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Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2014 

 

1. Základní údaje o organizaci 
Název: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 

Sídlo: Bezručova 585, 749 01  Vítkov 

IČ: 732 14 82 

 

Zastoupen:  Ing. Šárkou Medunovou, ředitelkou a zároveň statutárním orgánem 

 

Zřizovatel:   Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov 

  IČ: 00300870 

 

ID DS: 47p888q    web: www.svc-vitkov.cz 

 

Zřizovací listina: Vydána usnesením zastupitelstva Města Vítkova č. j. 375/9 ze dne             

31. 8. 2011, ve znění dodatku č. 1 schváleného zasedáním zastupitelstva Města Vítkova ze 

dne 20. 2. 2013, pod č. j. 845/20. 

 

Pobočky:   

- Turistická základna Klokočov, č. 97 Klokočov u Vítkova, 747 47 

- Sportovní areál, Husova 653, 749 01  Vítkov 

- NZDM a SASRD Tunnel, Dělnická 746, 749 01  Vítkov 

 

 

Zápis do rejstříku škol: 

SVČ Vítkov, p.o. je zařazeno do sítě škol a školských zařízení v souladu s § 143 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí 

KÚ MSK, pod č. j. 197671/2011, spis. zn. ŠMS/51956/2011/Řez 

 

Den zápisu do rejstříku:  22. 11. 2011 

Den zahájení činnosti:     01. 01. 2012 

Identifikátor:    691 003 513 

IZO:     181 032 651 

 

 

Zápis do obchodního rejstříku: 

SVČ Vítkov, p.o. je zapsáno do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu 

Pr, vložce číslo 1114. 

Den vzniku: 01. 01. 2012 

 

http://www.svc-vitkov.cz/
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Registrace sociální služby dle § 62 zák. č. 180/2006 Sb., o sociálních službách: 

SVČ Vítkov, p.o. je registrováno u MSK č.j. MSK 149414/2013, sp. zn. 

SOC/35646/2013/Hlu. 

Začátek poskytování služby: 6. 3. 2013 

Identifikátor:   643 41 77 

 

Registrace sociální služby dle § 65 zák. č. 180/2006 Sb., o sociálních službách: 

SVČ Vítkov, p.o. je registrováno u MSK č.j. MSK 16936/2014, sp. zn. SOC/3892/2014/Hlu. 

Začátek poskytování služby: 1. 3. 2014 

Identifikátor:   223 15 74 

 

 

 

2. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených zastupitelstvem 

města 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace má pro rok 2014 stanoveny tyto 

závazné ukazatele: 

 

Za středisko volného času: 

            Plán     Skutečnost 

Příspěvek zřizovatele celkem:   656 000,- Kč           1 030 030,-Kč  

z toho: 

na provoz               578 500,- Kč             578 500,- Kč 

na zprovoznění TZ po rekonstrukci     91 000,- Kč 

na přikrývky TZ Klokočov     31 400,- Kč 

na dopravu mažoretek Poreč    52 920,- Kč 

dotace na podporu volnočasových aktivit    30 000,- Kč 

na projekty     30 000,- Kč 

příspěvek na odpisy – navýšení                      25 560,- Kč 

spoluúčast na projektech                            113 150,- Kč  

na odpisy             77 500,- Kč            77 500,- Kč 
 

odvod z odpisů            77 500,- Kč              32 722,- Kč 

 

Zřizovatel dále poskytl naší organizaci v roce 2014 investiční dotaci:    1 270 000,- Kč 

Skutečná investice:                                                                            1 289 470,- Kč 

Navýšení investičních nákladů v částce 19 470,- Kč řešila organizace převodem z provozní 

dotace na účet investičního fondu.     

Odvod z odpisů snížený se souhlasem zřizovatele v celkové částce 97 338,- Kč.  
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Za sportovní areál: 

       Plán   Skutečnost 

Příspěvek zřizovatele celkem:      947 000,- Kč 973 566,79 Kč 

z toho: 

na provoz 920 000,- Kč 940 278,79 Kč 

na odpisy 27 000,- Kč                33 288,00 Kč 
 

odvod z odpisů     27 000,- Kč      6 288,00 Kč  

 

Za NZDM a SASRD TUNNEL: 985 000,- Kč        1 302 138,09 Kč 

(příspěvek MSK) 

 

 

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2014 

 

Středisko volného času:                     Výnosy:                       Náklady: 

Příspěvky – zřizovatel           1 030 030,00 Kč 1 030 030,00 Kč 

Tržby za vlastní výkony   675 163,03 Kč 674 711,30 Kč 

Tržby NZDM      1 302 138,09 Kč 1 143 976,76 Kč 

 

Dotace ÚP na mzdy    478 093,00 Kč            478 093,00 Kč 

Dotace SR – mzdy 2 476 570,00 Kč  2 476 570,00 Kč 

 

Sportovní areál: 

Příspěvky zřizovatel    973 566,79 Kč     1 346 859,41 Kč 

Převody z vybraných nájmů   358 312,00 Kč       

 

Dotace: 

MSK 197 500,00 Kč 197 500,00 Kč  

Region Bílé Karpaty 467 999,83 Kč 467 999,83 Kč 

MAS Opavsko 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 

 

 

Celkem za organizaci: 8 136 902,74 Kč   7 993 270,30 Kč 

   

  

Hospodářský výsledek za organizaci:  143 632,44 Kč  
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3. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku 

 

V průběhu roku 2014 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné 

opravy a údržba.  

Středisko: 

Opravy a údržba             35 522,00 Kč 

Revize            33 359,20 Kč  

 

TZ Klokočov:   

Opravy a údržba   184 802,00 Kč 

Revize                                                                                        10 656,30 Kč 

Sokolovna: 

Opravy a údržba 26 550,00 Kč 

Revize   78 356,30 Kč  

 

Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, sportovního areálu a NZDM byl 

v roce 2014 pořízen majetek v celkové hodnotě 890 691,73 Kč. 

 

 

Popis některých oprav a rekonstrukcí proběhlých v roce 2014: 

Středisko: 

1. Odstranění betonového zábradlí u terasy 

2. Oprava ohniště 

3. Oprava zatékání do sklepního prostoru v části vypalovací pece 

4. Sanace vlhkého zdiva v dílně údržbáře 

5. Oprava sítě na multifunkčním hřišti 

 

NZDM  a SASRD Tunnel: 

1. Nákup a instalace kamery do prostoru schodiště 

2. Natažení IT rozvodů pro počítače a pevnou linku do prostorů klubovny 

3. Vybavení nábytkem a herními prvky z projektu O2. 

4. Nákup tiskárny 

5. Nákup závěsů do oken, nákup stolu na stolní tenis, garnýží, přebalovacího pultu. 

6. Plastové krabice na hračky, pohovku, poličky, stolky a hračky 

7. Nákup stolního počítače  

8. Dokoupení posilovacího příslušenství, hrazdy a boxovacího pytle 

9. Pořízení osvětlení na pořádání diskotéky 

10. Pořízení hudební aparatury, el. bicí, el. klávesy, bass kytara, elektroakustická kytara, 

příslušenství 

11. Vyhotovení omítek 

12. Položení nové podlahové krytiny – zátěžové linoleum 

13. Instalace nového osvětlení  
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14. Vytvoření zázemí pro zaměstnance v centrální části NZDM – vyhotovení skříněk 

15. Dokoupení stolních her 

16. Vybudování nové počítačové učebny  

 

TZ Klokočov: 

1. Zateplení, výměna oken, změna systému vytápění 

2. Částečná oprava střechy v prostorách bývalého světlíku 

3. Rekonstrukce sociálního zařízení, výmalba celé TZ, výměna svítidel 

4. Výměna topných těles 

5. Opravy rozvodů vody do hydrantů a napojení se na odpady do kuchyně 

 

6. Pokládka lina v celé TZ 

7. Zrušení klubovny stávající a vybudování nové 

8. Vybudování zázemí totemu u ohniště 

9. Zpevnění příjezdové cesty 

10. V místnosti automodelářů zaizolování části podlahy 

11. Dle zprávy HZS zabudovány hlásiče požáru, koupeny nové protipožární dveře, ostatní 

oblepeny protipožární páskou, revize hasících přístrojů. 

12. Nakoupení nových polštářů a přikrývek 

13. Zřízení Wifi připojení 

Sportovní areál: 

Leden 2014- Oprava lavic a ostatního vybavení stadionu 

Odstranění plísně, výmalba a oprava prasklin ve zdech celého objektu, stadion 

Oprava nátěru topení a zárubní dveří, stadion 

Oprava popraskaných obkladů v šatnách a na WC, stadion 

Doplnění bezpečnostních pásek na hledišti, tělocvična 

Únor 2014- Oprava el. Vypínačů, tělocvična 

Oprava uchycení zářivky u vchodu do tělocvičny 

Oprava zesilovače v hlasatelně stadionu 

Doplnění nádobí do kuchyňky tělocvičny 

Čištění všech odpadů tělocvičen  

Březen 2014- Oprava a výměna části ochranných sítí, hřiště s umělým povrchem 

Oprava mantinelů na hřišti s umělým povrchem 

Oprava hrazení, tělocvična 

Oprava traktoru, prováděla firma 

Duben 2014- Přemalba informačních tabulí na vstupu na tribunu stadionu 

Oprava nátěrů na stationu 

Výměna poškozených dílů na traktoru (klínový řemen) 

Doplnění úklidových prostředků do kabin  

Oprava a výměna lanek a šnůr do sítí, které se používají ve hře ( volejbal, badminton) 

Květen 2014- Repase minigolfu 

Výměna podružných vodoměrů, pro nohejbal a skatepark. 
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Oprava traktoru, prováděla firma 

Oprava uchycení sítí na hřišti s umělým povrchem 

Oprava křovinořezu 

Červen 2014- Oprava střechy, po zatečení, tělocvična. 

Oprava bran ve vjezdu na stadion 

Úprava areálu nohejbalu (brigáda členů nohejbalového oddílu) 

Oprava a repase minigolfového hřiště 

Hnojení a zarovnávání děr trávníků po fotbalové sezóně 

Červenec 2014- Nátěr branek, stadion 

Oprava traktoru, prováděla firma 

Výměna expanzní nádoba, kotelna stadion 

Srpen 2014- Výměna nožů na traktoru 

Výměna poškozených dílu na traktoru (klínový řemen) 

Výměna poškozených zámku na brankách hřiště stadion 

Září 2014- Vyřezávání náletových keřů v celém areálu 

Oprava uchycení sítí na hřišti s umělým povrchem 

Opravy roztrhaných sítí na hřišti s umělým povrchem 

Říjen 2014- Oprava poškozené lavice na tribuně stadionu 

Montáž mříží na okna stadionu 

Hnojení hřiště  

Údržba traktoru (výměna oleje a filtru) 

Listopad 2014- Výměna pletiva kolem hřiště s umělým povrchem 

Terénní úpravy ve sportovním areálu 

Výkopové práce na lukostřelecké střelnici 

Prosinec 2014- Oprava prodlužovacího kabelu 

Oprava traktoru (prováděla firma) 

Oprava mantinelu na kluzišti 

 

 

 

4. Zhodnocení doplňkové činnosti 

 

Doplňková činnost v roce 2014 nebyla provozována. 

 

 

5. Výsledky kontrol organizace 

  

V roce 2014 byly provedeny tyto kontroly: 

1. Kontrola Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – kontrola plnění předmětu 

Smlouvy o realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách MSK III“. 
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Výsledek kontroly: Kontrolovaná osoba splnila veškeré povinnosti stanovené 

Smlouvou a opatření k odstranění nedostatků nebyla stanovena. 

 

 

6. Krátká informace o činnosti v oblasti poskytování informací 

 

V souladu s § 8 odst. 2 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, informuje naše organizace k 31. 12. 2014 o své činnosti v oblasti 

poskytování informací podle tohoto zákona. 

Počet podaných žádostí o informace za rok 2014: 0    

Ústní žádosti o poskytování informací (osobně i telefonicky) byly vyřizovány ihned. 

Úhrady celkem za poskytování informací: 0  

Zveřejňování informací o činnosti SVČ bylo prováděno s využitím informační nástěnky a 

vitríny v prostorách SVČ, prostřednictvím Městského zpravodaje v tištěné podobě a v 

elektronické podobě na webových stránkách SVČ. 

 

 

7. Informace o získaných dotacích, darech, sponzorství 

 

Město Vítkov: 

- Podpora celoměstských akcí 15.000,- Kč 

- Mažoretky Poreč  52.920,- Kč 

- Podpora činnosti rybářského kroužku 15.000,- Kč 

 

MPSV – program OP LZ: 

1. Projektu „ Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“. 

 V roce 2014 podpořeno celkem pracovních míst:  

 Název pracovních profese: Údržbář školského zařízení a okolí (6 měsíců) 

Údržbář sportovního areálu (6 měsíců) 

 

 

 

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc: 15.000,- Kč, celková výše dotace: 168.000,- 

Kč 

 

2. Podpora nově vytvořeného pracovního místa technického pracovníka, tato pozice 

vznikla sloučením několika dosavadních úvazků, výše podpory 90.000,- Kč 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj: 

1. Veřejná zakázka na „Podporu sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách 

Moravskoslezského kraje III“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00004, který je financována z  
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Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu vzniku Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Vítkově. 

Výše podpory: 735.000,- Kč 

2. Dotačním programem Moravskoslezského kraje podporujeme Ostravu – Evropské 

město sportu 2014 byl podpořen projekt „Sport napříč generacemi“. 

Výše podpory: 99.000,- Kč 

Spoluúčast město Vítkov: 10.000,- Kč 

3. Dotačním programem Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže 

a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 byl podpořen 

projekt „Volný čas dětem a mládeži“. 

Výše podpory 98.500,- Kč 

Spoluúčast město Vítkov: 10.000,- Kč 

 

 

Místní akční skupina Opavsko: 

Podpora projektu „Modernizace turistické základny pro podporu zájmové činnosti a 

turistického ruchu na Vítkovsku“. 

Výše podpory: 180.000,- Kč 

Spoluúčast město Vítkov: 20.000,- Kč 

 

Region Bílé Karpaty: 

Fond mikroprojektů OPPS SR-ČR 2007-2013, projekt „Mládež v pohybu“ – výměnné pobyty 

mládeže. 

Výše podpory: 19.488,34 Eur 

Spoluúčast město Vítkov: 3.439,12 Eur,- 

 

 

Sponzoři: 

Od 1.1.2014 do 30.8.2014 bylo získáno: 83.000,- Kč 

Tyto prostředky byly použity na zajištění činnosti SVČ Vítkov, jeho kroužků, Vítkovské 

lávky. 

  

                

 

8. Stručný přehled k pohledávkám po lhůtě splatnosti 

 

Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 

 

 

9. Čerpání a tvorba odpisů PO 
 

V rámci rozpočtu zřizovatele na provoz a údržbu byly organizaci přiděleny finanční 

prostředky na pokrytí odpisů investičního majetku v celkové výši 136 348,- Kč. V roce 2014 

si snížila naše organizace odvod z odpisů o celkovou částku 97 338,-Kč se souhlasem 

zřizovatele.  
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Odvod za rok 2014 činil 39 010,- Kč. V roce 2014 odvedeno 7 162,- Kč, zbývající část ve 

výši 31 848,- Kč byla odvedena v lednu 2015. 

 

 

 

10. Počet zaměstnanců, průměrná mzda 

 

 
 Fyzický počet 

osob 

Pedagogičtí zaměstnanci celkem 47 

   z toho interní 4 

   z toho externí 35 

   z toho dobrovolníci  ZÚ 8 

                           a) táborová činnost 3 

                            b) ZÚ 5 

Provozní zaměstnanci celkem 11 

   z toho interní  a) Středisko 2 

                             b) Klokočov 0 

                             c) Sokolovna 2 

   z toho DPP  4 

   z toho VPP 3 

Zaměstnanci NZDM a SASRD 

Tunnel 

9 

   z toho interní  6 

   z toho DPP 3 

Zaměstnanci celkem 67 

 

 

 

 

 

 Přepočt.počet zaměst. Prům. hrubá mzda 

Ped. zam. interní 3,84 26 967,- Kč 

Nepedag. zaměstnanci 1,48 20 112,- Kč 

Zaměstnanci ze SR 5,32 25 060,- Kč 

Platy z ostatních zdrojů 5,86 15 559,- Kč 

Celkem platy (P 1-04) 11,18 20 188,- Kč 

Ped. zam. ze SR (DPP) 2,16  

Neped. zam. ost. DPP  2,98  

CELKEM 16,32  
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11.  Zájmová činnosti pravidelná 

Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 43 zájmových útvarech s celkovým počtem 426 

žáků, v II. pololetí také ve 42 zájmových útvarech (po odchodu pana Býmy došlo ke sloučení 

jeho dvou kroužků automodelářů v jeden) s celkovým počtem 434 žáků, což je o 22 žáků více 

oproti plánu na školní rok 2013/14. 

Činnost probíhala ve čtyřech odděleních, které byly následně spojené do třech (po odchodu 

1 PP – p. Býma): 

1. Sportovní odd.:  

Plán: 13 ZÚ s počtem 152 žáků 

Skutečnost: 15 ZÚ s počtem 173 žáků z toho 8 dětí z MŠ 

Druhy ZÚ: Kopaná přípravka mladší + starší, Kopaná žáci mladší + starší, Kopaná 

dorost, Kopaná junioři, Florbal žáci mladší + starší, Florbal děvčata, Disco Dance, 

Stolní tenis, Střelecký, Rybářský, Taneční romský, Taneční děvčata. 

Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 21 024 žákohodin (dále jen 

ŽKH). 

2. Estetické odd.: 

Plán: 11 ZÚ s počtem 87 žáků 

Skutečnost: 16 ZÚ s počtem 131 žáků, z toho 5 dětí z MŠ,   

Druhy ZÚ: Aerobic, Tenis I a II, Šachový kroužek, Divadelní I a II, Automodelář I, II 

a III, Výroba špěrků, Lineda Dance I a II, Modelář Větřkovice, Keramika, Keramika 

Větřkovice, Klub KaMeRa, Malý výtvarník. 

Zájmová činnost v estetickém oddělení vyprodukovala 8 326 ŽKH. 

 

3. Přírodovědné a technické odd.: 

Plán: 7 ZÚ s počtem 54 žáků 

Skutečnost: 11 ZÚ s počtem 130 žáků z toho 7 dětí z MŠ. 

 

Druhy ZÚ: Basketbal, Mladí hasiči I a II, Lezení na umělé stěně I a II, Mažoretky 

mladší + střední + starší, Počítačový, přírodovědný, Robotika.. 

Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 10 660 ŽKH. 

Navýšení ZÚ u jednotlivých oddělní je způsobeno přesunem ZÚ od pana J. Býmy na ostatní 

oddělení. 

Hodnocení zájmové činnosti pravidelné: 

 

 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 Rok 2013/2014 

Počet žákohodin 19 615 24 968 39 510 

Rozdíl oproti roku 

předešlému 

 + 5 353 + 14 542 

+ 19 895 oproti 

r.11/12 
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V pravidelné činnosti byly opět ŽKH navýšeny oproti loňskému roku o 14 542 ŽKH, což 

znamená k roku 2011/2012 navýšení ŽKH v pravidelné činnosti o téměř 100%. 

Z dlouhodobého pohledu je to však určité maximum, které jsme schopni dosáhnout při 

stávajícím počtu dětí, obsazenosti tělocvičen a kluboven ve Vítkově a také systému 

organizování zájmových útvarů ve městě Vítkov. Téměř 100% navýšení ŽKH v pravidelné 

činnosti svědčí o rozvoji činnosti organizace, naším cílem nebude v následných létech počet 

zájmových kroužků zvyšovat, ale zkvalitňovat jejich vybavenost, náplň a vzdělání vedoucích 

ZÚ. 

 

Úspěchy ZÚ: 

 

Mažoretky  

ZÚ Mažoretky v uplynulém školním roce dosáhly 2 významných úspěchů. Na MČR 

Mažoretek v Jaroměři obsadily 6. místo a postoupily na ME do chorvatské Poreče, kde se 

umístily v první polovině zúčastněných. ZÚ Mažoretky reprezentoval město Vítkov na 

městských akcích, vystoupil na Dni dětí a na plesech ve Vítkově a v Budišově nad 

Budišovkou. 

Mladí hasiči 

ZÚ Mladí hasiči reprezentují SVČ na velmi dobré úrovni, obsazují první místa v soutěžích 

Hra plamen, v uzlových závodech. 

 

Rybáři 

ZÚ Rybářský se zúčastnil Moravskoslezského poháru v RT ve Frýdku Místku, kde získal 1. 

Místo, rybářské soutěže v Ostravě „ZLATÁ UDICE“, kde se umístily na prvních místech. Ve 

Vítkově v rybářské soutěži získaly 1. místo družstev. 

 

 

Automodeláři 

Kategorie G – 12 

  1. místo Sedlařík David 

10. místo Raus Lukáš 

 

Žákovský pohár 

 1. místo Raus Lukáš 

 2. místo Zemánek Petr 

 

Kategorie F 1 

2. místo Sedlařík David 

 

Seriál Honda Cup 

4. místo Sedlařík David 
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Seriál Honda Cup- Žákovský pohár 

1. místo Raus Lukáš 

2. místo Zemánek Petr 

Nový divadelní kroužek Quo Vadis, který si vedou studenti gymnázia, se zúčastnil soutěže 

v Kopřivnici – Vánočka, kde se umístili na 5. místě. Rovněž vystoupili ve Vítkově 

v kulturním domě se svým zdařilým autorským představením Den poté. 

 

12.  Zájmová činnost nepravidelná 

 

Do zájmové činnosti nepravidelné řadíme veškerou činnost (mimo činnosti pravidelné) tzn. 

organizování a spoluorganizování akcí pro děti, mládež i dospělé, příměstských táborů, 

víkendových pobytů, sportovních soustředění, výletů, organizování dílen, městských akcí. 

Celkem jsme za šk. rok 2013/14  uspořádali 374 s celkovým počtem 10.884 účastníků.  

 

Počet akcí nepravidelné (příležitostné) zájmové činnosti 

 šk. rok 2012/13 šk. rok 2013/14 Rozdíl 

Počty akcí 505 374 -131 

    z toho So + Ne 109 96 -13 

Počet účastníků 17883 10 884 -  

   Z toho So + Ne 4100 3662 -  

   návštěvnost na 1 

akci 

35,41 29,10 -  

ŽKH 65 600 65 600 -  

 

V nepravidelné činnosti jsme přistoupili k redukci akcí a k ukončení tzv. honění se za 

žákohodinami, přestali jsme organizovat málo navštěvované akce a zaměřili se na akce 

tradiční, u kterých zlepšujeme jejich kvalitu. Výše ŽKH v nepravidelné činnosti je stanovena 

MSK, jako průměr předešlých třech let, což znamená, že budeme ještě dva roky dostávat 

stejný finanční obnos na nepravidelnou činnost bez závislosti na počet konání akcí. K redukci 

akcí muselo zákonitě dojít i v závislosti na snížení počtu pedagogických pracovníků, ke 

kterému došlo opět v návaznosti na snížení stání dotace na mzdy. Počet akcí se opticky snížil i 

o prázdninové akce konané v rámci areálu SVČ, kdy jsme loni zpřístupnili areál během celých 

prázdnin a každý den byl zajištěn pedagogickým dozorem a programem. Letos byl areál opět 

zpřístupněn, avšak bez pedagogického dozoru, proto již nemůžeme akce vykazovat jako 

nepravidelné činnosti, ale řadíme je k činnosti spontánní. 
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Spontánní činnost 

Aktivity spontánní činnosti probíhají v odpoledních a večerních hodinách. Nabídka této 

činnosti je podřízena zájmu účastníků, kteří využívají v zimních měsících hlavně aktivity 

v klubovnách a v měsících letních aktivity na víceúčelovém hřišti a ve sportovním areálu. 

K podpoře spontánních aktivit jsou postupně dokupovány nové atraktivní herní prvky (např. 

slakline) 

 

12.1 Soutěže a přehlídky 

 

Každoročně probíhá v SVČ Okrskové kolo recitace, je to jediná soutěž vyhlašovaná MŠMT, 

do které se můžeme zapojit. Ostatní soutěže a přehlídky jsou pro nás nedostupné, poněvadž 

probíhají na minimálně okresní úrovni, tedy v okresních městech. 

 

12.2 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde SVČ 

vykonává činnost školského zařízení 

 

Ve školním roce 2013/14 jsme uspořádali celkem 29 vícedenních akcí spojeným s pobytem 

mimo Vítkov, celkem se jich zúčastnilo 490 účastníků, tyto akce organizaci vydělaly 18 509 

ŽKH, což je o 462 ŽKH více, než v loňském roce.  

Tento poměrně vyrovnaný stav ŽKH se nám podařilo udržet jen díky výměnným pobytům 

s partnerským městem Vrbové, zájem o naše klasické tábory výrazně klesl. Je proto potřeba 

zmapovat důvody nezájmu o naše tábory, vyvodit z tohoto závěry a nastavit organizování 

táborů jiným způsobem.  

 

 

13.  Sociální služby 

13.1  NZDM Tunnel 

Od března roku 2013 provozuje SVČ Vítkov, p.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve 

věku od 15 do 26 let. 

 

Poslání NZDM Tunnel 

Posláním NZDM Tunnel  je vytvářet prostor bezpečí a důvěry pro děti a dospívající mládež 

ve věku od 15 do 26 let ve Vítkově a blízkém okolí. Tento prostor funguje jako místo k 

setkávání s kamarády, k trávení volného času, prostor pro využití a vyzkoušení všech 

nabízených činností aktivit a her, kde je možnost uplatnit i své vlastní nápady. Také jako 
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místo, kam si mohou přijít popovídat s dospělým, který jim naslouchá, kde mohou požádat o 

radu i o pomoc, kde násilí a agrese nemá místo. 

 

 

Cíle 

Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel  je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži z 

Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a 

přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a 

vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou a 

vědomostní i kulturní úroveň. 

Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických 

jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve 

způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci a 

podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn. 

 

Ve sledované období od 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014 evidujeme 1055 kontaktů, 190 intervencí, 

čímž plníme normativy stanovené MSK. Celkový počet nově registrovaných klientů je 22, 

z čehož 14 je ve věku od 15 do 26 let. 

 

3.2  SAS Tunnel 

SAS Tunnel jsme otevřeli k 1. 3. 2014, jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny 

s dětmi. 

Poslání SAS Tunnel 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s nezletilými dětmi ve 

Vítkově a přilehlém okolí, které se ocitly v obtížné životní situaci, již nemohou zvládat 

vlastními silami. Prostřednictvím poradenství, doprovázení a terapie pomáháme porozumět 

potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Preventivními aktivitami 

zaměřenými na nezletilé děti v základních a středních školách pomáháme dětem rozpoznat, 

kdy potřebují pomoc a učíme je, jak pomoc vyhledat. 

 

Cíle 

Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. 

Optimálním cílovým stavem je zlepšit životní úroveň rodiny a zvýšení sociálních dovedností 

jejich jednotlivých členů. Cílovým stavem je rodina, která je schopna samostatně zvládat  

 

problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající 

prostředí pro jejich všestranný rozvoj.  

 

Ve sledované období od 1. 3. 2014 - 30. 6. 2014 evidujeme 123 kontaktů, 333 intervencí, 

čímž plníme normativy stanovené MSK. Celkový počet nově registrovaných klientů je 18, a 

to z 5 klientských rodin. 
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14.  Sportovní areál Vítkov 

 

K 1. 1. 2014 jsme převzali do užívání celý sportovní areál ve Vítkově, s čím souvisely přepisy 
médií, inventarizace a převzetí majetku, jednání se všemi oddíly TJ, na základě kterých byla 

zpracována a podepsána nájemní smlouva s TJ, která umožňuje TJ čerpat dotace na opravy 

sportovního areálu, poněvadž byla uzavřena na dobu 15 let.  

 

 

Celoroční ekonomické informace (hospodaření) a hodnocení činnosti za celý účetní rok, 

budeme předkládat ve výroční zprávě. Celkově je sportovní areál ve špatném a zastaralém 

stavu, proto chceme postupně zajistit jeho revitalizaci na základě přijaté koncepce rozvoje 

sportovního areálu ve Vítkově. Revitalizace sportovního areálu by měla být společně 

s volnočasovými aktivitami nastavena jako jedna z prioritních záležitostí z pohledu Města 

Vítkova, poněvadž pokud místním lidem nenabídneme možnost realizace přímo ve městě, 

budou stále odcházet pryč. Zajištění pracovních příležitostí a volnočasového vyžití je vždy 

pro občany nejdůležitější otázkou v rozhodování, zda v dané obci zůstat či ne. 

15.  Spolupráce s jinými organizacemi 

Velmi dobrá spolupráce se rozvíjí se ZŠ a MŠ Větřkovice, kde máme keramický a modelářský 

kroužek a která se ochotně zúčastňuje našich výchovných akcí pro děti. Se ZŠ a G Vítkov jsme 

v uplynulém školním roce uspořádali Den bez úrazu a Dopravní akci v rámci dopravní 

výchovy, druhá akce byla pro děti připravena ve spolupráci s Městskou policií Vítkov. Nadále 

se také úspěšně rozvíjí spolupráce se Základní školou speciální na nám. J. Zajíce, která se 

pravidelně zúčastňuje našich turnajů a využívá areál zahrady ke konání sportovních akcí. 

Úspěšně probíhá spolupráce s DDM Vratimov na projektu „Média do škol“. 

V rámci organizace našich akcí nadále úspěšně spolupracujeme se Svazem dobrovolných 

hasičů, kteří v hodnoceném období otevřeli pod SVČ dva zájmové kroužky Mladých hasičů. 

Do akcí zapojujeme místní podnikatele, kteří zde prezentují svou činnost či prodávají 

občerstvení. 

S Technickými službami města Vítkova jsme úspěšně uspořádali Vítkovskou lávku s účastí 

1125 osob. 

 

 

16. Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2014  
 

  

V roce 2014 bylo na služby školení a vzdělávání -  DVPP čerpáno 6 150,- Kč. Převážná část 

kurzů a seminářů byla bezplatná, financování bylo zajištěno pořádajícími organizacemi. 
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17. Tabulková část 

viz příloha tabulek 

 

1.   Plnění finančního plánu PO 

1a. Hospodaření středisek 

2.   Plnění finančního plánu – hlavní a doplňková činnost 

4.   Plán tvorby a čerpání fondů 

 

 

5.   Stav pohledávek po lhůtě splatnosti /není/ 

6.   Účetní závěrka 

7.   Výkaz zisku a ztráty 

8.   Příloha účetní závěrky  
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