
 

                             

  Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2018 

 

1. Základní údaje o organizaci 
 

Název: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 

Sídlo: Bezručova 585, 749 01  Vítkov 

IČ: 732 14 892 

 

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 

- ZŠaG Vítkov, Komenského 754, 74901   Vítkov 

- ZŠ a MŠ Větřkovice, Větřkovice 127, 747 43 

- ZŠ a MŠ Březová, Březová 78, 747 44 

- ZŠ a MŠ Melč, Melč 192, 74784 

 

 

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 

 

 

 

http://www.svc-vitkov.cz/
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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 

 

Registrace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 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 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 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 2018 stanoveny tyto závazné 

ukazatele: 

                      Plán             Skutečnost 

Příspěvek zřizovatele celkem: 1 170 182,00 Kč          2 133 282,00 Kč 

z toho: 

na provoz vč. odpisů a mezd           1 030 182,- Kč             1 030 182,00 Kč 

Vítkovská lávka  140 000,- Kč  140 000,00 Kč 

Plot Turistická základna   100 000,00 Kč 

účelové příspěvky: 

- na přípravu GDPR  12 100,00  Kč 

- na letní tábor   8 000,00  Kč 

- oprava kanalizace a jímky v Klokočově  800 000,00  Kč 

- na vybavení horolezeckého kroužku   16 000,00  Kč 

- na dofinancování mažoretek na ME v Praze  27 000,00 Kč  
  

Investiční příspěvek - zabezpečení SVČ   191 000,00 Kč 

Investiční příspěvek - projekt Polytechnika   58 982,00 Kč 
 

odvod z odpisů za rok 2018                 197 729,32 Kč 
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Za sportovní areál: 

       Plán   Skutečnost 

Příspěvek zřizovatele celkem:      1 008 000,- Kč                 1 355 829,39 Kč 

z toho: 

na provoz vč. odpisů  1 008 000,- Kč   1 092 829,39 Kč 

na opravu schodiště v Sokolovně  195 000,00 Kč 

na nákup 2 ks plechových garáží   38 000,00 Kč  

účelové příspěvky: 

- na automatické zavlažování hřiště    30 000,00  Kč 
 

odvod z odpisů za rok 2018     135 805,00 Kč  

 

Za NZDM a SASRD TUNNEL: 

Sociální služby SASRD  96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 

a NZDM  254 000,00 Kč 254 000,00 Kč 

spoluúčast na projektu SS  80 140,00 Kč  

 
Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2018: 
 

Středisko volného času:                     Výnosy:                       Náklady: 

Příspěvky – zřizovatel 2 133 282,00 Kč 2 133 282,00 Kč 

Tržby za vlastní výkony  1 325 881,86 Kč 1 307 848,61 Kč 

NZDM + SASRD - Město Vítkov 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 

 

Dotace ÚP na mzdy   352 479,00 Kč            352 479,00 Kč 

Dotace SR – mzdy 2 981 851,00 Kč 2 981 851,00 Kč 
 

Sportovní areál: 

Příspěvky zřizovatel   1 355 829,39 Kč    1 789 704,39 Kč 

Převody z vybraných nájmů   417 380,38 Kč       
 

Dotace: 

KÚ MSK NZDM + SASRD včetně spoluúčastí  3 249 363,92 Kč 3 249 363,92 Kč 

Dětský klub Frends  144 288,98 Kč 144 288,98 Kč 

S chutí do všeho  334 751,25 Kč 334 751,25 Kč 

Projekt Erasmus  18 516,00 Kč 18 516,00 Kč 

Projekt Šablony 22 552,22 Kč 22 552,22 Kč  

Projekt Polytechnika v SVČ  548 985,79 Kč  548 985,79 Kč 

Spoluúčasti při SS (Vítkov, Budišov, Čermná) 116 423,37 Kč 116 423,37 Kč 

Celkem za organizaci: 13 351 585,16 Kč  13 350 046,53 Kč 

    

Hospodářský výsledek za organizaci:  1 538,63 Kč 
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Hospodářský výsledek za organizaci je tvořen z těchto položek: 

- Středisko volného času Vítkov včetně TZ Klokočov - zisk 18 033,25 Kč. Tento VH byl vytvořen  

z ubytování na turistické základně v Klokočově a vlastní činností SVČ.   

- Sportovní areál - ztráta 16 494,62 Kč.  

 

 

3. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku 
V průběhu roku 2017 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné opravy a 

údržba.  

Středisko: 

Opravy a údržba 61 782,050 Kč 

Revize 28 602,80 Kč  

 

TZ Klokočov:   

Opravy a údržba 783 256,00 Kč 

Revize                                                                                        13 621,70 Kč 

 

Sportovní areál: 

Opravy a údržba 249 692,00 Kč 

Revize   50 122,80 Kč  

 

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

2018 pořízen majetek v celkové hodnotě 1 294 215,88 Kč a z investičního fondu bylo pořízeno 

zabezpečovací zařízení SVČ, schodolez a interaktivní tabule v  hodnotě 284 631,92 Kč.  

 

Popis některých oprav a rekonstrukcí proběhlých v roce 2018, nad rámec běžné údržby: 

 

SVČ Vítkov 

●  

● Instalace kamerového systému v areálu SVČ 

● Výměna osvětlení multifunkčního hřiště 

● Terénní úpravy areálu 

● Rekonstrukce sociálních zařízení v budově SVČ v 1.NP a 2.NP 

● Výměna interiéru Klubovny v 1.NP budovy SVČ 

TZ Klokočov 

● Rekonstrukce východní strany oplocení areálu 

● instalace herního prvku - Lezecká kostka 

 

NZDM  a SASRD Tunnel: 

 

●  Výměna interiéru NZDM - koberce, nábytek 

● Instalace cvičebních strojů a pomůcek 

● Výmalba prostor NZDM 
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Sportovní areál: 

Leden:  

● Oprava sněhové frézy 

● Kácení a odvoz uschlých stromů (ovál) 

● Oprava ochranných sítí kolem zatrávněného hřiště (nahrazení karabin sponkami). 

 

Únor:      

● Vysekávání ledu z komínu na stadioně. 

● Rozmrazování komínů na stadioně 

● Oprava sněhové frézy 

 

Březen: 

● Oprava popraskaných dlaždic (stadion- rozhodčí) 

● Oprava prasklin v omítkách (stadion) 

● Tmelení a zamalování prasklin (stadion) 

● Oprava spár v obkladech na stadioně (koupelny a WC) 

● Oprava posunuté vstupní branky (stadion) navaření trubkové konstrukce 

● Hnojení a válcování hlavního hřiště 

   

Duben: 

● Ruční provzdušnění trávníku spodního hřiště Vyhrabání prořezané trávy a mechu -spodní 

hřiště  

● Válcování hlavního hřiště. 

● Oprava šasi  na traktoru svč (zavaření prasklého sváru). 

● Příprava místa na golfu pro výměnu části oplocení (vysekání a vyhrabání staré trávy, 

vystříhání náletových keřů, vyhrabání kamenů a větví) 

 

Květen: 

● Dosévání trávy, vytrhávání plevele,  zprovoznění zatravněného hřišti 

● Likvidace starého oplocení v zadní části golfu 

● Pokračování v terénních úpravách v prostoru pro nový plot na golfu 

● Navrtání a instalace úchytek na sloupky pro nový plot (golf) 

● Rozměření sloupků a označení pro vykopání děr na plot (golf) 

● Zaměření a objednání nového panelu na poškozenou dráhu na golfu 

● Práce na přípravě areálu na den města 

 

Červen: 

● Instalace oken do kontejneru na stadioně 

● Oprava – přivaření zlomených opěr k lavičkám na tribuně stadionu 

● Vysekání trávy a vyhrabání za nohejbalovým hřištěm 

● Oprava oplocení na golfu (dovaření části plotu) 

● Dosypání hlíny do děr na trávníku hlavního hřiště 

● Odvoz kamenů a nepotřebné hlíny ze stadionu 

● Terénní úpravy v areálu 
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● Oprava – zabetonování a přivaření odtržení vzpěra mantinelu Skatepark 

● Příprava na výměnu plotu na hřišti pro nohejbal- navrtávání sloupků, našroubování úchytek 

pro napínací drát, sundání plotu na nohejbalu jeho instalace na plot u golfu, rozměření pro 

vrtání děr pro nové sloupky, zabetonování nových sloupků na hřišti nohejbalu 

● Oprava- plotu kolem tělocvičny (rozpletené pletivo) 

 

Červenec:  

● Instalace plotu na nohejbale 

● Vyřezávání náletových keřů na ovále 

● Rozměření a příprava na instalaci laviček u spodního hřiště 

● Vykopání děr 24x na zabetonování laviček 

● Hnojení hlavního hřiště 

   

Srpen: 

● Obroušení a očištění schodiště a příprava na nátěr schodů 

● Provizorní oprava venkovní terasy (odsekání a nalepení odtržených dlaždic opravené 

spárování) 

● Výměna hlavního schodiště ( prováděl fa. Krása) 

 

Září:      

● Oprava oplocení spodní hřiště. 

● Sběr spadaných větví na spodním hřišti. 

● Opětovná instalace označovacího kolíku na spodním hřišti. 

● Ořezávání živého plotu u tenisových kurtů 

 

Říjen:   

● Zaměření, příprava a zabetonování patek pro instalaci garáží. 

● Zpevnění povrchu pro garáže- zasypání štěrkem. 

● Oprava lavičky v hledišti tribuny na stadioně (zavaření) 

● Oprava válce na hřišti (zavaření tažné tyče) 

● Zazimování stadionu, uzavření hlasatelny, vypuštění vody ze systému zavlažování 

 

Listopad:  

● Sběr listí  a spadaných větví ve sportovním areálu 

● Demontáž retardérů z cest ve sportovní areálu 

    

Prosinec: 

● Překopání a přetažení vod. trubky za oplocení spodního hřiště. 

● Propojení spodního hřiště s koupalištěm pro zalévání hřiště. (provádí TS) 

● Úprava trávníku po výkopu na přetažení trubky pod oplocení na spodním hřišti. 

 

4. Zhodnocení doplňkové činnosti 
Doplňková činnost v roce 2018 nebyla provozována. 
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5. Výsledky kontrol organizace 
V roce 2018 proběhly tyto kontroly: 

Město Vítko: Průběh VZMR :Administrace projektu SASRD a NZDM Tunnel Vítkov” 

Výsledek kontroly:  Veřejná zakázka byla vyhlášena dle vnitřních směrnic zadavatele, tato měla být 

zpracována dle pravidel poskytovatele dotace. 

 

Moravskoslezský kraj: Evaluací šetření v rámci projektu “Podpora služeb sociální prevence 2” 

Výsledek kontroly:  Poskytovatel významně zlepšil proces vyjednávání se zájemcem o službu, přesněji 

analyzuje NSS zájemců a vyjednává o konkrétním rozsahu a průběhu budoucí spolupráce. 

 

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. 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací 

podle tohoto zákona. 

Počet podaných žádostí o informace za rok 2018: 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 
MPSV – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost: 

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

         V roce 2018 bylo podpořeno 7 pracovních míst  na pracovní profesi Pomocný dělník údržby 

školského zařízení. Jedno pracovní místo bylo v délce 1 měsíce a druhé pracovní místo v délce 

3 měsíců (pokračování z roku 2017), další pracovní místa byly v délce  10 měsíců,  8 měsíců, 5 

měsíců. V měsíci listopadu a prosinci bylo vytvořeno pracovní místo pro 2 zaměstnance.   

Maximální   příspěvek  na   zaměstnance  činil měsíčně 15 000,- Kč,  celková výše dotace byla 

352 479,00 Kč. 

 
MPSV – Operační program zaměstnanost 

1. Projekt “Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež:. Projekt byl zahájen 1.1.2018 a ukončen bude 31.12.2020.  Celková dotace po dobu 

projektu činí 8 264 205,56 Kč.  V prosinci roku 2017 byla zaslána záloha ve výši 2 479 261,67 

Kč, ze které nebylo nic čerpáno, a v roce 2018 byla zaslána záloha ve výši 905 429,16 Kč. Ze 
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záloh bylo čerpáno 3 249 363,92 Kč, z toho 5% spoluúčast 116 423,37 Kč . Zbylá část bude 

čerpána v roce 2019, 2020.  

2. Projekt “Dětský klub Frends”. Projekt byl zahájen 1.9.2017 a bude ukončen 30.6.2019. 

Celková dotace po dobu projektu činí 567 591,25 Kč.  V roce 2018 byla zaslána záloha ve výši 

231 357,74 Kč,  z které bylo v roce 2018 čerpáno 144 288,98 Kč. Zbylá částka bude čerpána v 

průběhu roku 2019. 

 

 

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia - program INTERREG V-A 

Projekt “S chutí do všeho”. Projekt byl zahájen 1.10.2017 a ukončen byl 30.9.2018. Celková dotace po 

dobu projektu činí 19 629,70 EUR. Zatím nebyla zaslána žádná záloha, Město Vítkov nám 

poskytlo  návratnou finanční výpomoc k tomuto projektu ve výši 530 000,- Kč. Náklady za rok 

2018 činily 334 751,25 Kč. 

 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj:  

Projekt - “Polytechnika v SVČ Vítkov. Projekt byl zahájen 1.1.2018 a ukončen 31.10.2018. Celková 

dotace činí 1 179 641,76 Kč. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná záloha z projektu, Město 

Vítkov nám poskytlo návratnou finanční výpomoc k projektu ve výši 1 120 660,- Kč a 

investiční příspěvek ve výši 58 982,- Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána v roce 2018. 

Celková investiční dotace bude zaúčtována do majetku v roce 2019. Finanční prostředky z 

projektu budou vyplaceny v měsíci únoru až březnu roku 2019.  

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 

Projekt: ” SVČ Vítkov - šablony II” z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání byl zahájen 

1.9.2018 a ukončen bude 31.08.2020. Celková dotace projektu činí 704 231,00 Kč. Tato 

částka byla v plné výši zaslána zálohově v roce 2018. Z  celkové  dotace   bylo   v roce 2018 

čerpáno 22 552,22 Kč.  

 
 

Dům zahraniční spolupráce: 
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- účast  na  akci  v  rámci  TCA: Strategic Partnership on Inclusion-”Harvesting Conference” 

“ERASMUS +”  ve výši 18 516,- Kč. Výše dotace byla vyčerpána beze zbytku a finanční 

prostředky byly vyrovnány.  

 

 

Moravskoslezský kraj: 

1. Dotace „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 financované  

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 

759 000,00  Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

2. Dotace „Podpora služeb sociální prevence”, která probíhá v období od 1.1.2017 - 31.12.2019 

a týká se sociální práce v rámci poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi Tunnel Vítkov. Výše dotace pro celé období projektu činí 1 200 000,- Kč. V 

roce 2018 bylo čerpáno 428 835,00  Kč. Zbylá část bude čerpána v následujícím roce.                      

         
 

Sponzoři: 

Od 1.1.2018 do 31.12.2018  bylo získáno: 106 600,00  Kč 

Tyto prostředky nebyly v roce 2018 čerpány v plné výši,  budou použity v roce 2019 na zajištění 

činnosti SVČ Vítkov.  

  

 

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 333 534,32 Kč.  

Odvod za rok 2018 činil 333 534,32 Kč.  

 

 

10. Počet zaměstnanců, průměrná mzda 

 Fyzický počet osob 

Pedagogičtí zaměstnanci celkem 47 

   z toho interní 6 

   z toho externí 30 

   z toho dobrovolníci  ZÚ 11 
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                           a) táborová činnost 8 

                            b) ZÚ 3 

Provozní zaměstnanci celkem 25 

   z toho interní HPP  a) Středisko 2 

                                  b) Klokočov 0 

                                  c) Sokolovna 2 

   z toho DPP  6 

   z toho VPP 7 

   z toho obecně prospěšné práce 2 

   z toho veřejná služba  6 

  

Zaměstnanci NZDM a SASRD Tunnel 13 

   z toho interní  10 

   z toho DPP a DPČ 3 

Zaměstnanci celkem 85 

 

 

11. Zájmová činnosti pravidelná 
Zájmová činnost probíhala v I. i  II. pololetí ve 39 zájmových útvarech s celkovým počtem 429 žáků. V 

plánu na rok 2017/18 bylo otevření 40 ZÚ s celkovým počtem 362 dětí a žáků, plán se naplnil. 

Neotevřely se kroužky - Počítačový zábavný, Kynologický. Všesportovní hry I. a Všesportovní hry II. 

pod vedením Kristýny Plebanové se sloučily do jednoho kroužku.  Kroužek Chytrá hlavička II. pod 

vedením Jitky Víchové byl nahrazen kroužkem Deskové hry.  Dramatický kroužek I. v Březové pracoval 

jenom do I. pololetí a Dramatický kroužek II. v Březové začal od 2. pololetí. Nově se otevřel kroužek 

Mažoretky v Melči. 

 

Činnost probíhala ve dvou odděleních - sportovní a estetické. 

1. Oddělení sportovní: 

Plán: 21 ZÚ s počtem 200 dětí a žáků 

Skutečnost: 20 ZÚ s počtem 211 žáků z toho 0 dětí z MŠ, 0 studentů. 

Druhy ZÚ:  Florbal I + II + děvčata, Stolní tenis Vítkov + Jančí, Rybářský, Lukostřelba, 

Gymnastika, taneční Mix Dance, Nerf liga I + II + III, Volejbal Melč, Vybíjená Melč, 

Programování, Karate, Automodelářský II, Badminton I + II + III. 
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1. Oddělení estetické: 

Plán: 19 ZÚ s počtem 162 dětí a žáků 

Skutečnost: 19 ZÚ s počtem 218 žáků, z toho 13 dětí z MŠ a 11 studentů   

Druhy ZÚ: Automodelář I,  Divadelní I a II, Mažoretky mladší a starší, Mladí hasiči I a II, 

Dramatický Březová, Sportovky I a II Březová, Keramika SVČ, Chytrá hlavička Březová, Stolní 

tenis Větřkovice, Keramika Větřkovice, Keramika, Klub KaMeRa, Malý výtvarník, Všesportovní 

hry Březová, Deskové hry Březová, Mažoretky Březová. 

 

Hodnocení zájmové činnosti pravidelné: 

 

Školní rok Počet žákohodin Rozdíl oproti předešlému roku Počet účastníků v ZÚ 

2011/2012 19 615  232 

2012/2013 24 968 +   5 353 306 

2013/2014 39 510 + 14 542 422,5 

2014/2015 30 625 +   8 885 365,5 

2015/2016 -- -- 442 

2016/2017 -- -- 445 

2017/2018 -- -- 429 

 

 

Pravidelná zájmová činnost dosáhla změn v závislosti na změně financování Středisek volných časů v 

Moravskoslezském kraji. Současný počet kroužků odpovídá naším finančním možnostem, při větším 

počtu kroužků bychom museli hledat další možnosti financování mzdových nákladů. V budoucnu 

proto mohou být  kroužky nahrazeny novými, či kroužky zcela hrazené ze zápisného nebo z dotačních 

titulů. Počet dětí v kroužcích se bude pohybovat podle atraktivnosti kroužků v SVČ, a počtu zájmové 

činnosti v ZŠaG Vítkov, p. o. 

Úspěchy ZÚ: 

Úspěchy automodelářů za školní rok 2017 – 2018 

28. – 29. 4. 2017 MČR – Tlumačov 

3. místo - Michal Schupfer (mladší žáci kategorie PR 32) 

3. místo – Michal Schupfer (mladší žáci kategorie PR 24) 

3. místo – Adam Kostern (mladší žáci kategorie ES – G12) 

1. místo – Petr Zemánek (junioři PR 24) 
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3. místo Petr Zemánek (junioři PR 32) 

3. místo Petr Zemánek (junioři ES –G12) 

 

Úspěchy mažoretek za školní rok 2017 – 2018 

4. 11.  2017 Soutěž – O pohár města Hranice 

1. místo Kadet (mladší) – baton (hůlky) 14 děvčat 

1. místo Juniorky a kadet – Pom pom klasik 20 děvčat 

17. 2. 2018 Soutěž v Hradci nad Moravicí 

2. místo – společná skladba mladších a starších mažoretek 

17. 3. 2018 Základní kolo CMA - Litovel 

1. místo -  společná skladba baton klasik defilé – 18 děvčat 

1. místo –  společná skladba pom klasik – 19 děvčat 

1. místo –  společná skladba baton hoby – 16 děvčat 

1. místo -  duo kadet – D. Fojtíková a V. Malá 

2. místo -  sólo kadet – D. Fojtíková 

2. místo -  sólo junior – Z. Drimajová 

3. místo -  sólo kadet – V. Malá 

3. místo -  sólo junior – T. Beková 

19. – 20. 5. 2018 Semifinále CMA - Olomouc 

1. místo -  společná skladba baton klasik defilé – 17 děvčat 

1. místo –  společná skladba pom klasik – 18 děvčat 

1. místo –  společná skladba baton hoby – 16 děvčat 

1. místo -  duo kadet – D. Fojtíková a V. Malá 

1. místo -  sólo kadet – D. Fojtíková 

2. místo -  sólo junior – Z. Drimajová 

4. místo -  sólo kadet – V. Malá 

7. místo -  sólo junior – T. Beková 

26. 6. – 27. 6. 2018 Mistrovství České republiky CMA – Hradec Králové 

1. místo -  společná skladba baton klasik defilé – 17 děvčat 

2. místo –  společná skladba pom klasik – 18 děvčat 

1. místo –  společná skladba baton hoby – 16 děvčat 

1. místo -  duo kadet – D. Fojtíková a V. Malá 

4. místo -  sólo junior – Z. Drimajová 

7. místo -  sólo kadet – D. Fojtíková 

7. místo -  sólo junior – T. Beková 

8. místo -  sólo kadet – V. Malá 

4. 7 – 8. 7.. 2018 Mistrovství Evropy mažoretek  - Praha 

1. místo -  společná skladba baton klasik defilé – 17 děvčat 

2. místo –  společná skladba pom klasik – 18 děvčat 

 

 

Soutěže hasičů za školní rok 2017 -2018 

7. 10. 2017 Soutěž hasičů v Leskovci – podzimní kolo 

1. místo – družstvo – požární útok 



   

 

 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 

Bezručova 585, 749 01  Vítkov  
 

13 

2. místo – družstvo - štafeta 

17. 12. 2017 Uzlové závody v Odrách 

2. místo - družstvo 

Jednotlivci: 

2. místo – Zuzka Krejčí – starší žáci 

3. místo – Gabriela Přečková – starší žáci 

3. místo  - Jana Burdíková – mladší žáci 

27. 1. 2018 Uzlové závody ve Vítkově – Okrsková soutěž (účast 10 družstev) 

1. místo -  mladší žáci 

3. místo – starší žáci 

Jednotlivci: 

1. místo – Filip Matuška – mladší žáci 

1. místo – Zuzana Krejčí – starší žáci 

2. místo – Gabriela Přečková – starší žáci 

3. místo –  David Kloss – starší žáci 

26. 5. 2018  4. ročník soutěže – O VÍTKOVSKÉHO SOPTÍKA 

2. místo – mladší žáci 

4. místo – starší žáci 

 

Soutěže rybářů za školní rok 2017 -2018 

9. 9.  2017 Hastrmanův škrpál v Libavé 

2. místo David Hýbel, celkem se závodů zúčastnilo 25 mladých rybářů z Vítkova 

28. 4.  2018  pohárový závod Výškovické tůně v Ostravě 

1. místo ve složení Michaela Matyášová, Radim  Kugler, Jiří Kostka, Petr Kostka, René Lazecký. 

9. 6. 2018  Rybářská Olympiáda ve Vítkově 

1. místo v kategorii družstev 

3. místo  Jartina Jochcová, kateg. jednotlivci žákyně 

3. místo René Lazecký, kat. jednotlivci žáci. 

 

 

Personální zajištění pravidelné zájmové činnosti: 

Pedagogové Počet ZÚ Počet dětí 

INTERNÍ pro ZŠ a SŠ 9 71 

              pro MŠ 0 0 

EXTERNÍ pro ZŠ a SŠ 30 358 

               pro MŠ   

CELKEM 39 429 

 

 

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 2017/18  uspořádali  204 (196+8 LK) akcí s celkovým počtem  7779 (7421+358 

LK) účastníků, z toho 56 akcí v So a Ne s 4283 účastníky. 

Nepravidelné akce mají z dlouhodobého hlediska klesající trend a to v závislosti na počtu 

pedagogických pracovníků (interních i externích), přechodu části volnočasových aktivit z “Domečku” 

na NZDM, narůstá nám však počet dětí na otevřených nabídkách spontánních činností, které jsme již 

v tomto školním roce sledovali. Nepravidelné akce jsou tvořeny převážně oblíbenými akcemi pro děti 

a mládež, některé akce jsou pro rodiče s dětmi. 

Příklady organizovaných akcí: 

● Organizovali jsme se školním klubem ZŠ Nám. J. Zajíce, TJ Vítkov, ZŠ a MŠ Větřkovice, SVČ 

Odry, SVČ Budišov nad Budišovkou, SVČ Opava, DD Melč. 
■ Turnaje v lukostřelbě 

■ Turnaje ve střelbě ze vzduchovky 

■ Turnaje ve stolním tenise 

■ Turnaje v badmintonu 

■ Dopravní akce 

■ Rybářská olympiáda 

● Pokračovali jsme ve 5. ročníku podzimního a jarního Kolozávodu v parku. Obou 

závodu se zúčastnilo celkem 48 závodníků ve věku 6 - 14 let. 

● 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 2. – 3. ročníku. 
Tuto akci jsme také organizovali pro ZŠ Větřkovice. 

● Mezi tradiční celoměstské akce pořádané naší organizací patří Den dětí, Vítkovská 

lávka Reprezentační ples SVČ Vítkov, Drakiáda, Světlušky,... Tyto akce jsou již 

tradiční s rostoucím počtem návštěvníků. 

● Novou nepravidelnou činností je organizování Letního kina. V letních měsících 

červen až září jsme připravili k projekci 8 filmů různých žánrů. Celkem navštívilo 

letní kino 358 lidí, průměr na film je 44,75 lidí s tím, že prvního promítání se 

zúčastnili jen 2 lidé z důvodu špatného počasí. 

 

Spontánní činnost 

Spontánní činnosti jsou činnosti, které probíhají v našich areálech a nejsou předem připravovány (dle 

vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, §2 písm. f)). Tyto akce nemusí být dozorovány 

pracovníkem organizace, mají v daný den pracovní směnu. Celkem navštívilo spontánní činnosti 6 624 

dětí, žáků, studentů. 

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, byly pořízeny venkovní fitness prvky, 
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workoutové hřiště, opravena venkovní hřiště, vybudováno Letní kino Vítkov, v příštím roce bude 

pořízena venkovní lezecká stěna z peněz sponzorů. 

 

13. 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 2017/18 se jí zúčastnilo 29 dětí. 

 

14. Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde 

SVČ vykonává činnost školského zařízení 

 
Ve školním roce 2017/18 jsme uspořádali celkem 3 letní pobytové tábory pro 72 dětí a mládež 

(Hledači pokladů, Bohové Olympu a Zážitková bomba IV), 3 příměstské tábory s 31 dětmi, 1 

zahraniční ozdravný pobyt s 40 účastníky, 7 víkendových pobytů pro 140 dětí - soustředění pro děti 

ze zájmových útvarů, 6 víkendových pobytů pro 360 účastníků z Vítkova a Glubczyc. 

Pobytové tábory zažívají malý vzestup celorepublikově, největší zájem je o tábor československý. 

Spolupráci s partnerským městem Vrbové se nám stále daří udržet, děti z Vrbového mají zájem o 

pobyt u nás. 

Shrnutí zájmové činnosti 

Zájmová činnost je celoročně prováděna v souladu s ŠVP organizace a platnou legislativou. Pravidelná 

hospitační činnost vede externí pracovníky ke zkvalitňování pedagogické činnosti, interní pedagogové 

se pravidelně zúčastňují dalšího vzdělávání. Každoročně reagujeme na poptávku ze strany dětí a 

rodičů týkající se zájmového vzdělávání. Pro zkvalitnění výuky hledáme vhodné dotační tituly, které 

by finančně podpořili vybavení učeben, vzdělávání pracovníků.  Důležitou roli v rozvoji zájmového 

vzdělávání ve městě Vítkov hraje zřizovatel, který vnímá potřebu volnočasového vyžití jako jednu z 

priorit ve vývoji města a Vítkovska. 

 

 

 

15. Sociální služby 

 

NZDM Tunnel 

 

Poslání NZDM Tunnel 

Posláním NZDM Tunnel  je vytvářet bezpečný a důvěrný prostor 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. NZDM Tunnel je ambulantní sociální 

služba preventivního charakteru. Naším posláním je pozitivně ovlivňovat životní styl dospívající 

mládeže a mladých lidí ve městě Vítkov a jeho okolí. Poskytnout jim podporu, radu a pomoc při 

zvládání obtížných životních situací a podpořit je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu 

životu.  
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Cíle 

Hlavním cílem 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 zvolenými činnostmi a 

aktivitami.  Zejména výchovně vzdělávacími a aktivizačními činnostmi poskytujeme možnost 

smysluplného trávení volného času. Preventivními programy 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. 

 

Průběh služby 

Provoz sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov byl zahájen v březnu 

2013 a provozovatelem této služby je Středisko volného času Vítkov, p. o. Služba je určena pro 

cílovou skupinu ve věku 6 až 26 let z Vítkova a blízkého okolí, kteří se po škole toulají převážně venku 

a tráví čas neorganizovaně. Jsou zde poskytovány nejen volnočasové aktivity, ale i pomoc a podpora 

v jejich nepříznivých a obtížných životních situacích, se kterými se vypořádávají. 

 

V zařízení během roku 2018 proběhla zásadní změna v personálním obsazení pracovníků, zejména 

díky podpoře projektu Operačního programu Zaměstnanost „Sociálně aktivizační služby pro rodinu s 

dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, registrační číslo 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772“, jež je spolufinancován Evropskou unií. Projekt umožnil 

navýšení počtu pracovníků o 1 úvazek a také dovybavení prostor “nízkoprahu. Tento pracovník se 

zaměřuje převážně na klienty starší 15 let, což umožňuje dobrý chod služby a noví pracovníci jsou 

čerstvou inspirací pro další aktivity. 

V rámci tohoto projektu se 5 uživatelů NZDM zúčastnilo kurzu počítačové gramotnosti, ze kterého 

získali vědomosti o práci s počítači a internetem, a také certifikát.Z financí projektu, kraje a města 

byly zakoupeny didaktické pomůcky, elektronické bicí, herní prvky, židle, zátěžový koberec,  boxovací 

pytel, dataprojektor a další. 

 

Na základě potřebnosti ulehčení průběhu poskytování a zintenzivnění práce s klienty starší 15 let se 

změnila otevírací doba pro věkové skupiny klientů. Mladší klienti (6 - 13 let) mohou využívat službu v 

pondělí a úterý, starší (14 - 26 let) ve středy a čtvrtky. Bylo tak učiněno i z důvodu utváření programů, 

které věkově a tematicky vyhovují pouze určité skupině. NZDM Tunnel má svůj pravidelný program, 

který zahrnuje celoměsíční preventivní témata, besedy, výtvarné dílničky, filmová odpoledne, aktivity 

v hudební zkušebně, herní odpoledne, ale i uklízecí dny prostoru nízkoprahu. 

Pravidelný program zahrnuje herní odpoledne, turnaje ve hrách, dílničky (např. výroba valentýnských 

přání či dekorací), filmová odpoledne, aktivity v hudební zkušebně. Proběhly také taneční dny, 

sportovní odpoledne, Turnaje ve stolním fotbálku či fotbale. Klienti se zúčastnili i Budišek Cupu 

(soutěže v malé kopané), kde se umístili na 3. místě ve své skupině. Dále talentové soutěže Eurotopie 

“Ukaž, co umíš”, s dívčím tanečním vystoupením, ale i hudební skupinou, se kterou získali 2. místo a 

krásné ceny.  

Rok 2018 byl tematicky zaměřen převážně na důležitost vzdělání a vliv vzdělání na zaměstnanost 

(např. jak vznikla práce, den vzdělanosti, vzdělanost lidstva) a druhy povolání, dále na témata která se 
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vážou k oslavám mezinárodních dnů či svátků, ale i důležitým historickým momentům, které mají vliv 

na životní postoje ve společnosti - jako je holocaust, den Romů, beseda o toleranci. Dotkli jsme se 

také témat lásky, vztahů, sexu, mezinárodního dne antikoncepce, první pomoci. Policie ČR nám 

přinesla besedu o trestní odpovědnosti a soudnictví ve věcech mládeže. Také nás letos navštívil 

Renarkon, kdy proběhla preventivní přednáška, jak probíhají první kroky ve snaze o léčení se ze 

závislosti, příp. jak pomoci druhému se jít léčit.  

Ve sledované období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 evidujeme 2 919 kontaktů, 365 intervencí, 

průměrná návštěvnost je 11 klientů/otevírací den. Celkový počet registrovaných klientů je 102, nově 

registrovaných v roce 2018 bylo 36. 

 

 

SASRD Tunnel 

 

Poslání SAS Tunnel 

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci a podpory 

rodinám s  dětmi, u kterých je vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (např. 

špatné bytové podmínky, nezaměstnanost,  dluhy apod.) a tento stav nejsou schopni sami bez 

pomoci překonat. Služba je poskytována terénně a ambulantně ve Vítkově a místních částech 

(Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Zálužné), v obci 

Svatoňovice, v obci Březová a jejich místních částech (Jančí, Lesní Albrechtice, Leskovec, Gručovice) a 

v obci Větřkovice. . Od roku 2018 také díky nově otevřeným pobočkám v Čermné ve Slezsku a 

Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech. Rozšíření poboček umožnil projekt „Sociálně 

aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, 

registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772“ z Operačního programu Zaměstnanost, který 

je spolufinancován Evropskou unií.  

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 i rodičům rozpoznat, kdy potřebují pomoc a 

učíme je, jak pomoc vyhledat.  

 

Cíle 

Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny a obnovení 

funkcí rodiny za účelem setrvání dítěte ve svém přírozeném prostředí. 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 zajišťovat svým 

dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.  

 

Průběh služby 

Služba SASRD Tunnel Vítkov podporuje a pomáhá rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let od 1. 3. 

2014 ve Vítkově a  místních částech (Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, 

Prostřední Dvůr, Zálužné), v obci Svatoňovice, v obci Březová a jejich místních částech (Jančí, Lesní 

Albrechtice, Leskovec, Gručovice) a v obci Větřkovice. přilehlém okolí. Od roku 2018 také díky nově 

otevřeným pobočkám v Čermné ve Slezsku a Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech 

(Guntramovice, Staré Oldřůvky, Podlesí). Rozšíření poboček umožnil projekt „Sociálně aktivizační 
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služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, registrační číslo 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772“ z Operačního programu Zaměstnanost, který je 

spolufinancován Evropskou unií., 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 i rodičům rozpoznat, kdy potřebují pomoc a 

učíme je, jak pomoc vyhledat.  

 

Díky projektu Moravskoslezského Kraje “Podpora služeb sociální prevence 2” a již zmíněnému 

projektu došlo jak k navýšení úvazků pro uspokojení poptávky po službě, tak k nákupu vybavení pro 

kancelář pracovníků SASRD a didaktických pomůcek pro práci pracovníků v terénu s rodinami. 

 

Během roku 2018 došlo k obměně pracovníků a navázání spolupráce s novými sociálními pracovníky, 

kteří pravidelně vykonávají terénní služby na základě individuální domluvy s rodinami na sjednaném 

místě ve sjednaný čas. 

Ve sledované období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 evidujeme 2171 výkonů, 431 intervencí. Celkový 

počet klientských rodin je 38, jež uzavřely smlouvu o poskytování služby a dále evidujeme 4 zájemce 

o službu. 

 

 

16. Sportovní areál Vítkov 
 

Od 1. 1. 2014 máme v užívání celý sportovní areál (SA) ve Vítkově. Vzhledem k celkové zastaralosti 

SA, je nutná jeho revitalizace na základě přijaté koncepce rozvoje SA vedením organizace.  

 

Každoročně jsou do oprav a rekonstrukcí SA vkládány finanční prostředky z příjmů za pronájem 

prostor SA a také v rámci možností finanční prostředky zřizovatele. V roce 2018 se z prostředků 

zřizovatele opravilo hřiště se škvárovým povrchem na nové zatravněné se zavlažovacím systémem. 

Hřiště je však nekvalitně zhotoveno, probíhá reklamační řízení, organizace požádala zřizovatele a 

účinné jednání se zhotovitelem zatravněného hřiště. 

Veškeré opravy a investice z vlastních zdrojů jsme si zpracovávali svépomocně, čímž jsme výrazně 

finančně ušetřili na jednotlivých „zakázkách“. 

 

17. Spolupráce s jinými organizacemi 
 

➢ Velmi dobře spolupracujeme s okolními základními školami na zájmové činnosti -  ZŠ a MŠ 

v Březové, ZŠ a MŠ v Melči, ZŠ a MŠ ve Větřkovicích. Pedagogové základních škol vedou 

zájmové kroužky na DPP, za které jsou finančně odměňováni. 

➢ Vedení ZŠ a G Vítkov nám poskytuje prostory malé i velké tělocvičny pro konání zájmových 

útvarů Mažoretky, Florbal a Malý sporťák. 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. Nově jsme pro žáky ZŠ uspořádali v rámci ŠVP a prevence kriminality přednášku 

na téma kyberšikana. 
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➢ Základní škola 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. 

➢ K nové spolupráci nás oslovilo vedení města Budišova nad Budišovkou a Čermné ve Slezsku, 

které by nás požádalo o rozšíření činnost sociální služby SASRD Tunnel Vítkov na oblasti 

Budišov a Čermnou. Organizace bude žádat o dotaci na rozšíření tzv. optimální sítě SS od 

roku 2018. 

➢ V roce 2016 jsme intenzivně jednali s Agenturou pro sociální začleňování a Místní akční 

skupinou Opavsko na možné spolupráci v oblastech vzdělávání, lidských zdrojů, sociálního 

začleňování a investic. 

➢ V roce 2016 jsme uspořádali již po 5. Vítkovskou lávku s účastí téměř 1600 osob, Technické 

služby města Vítkova nám za úplatu zajistili technické zázemí akce. 

 

 

18. Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2018 
  

V roce 2018 bylo na služby školení a vzdělávání -  DVPP čerpáno 29 665,00 Kč. Část kurzů a seminářů 

byla bezplatná, financování bylo zajištěno pořádajícími organizacemi. 

 

 

19. Tabulková část 
viz příloha tabulek 

 

1.   Plnění finančního plánu PO 

1a. Hospodaření středisek 

1. Plnění finančního plánu – hlavní a doplňková činnost 

2. Návrh na rozdělení zlepšeného VH 

3.  Plán tvorby a čerpání fondů 

4.  Stav pohledávek po lhůtě splatnosti (není) 

5. Účetní závěrka 

6. Výkaz zisku a ztráty 

7. Příloha účetní závěrky  

 

Zpracovala: Košická, Medunová, Dudková, Jakubec                               
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