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Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2015 

 

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 2015 stanoveny tyto 

závazné ukazatele: 

            Plán     Skutečnost 

Příspěvek zřizovatele celkem: 998 000,- Kč          2 001 903,55  Kč  

z toho: 

na provoz  vč. odpisů            653 000,- Kč             653 000,00 Kč 

na Vítkovskou lávku   90 000,- Kč    90 000,00 Kč 

na terasu SVČ  255 000,- Kč  255 000,00 Kč  

na kuchyň TZ Klokočov  151 400,00 Kč 

na nábytek TZ Klokočov   762 487,55 Kč 

dotace na podporu volnočasových aktivit    20 000,00 Kč 

spoluúčast na projektech                           12 900,00 Kč  

na akci: „Podz. prázdniny, Vánoční dílna, automod.  31 556,00 Kč   

navýšení odpisů   25 560,00 Kč 

  

odvod z odpisů za rok 2014                    25 560,00 Kč 

odvod z odpisů za rok 2015  171 096,00 Kč 

 

Za sportovní areál: 

       Plán   Skutečnost 

Příspěvek zřizovatele celkem:      955 000,- Kč 1 053 536,62 Kč 

z toho: 

na provoz vč. odpisů  955 000,- Kč 976 296,62 Kč 

na obnovu studny  72 000,00 Kč 

navýšení odpisů   5 240,00 Kč   
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odvod z odpisů  za rok 2014      6 288,00 Kč 

odvod z odpisů za rok 2015  39 516,00 Kč  

 

Za NZDM a SASRD TUNNEL: 0,- Kč        1 353 000,00 Kč 

Spoluúčast Města Vítkova činila 265 500,- Kč  

 

 

 

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2015: 
 

Středisko volného času:                     Výnosy:                       Náklady: 

Příspěvky – zřizovatel           2 001 903,55,00 Kč 2 001 903,55 Kč 

Tržby za vlastní výkony   1 006 893,09 Kč 890 482,81 Kč 

Tržby NZDM      1 353 000,00 Kč 915 588,18 Kč 

 

Dotace ÚP na mzdy    234 000,00 Kč            236 382,08 Kč 

Dotace SR – mzdy 2 653 370,00 Kč  2 653 370,00 Kč 

 

Sportovní areál: 

Příspěvky zřizovatel    1 053 536,62 Kč     1 470 329,95 Kč 

Převody z vybraných nájmů   401 475,00 Kč       

 

Dotace: 

MSK 58 200,00 Kč 58 200,00 Kč  

Region Bílé Karpaty 4 560,69 Kč  

 

 

Celkem za organizaci: 8 766 938,95 Kč   8 226 256,57 Kč 

   

  

Hospodářský výsledek za organizaci:  540 682,38 Kč  

Hospodářský výsledek za organizaci je tvořen z těchto položek: 

- Středisko volného času Vítkov včetně  TZ Klokočov výše VH činí 118 588,89 Kč. 

Tento VH je ovlivněn nepeněžním výnosem – zaúčtováním investičních transferů přes 

účty 403/672 ve výši 98 382,- Kč.  Jelikož se jedná o finanční prostředky, které nejsou 

finančně kryty, vzniká skutečný VH za SVČ pouze ve výši 20 206,89 Kč. Žádáme, 

aby částka ve výši 98 382,- Kč byla ponechána na účtu 432-VH předcházejícího 

účetního období.  

- NZDM + SASRD ve výši VH 437 411,82 Kč. Jedná se nevyčerpané finanční 

prostředky, které se vztahují k roku 2014, dorovnány byly  až v roce 2015. Co se týče 

dotace pro rok 2015 ve výši NZDM 689 tis. Kč a SASRD ve výši 187 tis. Kč, bylo 

v plné výši vyčerpáno.  

- Sportovní areál ve výši VH je ztráta 15 318,33 Kč. 
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3. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku 

 

V průběhu roku 2015 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné 

opravy a údržba.  

Středisko: 

Opravy a údržba             268 705,30 Kč 

Revize            21 370,30 Kč  

 

TZ Klokočov:   

Opravy a údržba   30 645,44 Kč 

Revize                                                                                        3 008,10 Kč 

Sokolovna: 

Opravy a údržba 111 830,00 Kč 

Revize   43 711,40 Kč  

 

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

v roce 2015 pořízen majetek v celkové hodnotě 1 440 768,21 Kč. 

 

 

Popis některých oprav a rekonstrukcí proběhlých v roce 2015, nad rámec běžné údržby: 

 

SVČ Vítkov 

1. Kompletní oprava uchycení ochranných sítí u multifunkčního hřiště 2x 

2. Rekonstrukce terasy – vybudování stupňů na sezení 

3. Nátěr lavic na terase 

4. Terénní úpravy v areálu 

5. Vývoz septiku 

6. Odstranění nebezpečných dřevin napadených škůdcem 

7. Instalace herního prvku – Houpadlo 

8. Instalace herního prvku Průlezka 

TZ Klokočov 

1. Demontáž vestavěných skříní 

2. Demontáž nábytku a vnitřního vybavení 

3. Oprava vnitřních omítek 

4. Vymalování pokojů 

5. Broušení obložení na chodbách 

6. Nátěr obložení 

7. Oprava elektroinstalace 

8. Oprava odpadu v kuchyni  
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9. Výměna ventilátoru v kuchyni 

10. Instalace protihmyzových sítí a žaluzií 

11. Instalace vnitřního vybavení – nábytek 

12. Přebudování ohniště (zpevnění) 

13. Terénní úpravy – odstranění náletových dřevin 

14. Demontáž vybavení kuchyně 

15. Pokládka linolea v kuchyni 

16. Montáž nového vybavení kuchyně 

 

NZDM  a SASRD Tunnel: 

1. Výměna vstupních dveří u toalet 

2. Pořízení „lítacích“ dveří do prostoru pro pedagogy 

3. Vybudování okna do hudební zkušebny 

4. Oprava omítek 

5. Výmalba, odstranění ventilace 

6. Demontáž obložení 

7. Renovace sedáků 

8. Oprava vodoinstalace 

9. Oprava vnitřních dveří  

10. Výměna průtokového ohřívače vody 

 

 

Sportovní areál: 

1. Výměna kulového a automatických odvzdušňovacích ventilů kotelna (hospoda) 

Stadion. 

2. Oprava sněhové frézy (výměna klínového řemenu, ložisek a dílu pro pohon stroje). 

3. Oprava poškozených dveří stadion. 

4. Oprava podlahy (dlažby) WC ženy tělocvična, hrazení v tělocvičně (nýtování), světel 

venkovního osvětlení. 

5. Oprava ochranných sítí umělky v průběhu celého roku. 

6. Čištění odtokových žlabu od ledu a trávy stadion. 

7. Oprava žaluzií malá tělocvična. 

8. Oprava sestavy skříní u barového pultu posilovna. 

9. Příprava sloupků (na ochrannou zeď lukostřelby) na zabetonování, srovnání povrchu 

střelnice pro lukostřelbu, vytváření nájezdu na ovál a ochranného valu u lukostřelby, 

instalace sloupků pro ochrannou zeď. 

10. Výměna klínového řemene (traktor stadion). 

11. Výměna uchycení hasicích přístrojů ve zdech, na pokyn revisního technika. 

12. Setí trávy v prostoru před prostorem u lukostřelby. 

13. Sadba a péče o nově nasazené stromky na oválu  

14. Opravy herních prvků na minigolfu. 

15. Oprava poškozeného vedení voda na nohejbal 
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16. Povrchové úpravy za skateparkem a nohejbalem 

17. Instalace ochrany proti ptactvu (jiřičkám) okna v 1. patře, oprava poškozených částí 

fasády stadionu. 

18. Oprava vnitřních omítek v hlasatelně po instalaci elektriky. 

19. Oprava zdiva na hlavním plynoměru po nárazu nezjištěného automobilu. 

 

 

 

4. Zhodnocení doplňkové činnosti 

Doplňková činnost v roce 2015 nebyla provozována. 

 

 

5. Výsledky kontrol organizace 

  

V roce 2015 byly provedeny tyto kontroly: 

1. Kontrola podkladů k rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2015. 

Výsledek kontroly: Na základě kontroly došlo ke snížení počtu vykázáných 

žákohodin o 3.052,6, tj. ve finančním vyjádření o 47.926 Kč na platy. 

 

2. Kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Opavě dlel zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole a podle §§88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

3. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného vůči VZP. 

Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky 

 

4. Veřejnosprávní kontrola ÚP ČR u příjemce veřejné finanční podpory provedené na 

základě ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Výsledek kontroly: Organizací byly dodrženy všechny podmínky sjednané 

v dohodách č. OPA-VN-26/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 a č. OPA-VN-

68/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, nebylo zjištěno porušení zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění. 
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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. 2015 o své činnosti v oblasti 

poskytování informací podle tohoto zákona. 

Počet podaných žádostí o informace za rok 2015: 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 volnočasových aktivit  20 000,- Kč 

- na akci: „Podz. prázdniny, Vánoční dílna, obnova automodel. kroužku 31 556,- Kč 

 

MPSV – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost: 

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

V roce 2015 byly podpořeny 2 pracovní místa na pracovní profesi Pomocník údržby 

školského zařízení. Jedno pracovní místo bylo v délce 10 měsíců a druhé v délce  8 

měsíců. Maximální  příspěvek  na  1 zaměstnance činil měsíčně  13.000,- Kč, celková 

výše dotace byla 234 000,- Kč. 

 

Moravskoslezský kraj: 

1. Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsob 

rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ pro 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 158 000,- Kč a pro SASRD ve výši 

187 000,- Kč, celkem 345.000,- Kč. Číslo smlouvy 01456/2015/SOC +dodatek 

01456/2015/D1/2015/SOC., 

2. Dotační „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na rok 2015“, č. sml. 01607/2015/SOC, ve výši 531.000,- 

Kč na NZDM Tunnel Vítkov. 

3. Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a 

celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 byl podpořen 

projekt „Děti profesionalitě blíž“. 

Výše podpory: 58 200,- Kč 

Spoluúčast město Vítkov: 12 900,- Kč 
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Sponzoři: 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015  bylo získáno: 89 500,-  Kč 

Tyto prostředky nebyly v roce 2015 čerpány, budou použity v roce 2016 na zajištění činnosti 

SVČ Vítkov, jeho kroužků, Vítkovské lávky a nákup herního prvku.  

  

 

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 210 612,- Kč.  

Odvod za rok 2014 činil 31 848,- Kč. V roce 2015 bylo odvedeno 210 612,- Kč.  

 

 

 

 

10. Počet zaměstnanců, průměrná mzda 

 

 
 Fyzický počet 

osob 

Pedagogičtí zaměstnanci celkem 39 

   z toho interní 4 

   z toho externí 26 

   z toho dobrovolníci  ZÚ 9 

                           a) táborová činnost 4 

                            b) ZÚ 5 

Provozní zaměstnanci celkem 11 

   z toho interní HPP  a) Středisko 2 

                                  b) Klokočov 0 

                                  c) Sokolovna 2 

   z toho DPP  5 

   z toho VPP 2 

Zaměstnanci NZDM a SASRD 

Tunnel 

5 

   z toho interní  2 

   z toho DPP 3 

Zaměstnanci celkem 55 
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 Přepočt.počet zaměst. Prům. hrubá mzda 

Ped. zam. interní 3,80 27 332,- Kč 

Nepedag. zaměstnanci 2,00 20 843,- Kč 

Zaměstnanci ze SR 5,80 25 094,- Kč 

Platy z ostatních zdrojů 5,04 16 857,- Kč 

Celkem platy (P 1-04) 10,84 21 262,- Kč 

Ped. zam. ze SR (DPP) 1,31  

Neped. zam. ost. DPP  1,05  

CELKEM 13,20  

 

 

 

11.  Zájmová činnosti pravidelná 

Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 38 zájmových útvarech s celkovým počtem 367 

žáků, v II. pololetí také 38 zájmových útvarů s celkovým počtem 373 žáků, což je o 64 žáků 

více oproti plánu na školní rok 2014/15. 

Činnost probíhala ve třech odděleních 

1. Sportovní odd.:  

Plán: 15 ZÚ s počtem 131 žáků 

Skutečnost: 15 ZÚ s počtem 161 žáků z toho 0 dětí z MŠ 

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

dorost, Florbal žáci mladší + děvčata, Stolní tenis, Střelecký, Rybářský, Gymnastika, 

Taneční děvčata, Lukostřeba, Badminton, Snag golf. 

Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 16 111,30 žákohodin (dále 

jen ŽKH). 

2. Estetické odd.: 

Plán: 12 ZÚ s počtem 81 žáků 

Skutečnost: 12 ZÚ s počtem 103 žáků, z toho 5 dětí z MŠ,   

Druhy ZÚ: Tenis, Divadelní I a II, Automodelář I a II, Line Dance, Modelář 

Větřkovice, Keramika SVČ, Keramika Větřkovice, Klub KaMeRa, Malý výtvarník, 

Práce s fimo hmotou. 

Zájmová činnost v estetickém oddělení vyprodukovala 7 224,50 ŽKH. 

3. Technicko-přirodovědné odd.: 

Plán: 14 ZÚ s počtem 98 žáků 

Skutečnost: 11 ZÚ s počtem 109 žáků z toho 0 dětí z MŠ. 

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

střední, Počítačový I a II, Přírodovědný, Karate I a II. 

Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 7 289,25ŽKH. 



   
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
 Bezručova 585, 749 01  Vítkov  

 
 

Hodnocení zájmové činnosti pravidelné: 

 

 

 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 Rok 2013/2014 Rok 2014/2015 

Počet žákohodin 19 615 24 968 39 510 30 625 

Rozdíl oproti 

roku předešlému 

 + 5 353 + 14 542 

+ 19 895 oproti 

 r. 11/12 

- 8 885 
+ 11 010 oproti 

       r. 11/12 

 

V pravidelné činnosti byl poprvé od roku 2012 zaznamenán pokles ŽKH o 8 885 ŽKH. V 

minulém školním roce jsme avizovali dosažení určitého maxima, které jsme byli schopni 

dosáhnout při stávajícím počtu dětí v ZŠaG Vítkov, obsazenosti tělocvičen a kluboven ve 

Vítkově a také systému organizování zájmových útvarů ve městě Vítkov. Bezplatná široká 

nabídka zájmového vzdělávání v základní škole a částečně i dohady s vedením ZŠaG Vítkov 

v minulém školním roce ohledně využitelnosti tělocvičen, vedly k poklesu ŽKH. Dohady 

ohledně využitelnosti tělocvičen byly řešeny na úrovni vedení města, v novém školním roce 

vedení ZŠaG Vítkov vyhovělo našim požadavkům na využitelnost tělocvičen naší organizací. 

 

Úspěchy ZÚ: 

 

Mažoretky  

ZÚ Mažoretky v uplynulém školním roce opět postoupily na MČR Mažoretek v Jaroměři, kde 

se umístily v první polovině zúčastněných a postoupily na ME do Brna. ZÚ Mažoretky 

reprezentoval město Vítkov na městských akcích, vystoupil na Dni dětí, na plesech ve 

Vítkově a v Opavě a na prvním ročníku Akademie Střediska volného času Vítkov. 

Mladí hasiči 

ZÚ Mladí hasiči reprezentují SVČ na velmi dobré úrovni i letos, obsazují první 

místa v soutěžích Hra plamen, v uzlových závodech a reprezentují se ukázkovými 

aktivitami a zpestřují tak programy různých akcí města nebo SVČ. 

Rybáři 

ZÚ Rybářský se zúčastnil dne 22. – 24. 5. 2015 v Ostravě soutěže Zlatá udice, družstvo SVČ 

Vítkov se umístilo na 5. místě.  Ve Vítkově dne 30. 5. 2015 v rybářské olympiádě získali 1. 

místo v soutěži družstev. 

 

Gymnastika 

 Děti ze ZÚ gymnastiky se zúčastnily dne 13. 3. 2015 gymnastické soutěže v Opavě 

„Opavský silaček“, kde nám první místo v mladší kategorii vybojovala Lucie Mokáňová. 

Automodeláři 

Kategorie G – 12 

3. místo Sedlařík David 
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8. místo Raus Lukáš 

 

 

Kategorie F 1 

2. místo Sedlařík David 

5. místo Zemánek Petr 

 

Seriál Honda Cup 

2. místo Sedlařík David 

4. místo Raus Lukáš 

 

Divadelní kroužek Quo Vadis  

Pod vedením Michala Škrobánka nás úspěšně reprezentuje na veřejnosti. V září opět 

vystoupili se svým autorským představením Den poté, které sklidilo velký úspěch. V červenci 

vystoupili se svým novým představením Pruhovaná Merry 2x v knihovně. Rovněž divadelní 

kroužek pod vedením P. Vaňáska nás reprezentuje na letních akcích na hradě Bouzově a ve 

Vrbně pod Pradědem. 

 

Line Dance 

Děvčata nás reprezentují na veřejnosti při různých společenských akcích. 

Karatisté 

ZÚ Karate za uplynulý školní rok připravil nejlepší dětské karatisty k páskování, 

které proběhne v říjnu 2015 v Opavě. 

 

 

Personální zajištění pravidelné zájmové činnosti: 

 Poč. zam. na ZÚ Počet dětí 

INTERNÍ pro ZŠ a 

SŠ 

10 84 

               pro MŠ 1 6 

EXTERNÍ pro ZŠ a 

SŠ 

27 283 

                pro MŠ   

CELKEM 38 373 

 

 

 

12.  Zájmová činnost nepravidelná 
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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 2014/15  uspořádali 380 s celkovým počtem 11.179 účastníků.  

 

 Počet akcí nepravidelné (příležitostné) zájmové činnosti 

 šk. rok 2013/14 šk. rok 2014/15 Rozdíl 

Počty akcí 374 380 +6 

    z toho So + Ne 96 76 -20 

Počet účastníků 10 884 11 179 +295 

   Z toho So + Ne 3662 4014 + 352 

   návštěvnost na 1 

akci 

29,10 29,42 +0,32 

ŽKH 65 600 65 600 -  

 

Počet nepravidelných akcí se nám po změně financování SVČ v MSK a snížení počtu 

pedagogických pracovníků ustálil. Mírně nám stoupla návštěvnost na jednotlivé akce. 

Nepravidelné akce pro děti a mládež jsou personálně zajištěny nejen zaměstnanci organizace, 

ale také dobrovolníky, kteří nám při organizování akcí pomáhají. Při plánování počtu 

nepravidelných akcí vycházíme i z celkového objemu mzdových prostředků, kdy financování 

nepravidelné činnosti v posledních dvou letech nebylo postaveno na četnost akcí, tak jak 

v létech předchozích, proto jsou pro nás prioritní zájmové kroužky a pořádání pobytových 

akcí mimo sídlo organizace. 

Příklady organizovaných akcí: 

 Organizovali jsme se školním klubem ZŠ Nám. J. Zajíce, s ZŠaG Vítkov a TJ Vítkov. 

 Turnaje v kopané 

 Turnaje ve florbalu 

 Turnaje v lukostřelbě 

 Turnaje ve střelbě ze vzduchovky 

 Pravidelná mistrovská utkání v kopané ml. a st. žáci a dorost 

 Dopravní akce 

 

 Zahájili jsme první ročníky podzimního a jarního Kolozávodu v parku. Obou závodů 
se zúčastnilo celkem 49 závodníků. 

  V rámci dopravní výchovy jsme pokračovali ve spolupráci s Městskou policií 
Vítkov na uspořádání Dopravní akce spojenou se Dnem bez úrazu pro ZŠaG Vítkov. Akce 

byla připravena pro děti 1. – 2. ročníku. Při akci pro 1. ročník nám pomáhali studenti ZŠaG 

Vítkov. 

  Nadále je stále zájem o šití patchworku, kde chodí stálí zájemci o tuto techniku. 
Nabízíme i nové techniky jako je enkaustika- kresba voskem a práce s fimo hmotou pro 

dospělé. 
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 Velmi dobrá je spolupráce se ZŠ Větřkovice, kde máme keramický a modelářský 

kroužek, škola se zúčastňuje i našich akcí - Den bez úrazu a dopravní výchovy. 

 Pořádali jsme celoměstské akce Den dětí a Vítkovskou lávku, technické zázemí 
lávky připravily TS města Vítkova, p. o. 

 

 

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. Počet 

účastníků spontánní činnosti není sledován. 

 

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. Ve školním roce 2014/15 se 

jí zúčastnilo 24 dětí. 

 

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

vykonává činnost školského zařízení 

Ve školním roce 2014/15 jsme uspořádali celkem 42 vícedenních akcí spojeným s pobytem 

mimo Vítkov, celkem se jich zúčastnilo 586 účastníků, tyto akce organizaci vydělaly 25.259,8 

ŽKH, což je o 7004,8 ŽKH více, než v loňském roce.  

Výrazné navýšení ŽKH v této kategorii způsobilo organizování sportovních soustředění, 

víkendových pobytů a podařilo se nám dostatečně naplnit 5 pobytových táborů s celkovým 

počtem 103 dětí.  

Závěr: 

Celkově jsme za tento školní rok „vydělali“ o 1.871,45 ŽKH méně, což v konečném důsledku 

nebude mít žádný dopad na organizaci, protože od nového kalendářního roku nastane, 

z rozhodnutí MSK, změna financování SVČ v MSK, která nebude postavena na systému 

hodnocení organizací dle ŽKH, nýbrž na potencionálního klienta. V době vyhodnocování 

uplynulého školního roku a psaní této Hodnotící zprávy nám není znám nový systém ani 

metodika vedení zájmové činnosti, nemůžeme proto říci, jak a v jaké výši budeme v dalších 

létech financováni.  
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13.  Sociální služby 

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

věku od 6 do 26 let. V letních měsících roku 2015 proběhla rekonstrukce prostor NZDM  

 

Tunnel. Byly zde vyměněny staré okna za nové a celý prostor byl nově vymalován. Také byla 

realizována rekonstrukce hudební zkušebny, komunikační místnosti a barového pultu, který 

slouží jako kancelář zaměstnanců NZDM Tunnel. V NZDM Tunnel platí jistá pravidla, která 

se musí dodržovat, s tím je také spojen i týdenní plán, na kterém se mohou podílet i sami 

klienti, ale jakmile je týdenní rozvrh zadán, musí jej respektovat jak klienti, tak i pracovníci 

samotní. Do týdenního plánu patří například filmová odpoledne, výtvarné dílničky, hudební 

úterky, ale také například samotný úklid prostor NZDM Tunnel. Každý měsíc je zaměřen na 

vybrané téma, jako je například bezpečný sex, důležitost vzdělávání či kriminalita, kdy 

v rámci tohoto tématu proběhla také beseda s Policií ČR. Dalším z témat bylo poznávání krás 

celého světa, jako je například Indie či Filipíny, kdy našim klientům lidé, kteří sami osobně 

tyto země navštívili, přednesou své vlastní zážitky a ukáží fotky z celého světa.  
 

Poslání NZDM Tunnel 

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

ve věku od 6 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 

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. 2015 - 31. 12. 2015 evidujeme 3950 kontaktů, 360 intervencí, 

čímž plníme normativy stanovené MSK. Celkový počet nově registrovaných klientů je 15. 

 

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

s dětmi. 
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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. 1. 2015 - 31. 12. 2015 evidujeme 136 kontaktů, 404 intervencí, 

čímž plníme normativy stanovené MSK. Celkový počet klientských rodin je 5. 

 

 

 

14.  Sportovní areál Vítkov 

Od 1. 1. 2014 máme v užívání celý sportovní areál ve Vítkově. V roce 2015 jsme požádali 

Radu Města Vítkova o zřízení pracovní skupiny, která by se zabývala tvorbou koncepce 

rozvoje sportovního areálu (SA). Celý sportovní areál ve špatném a zastaralém stavu, proto 

chceme postupně zajistit jeho revitalizaci na základě přijaté koncepce rozvoje SA. Pracovní 

skupina začala pracovat v květnu 2015 pod vedením ředitelky SVČ Vítkov, p. o., členové se 

dohodli, že do plánování zapojí veřejnost, proto vymysleli anketu, která byla jak 

v elektronické, tak tištěné podobě dostupná po celém městě. Z ankety vzešly požadavky 

občanů směrem k revitalizaci SA, které byly následně prezentovány na veřejném 

projednávání v kulturním domě. Výsledky byly prezentovány ústně vedení města, společně 

budeme hledat finanční možnosti pro realizaci revitalizace SA v závislosti na prioritách pro 

uspokojení co nejširšího počtu veřejnosti. 

 

 

Na rok 2016 byly městským zastupitelstvem schváleny finanční prostředky ve výši 3 miliónů 

na obnovu škvárového hřiště, souběžně bylo schváleno podání žádosti na MŠMT přes TJ 

Vítkov na opravu tohoto hřiště. Dotaci zpracoval odbor služeb města Vítkova ve spolupráci 

s SVČ Vítkov, p. o. a TJ Vítkov z. s. Pokud by TJ dotaci na opravu škvárového hřiště dostalo, 

mohla by se za ušetřené peníze zrealizovat oprava umělého hřiště ve SA. 
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15.  Spolupráce s jinými organizacemi 

 Ředitelka organizace nově oslovila ke spolupráci ZŠ a MŠ v Březové a v Melči. 

Proběhla jednání, ze kterých vzešly možné směry spolupráce, od září se otevřely nové 

zájmové útvary v těchto školách pod vedením pedagogů těchto škol. Hodnocení 

činnosti těchto nových kroužků a celé nové spolupráce bude hodnoceno v následné 

výroční zprávě. 

 Ve Větřkovicích jsme otevřeli oddíl stolního tenisu, naopak jsme museli uzavřít 

kroužek modelářský, o který nebyl po dlouhých létech mezi dětmi zájem. 

 Vedení ZŠ a G Vítkov nám poskytlo ve svých prostorách požadované tělocvičny, 

mohli jsme tak otevřít zájmové útvary, které byly v plánu na nový školní rok. Opět 

jsme uspořádali Den bez úrazu a Dopravní akci v rámci dopravní výchovy, druhá akce 

byla pro děti připravena ve spolupráci s Městskou policií Vítkov. 

 Základní školou speciální na nám. J. Zajíce, se nadále pravidelně zúčastňuje našich 

turnajů a využívá areál zahrady ke konání  svých sportovních akcí.  

 V rámci organizace našich akcí nadále úspěšně spolupracujeme se Svazem 

dobrovolných hasičů, Kynologickým spolkem Vítkov a jinými místními organizacemi. 

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

občerstvení a své produkty. 

 S Technickými službami města Vítkova jsme úspěšně uspořádali již po 4. Vítkovskou 

lávku s účastí téměř 1500 osob. Dle rozhodnutí vedení města Vítkova, budeme 

následný rok zaštiťovat jako organizace sami, služby spojené s TS města Vítkova, jim 

budeme hradit. Zřizovatel nám o tyto služby navýšil rozpočet na rok 2016. 

 

 

16. Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2015 
  

V roce 2015 bylo na služby školení a vzdělávání -  DVPP čerpáno 3 570,- Kč. Převážná část 

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

 

 

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  

 



   
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
 Bezručova 585, 749 01  Vítkov  

 
 

Zpracovala: Košická, Medunová                               

 

 

 

 

   Schválila:         Ing. Šárka Medunová, v.r. 

    ředitelka SVČ Vítkov, p.o. 


