
Název pracovní skupiny: VOLNÝ ČAS 

Termín:     2. 3. 2022 v 16.00 
Doba jednání:    2 hodiny 

Místo: Bubenečská 1, Odbor kultury, sportu a volného času úřadu 
Městské části Praha 6, zasedací místnost, 2. patro 

Popis zaměření pracovní skupiny: Rozvoj podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, 
rozvoj podmínek pro volnočasové aktivit seniorů 
a znevýhodněných skupin obyvatel, podpora volnočasových 
organizací, spolupráce s městskou částí a propagace 

Témata k diskusi:  

§ Volnočasová vybavenost na území městské části Praha 6 a jednotlivých 
lokalit městské části 

§ Struktura a pestrost volnočasové nabídky 
§ Podmínky pro pravidelnou činnost volnočasových organizací 
§ Finanční podpora volnočasových organizací 
§ Volnočasové akce 
§ Městská část jako poskytovatel podmínek pro aktivní trávení volného času 

Shrnutí poznatků z analytické části: 

Prostřednictvím dotačních programů je z rozpočtu městské části podporována činnost sportovních 
a volnočasových organizací dle počtu členů a rozsahu jejich aktivit, z rozpočtu městské části jsou dále 
podporovány jednorázové sportovní a volnočasové akce. Prostřednictvím programu Aktivní město 
získávají rodiče vouchery, které uplatňují u poskytovatele sportovních a volnočasových služeb. 
Obdobným principem podporuje městská část Praha 6 také pobytové a příměstské tábory či soustředění. 
Z vývojové analýzy vyplývá, že od roku 2016 byl průměr-ný podíl podpory sportu a volného času formou 
dotací na úrovni 1,7 % z celkových výdajů rozpočtu, investiční výdaje do oblasti sportu představovaly v 
posledních 6 letech 5,8 % z kapitálových výdajů rozpočtu městské části. 

Mezi nejpopulárnější volnočasové kroužky patří u dívek hudební, vzdělávací či výtvarné kroužky, 
chlapcům rovněž dominují hudební a vzdělávací kroužky, relativně vysoké četnosti dosáhl mezi chlapci 
také počítačový kroužek. Největší část dívek i chlapců deklarovala, že žádné kroužky v Praze 6 



nepostrádají, nicméně mezi některými dívkami i chlapci lze sledovat několik činností, u kterých vnímají 
nedostatečnou nabídku. Dívky nejčastěji uváděly absenci kroužků zaměřených na basketbal, florbal či 
jízdu na koni, lezení nebo bojové umění, z mimosportovních aktivit pak zmiňovaly dívky mimo jiné 
dramatické a čtenářské kroužky nebo nízkou kapacitu hudebních kroužků. Chlapcům ze sportovních 
kroužků chybí zejména basketbal, fotbal nebo lezení, nad rámec sportovních kroužků uváděli chlapci také 
například modelářské, herní či kroužky programování. Horší nabídku volnočasových aktivit pak vnímají 
především obyvatelé Veleslavína a Bubenče. 

Shrnutí poznatků z rozhovorů s aktéry volnočasových organizací: 

§ Nevyhovující prostory některých volnočasových organizací, zejména v klubovnách. 
§ Problém nedostatku kvalitního personálu – lektorů. 
§ Nerovnoměrná nabídka kroužků mezi základními školami. 
§ Nízká ochota některých základních škol participovat při realizaci volnočasových aktivit. 
§ Existující bariéry přijetí volnočasových organizací do některých škol. 
§ Nespokojenost s komunikací se společností SNEO, a.s. 
§ Potenciál využití některých budov na území městské části pro volnočasové aktivity organizací. 
§ Nejednoznačně nastavené komunikační kanály mezi městskou částí a volnočasovými 

organizacemi. 
§ Spokojenost s finanční podporou z rozpočtu městské části Praha 6. 
§ Vysoká administrativní náročnost pro malé organizace. 

 


