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1. Základní údaje
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

Zřizovací listina: Vydána usnesením zastupitelstva Města Vítkova č. j. 375/9 ze dne 31. 8. 2011, ve
znění dodatků schválených zasedáním zastupitelstva Města.
Pobočky:
- Turistická základna Klokočov, č. 97 Klokočov u Vítkova, 747 47
- Sportovní areál, Husova 653, 749 01 Vítkov
- NZDM Tunnel, Dělnická 746, 749 01 Vítkov
- SAS 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
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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. Hodnocení hlavní činnosti školského zařízení
Našim hlavním cílem bylo optimalizovat základnu volnočasových aktivit pro děti a mládež různých
věkových skupin na oblast Vítkovska, vzhledem k financování organizace na potenciální klienty by se
počet ZÚ měl pohybovat kolem 40, včetně ZÚ v Melči, Březové, Větřkovicích. Činnost probíhala
nejen v zájmových útvarech, ale také v nepravidelných aktivitách, víkendové a táborové činnosti,
v organizování akcí veřejných celoměstského charakteru – viz. kapitola 2.2.
Program celoroční činnosti se každoročně odvíjí od ročního plánu akcí, který je dále rozpracováván do
měsíčních plánů a průběžně doplňován o aktuální činnosti na základě zájmů veřejnosti.
Od 1. 3. 2013 funguje pod SVČ Vítkov, p.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel v 2. NP
Kulturního domu ve Vítkově – viz kapitola 3.
Od 1. 1. 2014 jsme převzali na základě smlouvy o výpůjčce celý sportovní areál Města Vítkova, který
budeme celoročně provozovat – viz. kapitola 4.
Od 1. 3. 2014 funguje pod SVČ Vítkov, p.o. Sociálně aktivizační služba Tunnel v 2. NP Kulturního domu
ve Vítkově – viz kapitola 3.

2.1 Zájmová činnosti pravidelná
Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 39 zájmových útvarech s celkovým počtem 448 žáků, v II.
pololetí 38 zájmových útvarů s celkovým počtem 445 žáků. V plánu na rok 2016/17 bylo otevření 39
ZÚ s celkovým počtem 358 dětí a žáků, plán se naplnil. V prvním pololetí se neotevřely kroužky
Basketbal, Free running, Lezení na umělé stěně, Taneční Melč, Propagační výtvarnictví, Přírodovědný
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a to z důvodu ukončení činnosti vedoucích ZÚ nebo pro malý zájem, v druhém pololetí jsme ukončili
vedení kroužku Práce s fimo hmotou. Celkový plán se podařilo splnit o 87 dětí, což svědčí o tom, že se
nám otevřené kroužky naplňují větším počtem dětí.
Činnost probíhala ve dvou odděleních, původní rozdělení oddělení podle zaměření jsme zrušily z
důvodu převahy kroužků sportovních, proto používáme označení oddělení I. a II.

1. Oddělení I.:
Plán: 20 ZÚ s počtem 197 dětí a žáků
Skutečnost: 18 ZÚ s počtem 195 žáků z toho 4 děti z MŠ
Druhy ZÚ: Malý sporťák, Florbal mladší + starší chlapci, Lukostřeba I + II, Stolní tenis,
Rybářský, Střelecký, Gymnastika, Karte, Mixed dance, Volejbal Melč, Vybíjená Melč,
Programování, Počítačový zábavný, Badminton I + II + III.
2. Oddělení II.:
Plán: 19 ZÚ s počtem 161 žáků
Skutečnost: 20 ZÚ s počtem 250 žáků, z toho 5 dětí z MŠ a 18 studentů
Druhy ZÚ: Automodelář I a II, Divadelní I a II, Mažoretky mladší a starší, Mladí hasiči I a II,
Tenis, , Keramika SVČ, Keramika Větřkovice, Klub KaMeRa, Malý výtvarník, Práce s fimo
hmotou, Divadelní I a II Březová, Sportovky I a II Březová, Stolní tenis Větřkovice, Chytrá
hlavička Melč.

Hodnocení zájmové činnosti pravidelné:

Počet
žákohodin
Rozdíl oproti
roku
předešlému
Počet
účastníků
v kroužcích

Rok
2011/12

Rok
2012/13

Rok 2013/14

Rok 2014/15

19 615

24 968

39 510

30 625

+ 5 353

+ 14 542
+ 19 895 oproti
r. 11/12
422,5

232

306

- 8 885
+ 11 010 oproti
r. 11/12
365,5

Rok
2015/
2016
-

Rok
2016/
2017
-

-

-

442

445

Pravidelná zájmová činnost dosáhla změn v závislosti na změně financování Středisek volných časů
v Moravskoslezském kraji. Současný počet kroužků odpovídá našim finančním možnostem, pří větším
počtu kroužků bychom museli hledat další možnosti financování mzdových nákladů. V budoucnu
6

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
proto mohou být kroužky nahrazeny novými, či kroužky zcela hrazené ze zápisného nebo z dotačních
titulů.
Úspěchy ZÚ:
Úspěchy automodelářů za školní rok 2016 – 2017
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)
3. místo Petr Zemánek (junioři PR 32)
3. místo Petr Zemánek (junioři ES –G12)

Úspěchy mažoretek za školní rok 2016 – 2017
22. 9. – 25. 9. 2016 Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Poreči.
1. místo kadetky – Pom pom klasik
2. místo juniorky – Baton klasik (hůlka)
5. 11. 2016 Soutěž – O pohár města Hranice
1. místo juniorky – baton (hůlka) 13 děvčat
1. místo juniorky a kadet - Pom pom klasik 21 děvčat
25. 3. 2017 Soutěž Ždánický motýl (Ždánice, okr. Hodonín)
1. místo – juniorky a kadet – Pom pom klasik
3. místo juniorky (starší mažoretky) – 14 děvčat
5. místo - kadetky ( mladší mažoretky) 12 děvčat
8. 4. 2017 Klasifikace MČR – MAC Brušperk (základní kolo)
1. místo kadetky – baton ( classic) 13 děvčat
2. místo juniorky – baton classic 14 děvčat
1. místo juniorky a kadetky – Pom pom classic 25 děvčat
Sólovky:
1. místo – Zdeňka Drimajová – junior Pom classic
2. místo – Tereza Beková – junior Pom classic
2. místo – Vendula Lichovníková – Senior
29. 4. 2017 Mistrovství Moravy – MAC Vyškov (semifinále)
1. místo – kadetky baton (hůlka) 13 děvčat
1. místo – kadetky baton (hůlka) 13 děvčat
27. 5. – 28. 5. 2017 Mistrovství České republiky – MAC Brno (finále)
3. místo – kadetky baton (hůlka) 13 děvčat
3. místo – kadetky baton (hůlka) 14 děvčat
2. místo juniorky a kadetky – Pom pom classic 25 děvčat
Sólovky:
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2. místo – Zdeňka Drimajová – junior Pom classic
3. místo – Tereza Beková – junior Pom classic

22. 6. 2017 Mistrovství Evropy mažoretek v Itálii - Guilianova
2. místo – juniorky a kadetky - pom pom classic 25 děvčat
4. místo - juniorky – baton classic 14 děvčat
5. místo - kadetky – baton classic 13 děvčat
Soutěže hasičů za školní rok 2016 -2017
1. 10. 2016 Soutěž hasičů v Hrabové – podzimní kolo
4. místo – družstvo
17. 12. 2016 uzlové závody v Odrách
Mladší žáci – 1. místo
Starší žáci – 1. místo
Jednotlivci:
Zuzka Krejčí starší žáci – 1. místo
Adam Faldýn – 2. místo
28. 1. 2017 Uzlové závody ve Vítkově - Okrsková soutěž (účast 10 družstev)
1. místo – mladší žáci
Jednotlivci – mladší žáci
1. místo - Samuel Ontkoc
3. místo – Jana Burdíková
Jednotlivci – starší žáci
1. místo – Zuzana Krejčí
3. místo – Adam Bryndáč
27. 5. 2017 3. ročník soutěže - O VÍTKOVSKÉHO SOPTÍKA
2. místo – mladší žáci
4. místo – starší žáci
Soutěže rybářů za školní rok 2016 -2017
26. - 28. 5. 2017 Zlatá udice
5. místo ve složení Ondřej Vymětalík, Maxmilián Blaheta, Patrik Blaheta, Jakub Hýbel, David Surma a
Michaela Matyášová
10. 6. 2017 Rybářská olympiáda
1. místo ve složení Michaela Matyášová, Radim Kugler, Jiří Kostka, Petr Kostka, René Lazecký.
Velmi dobře nás reprezentuje divadelní soubor Quo Vadis
Pod vedením Michala Škrobánka připravil DS dvě nové autorské hry – Nikdy sám a Dokud nás smrt
nerozdělí. Se svým repertoárem vystupovali 2x v Kulturním domě ve Vítkově, v knihovně a na akci
Vítkovský komín. Jejich hry si našly své příznivce a mají velký úspěch..
Personální zajištění pravidelné zájmové činnosti:
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Pedagogové
INTERNÍ pro ZŠ a SŠ
pro MŠ
EXTERNÍ pro ZŠ a SŠ
pro MŠ
CELKEM

Počet ZÚ
9
0
30

Počet dětí
72
0
373

39

445

2.2 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 2016/17 uspořádali 287 (274+13 LK) akcí s celkovým počtem
(7021+462 LK) účastníků, z toho 43 akcí v So a Ne s 2910 účastníky. V

7483

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 v
tomto školním roce ještě nesledovali. 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, ZŠaMŠ Větřkovice, SVČ
Odry, SVČ Budišov nad Budišovkou, SVČ Opava, DD Melč.
■
Turnaje ve florbalu
■
Turnaje v lukostřelbě
■
Turnaje ve střelbě ze vzduchovky
■
Turnaje ve stolním tenise
■
Dopravní akce
Pokračovali jsme ve 4. ročníku podzimního a jarního Kolozávodu v parku. Obou
závodu se zúčastnilo celkem 43 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, zúčastnilo se jí 154 dětí. Tuto akci jsme
také organizovali pro ZŠ Větřkovice.
Zúčastnili jsme se Dne dětí v Březové s ukázkou činnosti lukostřeleckého kroužku.
Mezi tradiční 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 13 filmů různých žánrů. Některé filmy se
9
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nesetkaly s diváckým zájmem a ve třech termínech bylo promítání zrušeno z
důvodu nepříznivého počasí. Největší divácký zájem jsme zaznamenali u komedií,
na druhé straně diváckého zájmu byly akční filmy. Celkem navštívilo letní kino 462
lidí, průměr na film je 36 lidí.
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. Počet dětí na spontánních akcích bude
monitorován a vykázán v následném školním roce.
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 a
opravena venkovní hřiště, vybudováno Letní kino Vítkov. Počet účastníků spontánní činnosti není
sledován.

2.3 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 2016/17 se jí zúčastnilo 28 dětí.

2.4 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde
SVČ vykonává činnost školského zařízení
Ve školním roce 2016/17 jsme uspořádali celkem 3 letní pobytové tábory pro 98 dětí a mládež
(Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koní, Pevnost Boyard a Zážitková bomba III), 5 příměstské
tábory (4 ve Vítkově, 1 v Březové) s 53 dětmi, 1 zahraniční ozdravný pobyt s 59 účastníky, 1 pobyt na
ME v Itálii Guilianova s 26 dětm, a 14 víkendových pobytů pro 205 dětí - soustředění pro děti ze
zájmových útvarů.
Pobytové tábory zažívají malý vzestup celorepublikově, největší zájem je o tábor českoslobenský.
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
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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 podpořily 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.

3. Sociální služby
3.1 NZDM Tunnel
Od března roku 2013 provozuje SVČ Vítkov, p.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6
do 26 let.
Poslání NZDM Tunnel
Posláním NZDM Tunnel je vytvářet prostor bezpečí a důvěry pro děti a mládež z Vítkova a blízkého
okolí. NZDM je sociální služba preventivního charakteru, která podporuje a pomáhá dětem a mládeži
v nepříznivé sociální situaci. Působí ambulantně, kdy prostor funguje jako místo k setkávání se 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 nežádoucích 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.
Za školní rok 2016/2017 do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov aktivně
docházelo 112 klientů. S klienty bylo navázáno 3 523 kontaktů, přičemž denní průměr činí 17
kontaktů. Za toto období se zvládlo 373 intervencí, což dělá v průměru 2,5 provedené intervence na
danou problematiku klienta na jeden otevírací den sociální služby. Během roku proběhla spousta
zajímavých akcí pro naše uživatele. Tyto akce mají charakter převážně s preventivní tématikou a také
zábavných volnočasových aktivit. Letošní rok byl, co se týká preventivních programů, tematicky
zaměřen převážně na zdravý životní styl (negativní vliv kuřáctví, zdravá výživa, sporty, sex a láska,
předčasné mateřství), důležitost vzdělání, zaměstnanost a volbu povolání, dále na témata která se
vážou k oslavám mezinárodních dnů či svátků. Pravidelný program zahrnuje herní odpoledne,
turnaje ve hrách, dílničky (např. výroba valentýnských přání či dekorací), filmová odpoledne.
Proběhly také taneční dny, filmová odpoledne, sportovní odpoledne, Turnaje ve stolním fotbálku či
fotbale a odpočinkové odpoledne u her. V tomto roce se pracovní tým rozrostl o nové pracovníky na
DPP, což umožňuje dobrý chod služby a noví pracovníci jsou čerstvou inspirací pro další aktivity.
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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 či jednotlivcem s nezletilým
dítětem/dětmi ve Vítkově a přilehlém okolí, které se ocitly v obtížné životní situaci, již nemohou
zvládat vlastními silami. Služba je poskytována i rodinám, které teprve očekávají narození potomka
nebo mají dítě v náhradní rodinné péči. Prostřednictvím poradenství, doprovázení a terapie
pomáháme porozumět potřebám dětí a tím 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 vhodné prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
V sociální službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov bylo poskytnuto 337
intervencí, což činí 2 intervence denně, a dohromady 1 225 kontaktů. Pracovníci spolu s rodinami
spolupracovali zejména na problematice bydlení, vzdělání nezaopatřených dětí, a také hygienické
podmínky, ve kterých rodiny bydlí, lékařské vyšetření, sociální šetření. Během spolupráce pracovníků
s rodinami se zlepšily zejména hygienické podmínky, ve kterých děti vyrůstají, komunikace s úřady.

4. Sportovní areál Vítkov
K 1. 1. 2014 jsme převzali do užívání celý sportovní areál ve Vítkově.
Každoročně investujeme veškeré prostředky získané z pronájmů do oprav celého sportovního areálu.
V tomto školním roce se nám navíc podařilo díky finanční podpoře zřizovatele opravit hřiště s
umělým povrchem a začalo se s modernizací škvárového hřiště, na které se zřizovatel společně s
místní Tělovýchovnou jednotou snažili získat dotaci z MŠMT, bohužel bezúspěšně. V následných
létech bude potřeba řešit opravu budovy tribuny a hřiště.

5. Hřiště Klokočov
Od 1. 5. 2017 jsme předali po roční správě bývalé Sokolské hřiště v Klokočově zpět zřizovateli, který
hřiště pronajal soukromé osobě.

6. Spolupráce s jinými organizacemi
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Při organizování akcí pro veřejnost a děti spolupracujeme s velkým počtem místních organizací a
spolků, velmi dobrá spolupráce probíhá s místními základními školami, ve kterých otevíráme nové
kroužky – Větřkovice, Březová, Melč. Ředitelé těchto škol se na nás obracejí s požadavky na
programové zajištění jejich akcí jako je např. Den dětí. V následných létech bychom chtěli školám
nabídnout možnost zajištění výletů do Prahy či adaptační pobyty dětí.
Nadále také velmi dobře spolupracujeme se Základní školou speciální na nám. J. Zajíce, která se
pravidelně zúčastňuje našich turnajů a využívá areál zahrady ke konání sportovních akcí, Dne země,
opékání buřtů.
Pravidelně se do našich akcí zapojuje Městská policie a Dobrovolní hasiči, Kynologický klub Vítkov,
volejbalisté pod vedením pan Bartoše, Technické služby v oblasti technických zakázek.

7. Dotace, granty, sponzoři
Město Vítkov:
-

účelový příspěvek na projekty: “Podpora akcí pro děti” ve výši 6 300,- Kč a “Reprezentace
mažoretek SVČ na ME v Poreči” ve výši 50 000,- Kč
na opravu vsakovací jímky v areálu TZ v Klokočově ve výši 76 000,- Kč,
na opravu minihřiště s umělým povrchem ve výši 922 134,- Kč,
účelový příspěvek na náklady spojené se zajištěním účasti mažoretek na ME v Itálii ve výši
70 000,- Kč,
účelový příspěvek na obnovu vybavení pro malé rybáře ve výši 15 000,- Kč
na osvětlení nohejbalového hřiště ve výši 40 000,- Kč
investiční příspěvek na nákup nové sekačky na trávu ve výši 450 000,- Kč

MPSV – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost:
1. Projekt „ Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“.
V období od září do prosince roku 2016 byla podpořena 2 pracovní místa na pracovní profesi
Pomocník údržby školského zařízení. Maximální měsíční příspěvek na jednoho pracovníka
činil 14 000,- Kč a na dalšího pracovníka 15 000,- Kč. Celková výše dotace činila 110 754,- Kč.
V období od ledna do srpna roku 2017 byla podpořena 2 pracovní místa na profesi Pomocný
dělník údržby školského zařízení. Jedno pracovní místo bylo v délce 8 měsíců a druhé v délce
6 měsíců. Maximální měsíční příspěvek na 1 zaměstnance byl 14 000,- Kč po dobu 1 měsíce, a
dále byl měsíční příspěvek 15 000,- Kč na ostatní pracovníky po další část měsíců. Maximální
výše příspěvku nebyla plně čerpána, neboť od 27. 6. 2017 je 1 pracovník na DNP. Celková
výše dotace za období činila 179 785,- Kč.
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Moravskoslezský kraj:
1. Poskytnutí účelové dotace v rámci podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2016 a 2017 financované z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu.
Výše podpory za období 2016/2017 : 478 668,- Kč,
2. Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na zajištění dostupnosti vybraných sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016.
Výše podpory za období 2016: 186 000,- Kč,
3. Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na rok
2017-2020.
Výše podpory za období 1-8/2017: 266 667,- Kč

Sponzoři:
V období září 2016 až srpen 2017 bylo získáno 125 300,- Kč finančních darů od sponzorů.

8. Zaměstnanci
Fyzický počet
osob
Pedagogičtí zaměstnanci celkem
z toho interní
z toho externí
z toho dobrovolníci ZÚ
a) táborová činnost
b) ZÚ
Provozní zaměstnanci celkem
z toho interní HPP a) Středisko
b) Klokočov
c) Sokolovna
z toho DPP
z toho VPP
z toho veřejná služba
Zaměstnanci NZDM a SASRD Tunnel
z toho interní
z toho DPP
Zaměstnanci celkem

45
4
29
12
4
8
16
2
0
2
4
3
5
8
4
4
69
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9. Rekonstrukce, opravy, nákupy
Ve školním roce 2016/17 proběhly v SVČ Vítkov, p.o. tyto rekonstrukce a opravy:

Středisko:
1. Instalace nového herního prvku - lanová dráha
2. Zarovnávání povrchu areálu z navezené hlíny
3. Oprava letního kina po demolici větrnostními vlivy
TZ Klokočov:
1. Rekonstrukce tělocvičny - obložení
Sportovní areál:
1. Oprava hřiště s umělým povrchem
2. Instalace workoutového hříště
3. Rekonstrukce škvárového hřiště
4. El. přípojka k nohejbalovému hřišti + osvětlení skateparku
5. Zarovnávání povrchu stadionu za brankami pro tréninky fotbalové přípravky

10.

Kontroly

Ve školním roce 2015/16 proběhly tyto kontroly:
1. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
Výsledek kontroly: Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti nemocenského pojištění u
DPČ, které byly v průběhu kontroly odstraněny, v oblasti pojistného a důchodového pojištění
nebyly nedostatky zjištěny.
2. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát: Zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného SVČ podle příslušného ŠVP a školského
zákona.
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v oblasti vzdělávání, vydaného ŠVP,
Vnitřního řádu. Nedostatek byl zjištěn v evidenci Knihy úrazů, kdy nebylo u účastníka
vzdělávání zapsáno, zda a kým byl úraz ošetřen.

Ing. Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p.o.
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