Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2016
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
- 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:
Den zahájení činnosti:
Identifikátor:
IZO:

22. 11. 2011
01. 01. 2012
691 003 513
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. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů
stanovených zastupitelstvem města
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace má pro rok 2016 stanoveny tyto závazné
ukazatele:
Plán
Skutečnost
Příspěvek zřizovatele celkem:
823 000,- Kč
1 371 510,00 Kč
z toho:
na provoz vč. odpisů
683 000,- Kč
683 000,00 Kč
na Vítkovskou lávku
140 000,- Kč
140 000,00 Kč
na Sociální služby SAS
100 000,00 Kč
na účelový příspěvek na projekty
44 240,00 Kč
na opravu tanečního parketu
200 000,00 Kč
na opravu vstupní brány TZ Klokočov
35 000,00 Kč
na opravu vsakovací jímky – TZ Klokočov
76 000,00 Kč
na účelový příspěvek na projekty: „Podpora akcí pro děti“
6 300,00 Kč
a „Reprezentace mažoretek SVČ na ME v Poreči“
50 000,00 Kč
na navýšení odpisů
36 970,00 Kč
Investiční příspěvek na pořízení kolotoče
Investiční příspěvek na zabezpečení SVČ

49 179,00 Kč
63 000,00 Kč

odvod z odpisů za rok 2016

208 195,00 Kč

Za sportovní areál:
Příspěvek zřizovatele celkem:
z toho:
na provoz vč. odpisů
na opravu minihřiště s umělým povrchem

Plán
1 000 000,- Kč

Skutečnost
1 941 954,33 Kč

1 000 000,- Kč

1 015 318,33 Kč
922 134,00 Kč
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navýšení odpisů
odvod z odpisů za rok 2016
Za NZDM a SASRD TUNNEL:
KÚ MSK

4 502,00 Kč
44 058,00 Kč

0,- Kč

922 000,00 Kč

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2016:
Středisko volného času:
Příspěvky – zřizovatel
Tržby za vlastní výkony

Výnosy:
1 371 510,00 Kč
1 374 257,00 Kč

Náklady:
1 371 510,00 Kč
1 190 244,97 Kč

Dotace ÚP na mzdy
Dotace SR – mzdy

328 754,00 Kč
2 594 560,00 Kč

328 754,00 Kč
2 594 560,00 Kč

Sportovní areál:
Příspěvky zřizovatel
Převody z vybraných nájmů

1 941 954,33 Kč
363 723,40 Kč

2 319 824,95 Kč

Dotace:
KÚ MSK NZDM + SASRD
Doúčtování dotace z roku 2015
Celkem za organizaci:

922 000,00 Kč
70 517,80 Kč
8 967 276,53 Kč

922 000,00 Kč
58 517,80 Kč
8 785 411,72 Kč

Hospodářský výsledek za organizaci:

181 864,81 Kč

Hospodářský výsledek za organizaci je tvořen z těchto položek:
- Středisko volného času Vítkov včetně TZ Klokočov-výše VH činí zisk 184 012,03 Kč. Tento VH
je ovlivněn nepeněžním výnosem – zaúčtováním investičních transferů přes účty 403/672 ve
výši 80 268,- Kč. Jelikož se jedná o finanční prostředky, které nejsou finančně kryty, vzniká
skutečný VH za SVČ pouze ve výši 103 744,03 Kč. Žádáme, aby částka ve výši 80 268,- Kč byla
ponechána na účtu 432-VH předcházejícího účetního období.
- NZDM + SASRD ve výši VH je zisk 12 000,00 Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky
z dotace z roku 2015, na které byl použit rezervní fond a dále zaúčtovanými zálohami ve výši
12 000,- Kč, které se dle Pravidel KÚ MSK odúčtují až v následujícím roce.
- Sportovní areál ve výši VH je ztráta 14 147,22 Kč.

3. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku
V průběhu roku 2016 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné opravy a
údržba.

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Středisko:
Opravy a údržba
Revize

248 792,26 Kč
15 870,80 Kč

TZ Klokočov:
Opravy a údržba
Revize

3 278,00 Kč
11 945,90 Kč

Sportovní areál:
Opravy a údržba
Revize

907 870,60 Kč
40 821,80 Kč

Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, sportovního areálu a NZDM byl v roce
2016 pořízen majetek v celkové hodnotě 747 630,64 Kč.
Popis některých oprav a rekonstrukcí proběhlých v roce 2016, nad rámec běžné údržby:
SVČ Vítkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Instalace prvků Nízkého lanového centra
Oprava sociálního zařízení – pisoár
Napojení budovy SVČ na kanalizační síť
Zrušení žumpy - rekultivace terénu
Vybudování tanečního parketu
Instalace herního prvku Kolotoč
Vybudování areálu letního kina
Instalace herního prvku Piškvorky
Instalace herního prvku Domeček
Terénní úpravy v prostoru areálu letního kina

TZ Klokočov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Renovace vstupní brány areálu
Rekultivace terénu v zadní části areálu
Instalace žaluzií v pokojích
Rekonstrukce kuchyně vč. demontáže vyřazeného zařízení, pokládky lina a montáže nového
vybavení
Výměna zásuvek a vypínačů v celém objektu
Zřízení jímky srážkových vod
Demontáž obložení tělocvičného sálu
Sanace omítek v tělocvičném sálu

NZDM a SASRD Tunnel:
1.
2.
3.
4.

Rekonstrukce chlapeckého sociálního zařízení
Demontáž kuchyňského koutku
Montáž vybavení pultu klientského centra vč. el. Instalace + rozvod vody
Oprava komunikačního prostoru s klienty
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Sportovní areál:
Leden:
1. Oprava startování a turbíny (s. fréza)
2. Oprava žaluzií tělocvična
3. Oprava WC muži v klubovně tenistů (poškozené těsnění)
Únor:
1. Oprava dlažby (chodba u WC a WC tělocvična)
2. Dospárování dlažby v místech kde se spára vydrolila (tělocvična)
Březen:
1. Odstranění stožárů na vlajky (stadion)
2. Likvidace místa na vrh koulí
3. Oprava ochranných sítí (umělka)
Duben:
1. Příprava sloupku na výměnu v areále nohejbalu (navrtání úchytek na nap. drát)
2. Práce na zpevnění svahu (lukostřelba), příprava na pokládku tvárnic
3. Vykopání děr na venkovní cvičební prvky
4. Oprava ochranných sítí (umělka)
Květen:
1. Příprava na výměnu oplocení (nohejbal) + sundávání starého pletiva +vrtání sloupků +
zabetonování nových sloupků + Natažení napínacích drátů a pletiva
2. Ustavení a zasypání svahových tvárnic (Lukostřelba) + terénní úpravy svahu po položení
tvárnic
3. Terénní úpravy kolem nového oplocení nohejbalového hřiště
4. Zabetonování venkovního fitness cvičícího prvku
5. Oprava pojezdu traktoru, broušení nožů
Červen:
1. Instalace venkovního fitness cvičícího prvku
2. Nátěr, úprava, sestavení houpačky pro děti u minigolfu
3. Oprava traktoru spouštění nožů
Červenec:
1. Ustavení a zabetonování houpačky pro děti
2. Natažení dalších polí na oplocení nohejbalového hřiště
3. Nátěr desek pro sedáky laviček, sestavení laviček, vykopáni děr, zabetonování
4. Vykopání sloupků za brankami na hřišti (příprava na vysunovací napínací brankové tyče
Srpen:
1. Zabetonování sloupku za brankami, nátěr a konečná kompletace pro uchycení sítí
Září:
2. Vykopání a zabetonování další lavičky u cvičebních prvků.
3.
4.
5.
6.

Instalace dvou odpadkových košů.
Oprava traktoru SVČ (výměna klínového řemene, Ložiskového domu, nožů)
Dokončení (do drátkování plotu) nohejbal.
Příprava umělky na výměnu povrchu, odklizení starého povrchu, vyvezení starého písku a
gumy ze starého povrchu
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7. Položení starého povrchu kolem umělky, vyčištění prostoru mezi chodníkem a mantinely od
gumy a kamení, vyčištění prostoru starých střídaček.
8. Vykopání a zabetonování patek na uchycení nových střídaček.
Říjen:
1. Demontáž starých střídaček (umělka) + Montáž nových střídaček.(umělka)
2. Instalace a montáž nových ochranných sítí kolem umělky
3. Zařezávaní a následné uchycení původního povrchu kolem umělky
4. Zabetonování patek a následná montáž stojanu na kola (umělka).
5. Oprava poškozeného oplocení (umělka)
Listopad:
1. Instalace a montáž workoutového hřiště, včetně výkopů a betonáže
2. Instalace koše na psí exkrementy.
Prosinec:
1. Oprava plotu (umělka).
2. Vyvěšení cedulí s provozním řádem a upozorněním o dovolené obuvi (umělka)
3. Likvidace starého kontejneru + instalace nového
4. Demontáž a montáž kotle u bytu správce
5. Úprava vodovodního, topného a plynového řadu.

4. Zhodnocení doplňkové činnosti
Doplňková činnost v roce 2016 nebyla provozována.

5. Výsledky kontrol organizace
V roce 2016 byly provedeny tyto kontroly:
1. Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě: Veřejnosprávní kontrola u příjemce veřejné
finanční podpory.
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
2. Veřejnosprávní kontrola zřizovatele: Kontrola vyúčtování pracovních cest, kontrola směrnice
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kontrola zadávání veřejných zakázek.
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
3. Česká inspekce životního prostředí: Kontrola nakládání s vodami ve městě Vítkov a jeho
místních částí, a to zejména na kontrolu odkanalizování objektů ve správě právního subjektu.
Výsledek kontroly:
Město Vítkov, objekt na ul. Bezručova č. p. 585: Nebyly prokázány významné rozdíly mezi
spotřebou pitné vody a vývozem odpadních vod.
Místní část Klokočov, objekt č. p. 97: U kontrolovaného objektu byly zjištěny významné
rozdíly mezi spotřebou pitné vody a vývozem odpadních vod, nebylo prokázáno
zneškodňování odpadních vod z jímky v souladu s vodním zákonem, čímž bylo porušeno
ustanovení §38 odst. 6 vodního zákona.
ČIŽP požaduje, aby právní subjekt prováděl včasné a pravidelné vývozy jímky a sledovat
spotřebu pitné vody ve vztahu k vývozu odpadních vod a případné zjištěné rozdíly
neprodleně řešil.
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4. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků
poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č.
01456/2015/SOC a ev. Č. 01607/2015/SOC.
Výsledek kontroly: Ze zjištění nevyplynulo porušení rozpočtové kázně podle § 22 z. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Poskytování registrovaných sociálních služeb, čísla
registrací 2231574 a 6434177, pověřených k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu
na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. sml.
03183/2015/SOC.
Výsledek kontroly: Sociální služby NZDM a SASRD Tunnel Vítkov jsou poskytovány v souladu
s parametry uvedenými v Krajské síti sociálních služeb, a to v parametru územní působnost.
6. Okresní správa sociálního zabezpečení Opava: Kontrola plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanost stanovených zákonem č. 187/2006Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly: Plnění povinností v oblasti pojistného bylo zkontrolováno, nedostatky
nebyly zjištěny.

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. 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací
podle tohoto zákona.
Počet podaných žádostí o informace za rok 2016: 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:
1. Projekt „ Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“.
V roce 2016 byly podpořeny 2 pracovní místa na pracovní profesi Pomocný dělník údržby
školského zařízení. Jedno pracovní místo bylo v délce 12 měsíců a druhé v délce 11 měsíců.
Maximální příspěvek na prvního zaměstnance činil měsíčně 15 000,- Kč, a na druhého
zaměstnance činil měsíčně 14 000,- Kč, celková výše dotace byla 328 754,- Kč.
Moravskoslezský kraj:
1. Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 financované
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši
192 000,- Kč a pro SASRD ve výši 172 000,- Kč, celkem 364 000,- Kč. Číslo smlouvy
01824/2016/SOC.
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2. Dotační „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na rok 2016“, pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 558 000,- Kč. Číslo smlouvy
02124/2016/SOC.

Sponzoři:
Od 1.1.2016 do 31.12.2016 bylo získáno: 100 300,- Kč
Větší část těchto prostředků nebyla v roce 2016 čerpána, budou použity v roce 2017 na zajištění
činnosti SVČ Vítkov, jeho kroužků, Vítkovské lávky atd.

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 252 253,- Kč.
Odvod za rok 2016 činil 252 253,- Kč.

10. Počet zaměstnanců, průměrná mzda

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
Zaměstnanci NZDM a SASRD Tunnel
z toho interní
z toho DPP
Zaměstnanci celkem

Fyzický počet osob
49
4
34
11
7
4
9
2
0
2

3
2
5
3
2
63
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Ped. zam. interní
Nepedag. zaměstnanci
Zaměstnanci ze SR
Platy z ostatních zdrojů
Celkem platy (P 1-04)
Ped. zam. ze SR (DPP)
Neped. zam. ost. DPP
CELKEM
 Jiřina Černá

Přepočt.počet zaměst.
3,70*
2,00
5,70
6,46
12,16
1,01
0,43
13,60

Prům. hrubá mzda
26 289,- Kč
22 015,- Kč
24 789,- Kč
16 526,- Kč
20 403,- Kč

11. Zájmová činnosti pravidelná
Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 43 zájmových útvarech s celkovým počtem 488 žáků, v II.
pololetí také 39 zájmových útvarů s celkovým počtem 442 žáků. V plánu na rok 2015/16 bylo otevření
46 ZÚ s celkovým počtem 459 dětí a žáků, plán se nenaplnil. V prvním pololetí se neotevřeli kroužky
Karate III, Angličtina hrou, Kopaná dorost, Malý zachránce pro malý zájem, v druhém pololetí jsme
ukončili vedení fotbalových kroužků. Přesto se nám celkový plán nepodařilo splnit jen o 17 dětí, což
svědčí o tom, že se nám otevřené kroužky naplňují větším počtem dětí.
Činnost probíhala ve třech odděleních, které se v druhém pololetí sloučily ve dvě z důvodu
dlouhodobé nemocenské jednoho pedagogického pracovníka.
1. Sportovní odd.:
Plán: 21 ZÚ s počtem 255 dětí a žáků
Skutečnost: 19 ZÚ s počtem 219 žáků z toho 6 dětí z MŠ
Druhy ZÚ: Fotbalová školička, Florbal žáci mladší + starší + děvčata, Stolní tenis, Střelecký,
Rybářský, Lukostřeba, Gymnastika, Badminton I + II, Mixed dance, Karte I + II, Free running,
Taneční Melč, Vybíjená Melč, Programování, Počítačový zábavný.
Z důvodu další reorganizace přešly kroužky ZŠ Březová pod estetické oddělení,
k 31. 1.
2016 ukončily činnost pod hlavičkou SVČ fotbalové kroužky, které svou činnost přesunuly pod
TJ Vítkov. Od 1. 1. 2016 přešly z důvodu dlouhodobé nemoci pedagoga pod sportovní
oddělení tyto zájmové kroužky: Programování, Free Running, Karate I + II, Lezení I + II,
Počítačový zábavný. Od listopadu 2015 začaly pracovat nově otevřené kroužky - Taneční ZŠ
Melč, Vybíjená ZŠ Melč. 29. 2. 2016 došlo k ukončení činnosti vedoucího ZÚ Lezení I. a II.
z pracovních důvodů.
2. Estetické odd.:
Plán: 12 ZÚ s počtem 81 žáků
Skutečnost: 20 ZÚ s počtem 223 žáků, z toho 11 dětí z MŠ a 20 studentů
Druhy ZÚ: Automodelář I a II, Line Dance, Mažoretky mladší a střední, Tenis, Divadelní I a II,
Keramika SVČ, Keramika Větřkovice, Klub KaMeRa, Malý výtvarník, Práce s fimo hmotou,
Mladí hasiči I a II, Divadelní I a II Březová, Sportovky I a II Březová, Stolní tenis Větřkovice,
Chytrá hlavička Melč.
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Ke konci škol. roku 2015/16 pracovalo celkem 20 zájmových kroužků s počtem 223 dětí a
mládeže. Některé kroužky se nenaplnily, ale zase se otevřely nové kroužky v ZŠ Březové,
které byly od listopadu převedeny pod estetické oddělení. Divadelní kroužek I. v Březové
pracoval jenom do 1. pololetí a divadelní kroužek II. v Březové začal od 2. pololetí. Od 1. 1.
2016 byly převedeny z důvodu dlouhodobé nemocenské paní Černé (pedagoga) tyto kroužky:
Mladí hasiči I. a II., Mažoretky mladší, mažoretky starší. Ve Větřkovicích byl od listopadu
otevřen nový kroužek stolní tenis.
3. Technicko-přírodovědné odd.:
Plán: 14 ZÚ s počtem 98 žáků
Skutečnost: 0 – kroužky převedeny pod oddělení Sportovní a Estetiky
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

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

232

306

Rok
2015/
2016
-

442

Pravidelná zájmová činnost dosáhla změn v závislosti na změně financování Středisek volných časů
v Moravskoslezském kraji. K redukci a obměně kroužků bude docházet i v nadcházejícím období,
současný systém financování je nastaven v náš neprospěch, nutí nás redukovat počet zájmových
útvarů a tím snižovat mzdové prostředky na externí zaměstnance.
Úspěchy ZÚ:
Mažoretky
5. 3. 2016 Dolní Benešov
Starší mažoretky – baton ( hůlka) JUNIOR
3. místo – skupina
Mladší mažoretky – baton (hůlka) Kadet
2. místo – skupina
3. místo – duo baton (hůlka) Angelika Králová a Marie Grauwelsová
9. 4. 2016 Sobotiště – Slovensko: Nepostupová soutěž
Starší mažoretky – hůlka
1. místo – skupina
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Mladší mažoretky – hůlka
2. místo – skupina
Starší a mladší mažoretky – pom pom
1.místo - skupina
17. 4. 2016 Brušperk: Základní kolo MČR
Starší mažoretky
2. místo – skupina
1. místo – sólo pom pom klasik – Vendula Lichovníková
Mladší mažoretky
2. místo – skupina
Starší a mladší mažoretky – pom pom
2. místo – skupina
7. 5. 2016 Vyškov: Semifinále MČR
Starší mažoretky – junior
1. místo – skupina
Mladší mažoretky – kadetky
2. místo – skupina
27. 5. 2016 Hradec Králové: Mistrovství České republiky
Starší mažoretky
2. místo – skupina baton klasik
1. místo – sólo pom pom klasik – Vendula Lichovníková
Mladší mažoretky
4. místo – skupina
Mladí hasiči
14. 5. Jarní kolo Hry Plamen v Kajlovci
2. místo – mladší žáci
2. místo – starší žáci
21. 5. 2. Ročník soutěže v požárním útoku o Vítkovského Soptíka
3. místo – mladší žáci
3. místo – starší žáci
4.6. Memoriál Jana Drašáka
3. místo -mladí hasiči
1.místo – Adam Bryndáč v běhu s překážkami
Divadelní kroužek Quo Vadis
Divadelní kroužek Quo Vadis pod vedením Michala Škrobánka nás úspěšně reprezentuje na
veřejnosti. V březnu vystoupili v kulturním domě ve Vítkově se svým novým autorským představením
Virtuóz, které sklidilo velký úspěch. V dubnu se zúčastnili soutěže pro divadelníky v Ostravě, kde
získali nové zkušenosti a ve Vrchách v knihovně předvedli reprízu svého autorského představení
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Pruhovaná Merry. Rovněž divadelní kroužek pod vedením P. Vaňáska nás reprezentuje na letních
akcích na hradě Bouzově a ve Vrbně pod Pradědem.

Personální zajištění pravidelné zájmové činnosti:
Pedagogové
INTERNÍ pro ZŠ a SŠ
pro MŠ
EXTERNÍ pro ZŠ a SŠ
pro MŠ
CELKEM

Počet ZÚ
8
1
30

Počet dětí
57
9
376

39

442

12. Zájmová činnosti 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 2015/16 uspořádali 288 akcí s celkovým počtem 9.909 účastníků, z toho 50
akcí v So a Ne s 3508 účastníky.
Počet akcí nepravidelné (příležitostné) zájmové činnosti
šk. rok 2014/15
Počty akcí
z toho So + Ne
Počet účastníků
Z toho So + Ne
návštěvnost na 1 akci
ŽKH

380
76
11 179
4014
29,42
65 600

šk. rok 2015/16
288
50
9 909
3 508
34,41
0

Rozdíl
-

92
26
- 1 270
- 506
+4,99
-

Počty nepravidelných akcí mají klesající trend, což je přímý důsledek změny financování
volnočasových organizací a zánik požadavku MSK na vykazování žákohodin. Strategie MSK směřuje
k nutnosti zřizovatelů malých obcí k podpoře volnočasových aktivit a podílení se na mzdových
prostředcích provozních zaměstnanců, kteří spravují městský majetek (v našem případě provozní
vedoucí, uklízečky). Poněvadž se bez těchto zaměstnanců neobejdeme, museli jsme přistoupit ke
snížení úvazků pedagogů z 3,8 na 3,5 (v roce 2012 byl přepočtený stav úvazků pedagogických
pracovníků 5), což má přímý vliv na počet nepravidelné zájmové činnosti.
Na počtu nepravidelných akcí se také projevila půlroční absence jednoho pedagogického pracovníka
s úvazkem 0,5. Z druhé strany je z tabulky „Počet akcí nepravidelné zájmové činnosti“ zřejmé, že nám
na akcích stoupá návštěvnost, což svědčí o postupné optimalizaci počtu akcí a růstu kvality námi
organizovaných akcí.
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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

Turnaje ve stolním tenise

Dopravní akce
 Pokračovali jsme ve 3. ročníku podzimního a jarního Kolozávodu v parku. Obou
závodu se zúčastnilo celkem 73 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
opět pomáhali studenti ZŠaG Vítkov, kteří dětem pomáhali při plnění úkolů.
Tuto akci jsme také organizovali pro ZŠ Větřkovice.

Mladí rybáři 3. – 5. 6. 2016 nás reprezentovali MO v soutěži Územního kola v
Ostravě – „Zlatá udice“. Naše šestičlenné družstvo, ve složení Michal Mrázek,
Patrik Blaheta, Ondřej Vymětalík, Jakub Hýbel, Pavel Sluka a Nikola
Klokočníková, skončilo na pátém místě.

Představili jsme se s ukázkou Lukostřelby v ZŠ Březové a v ZŠ Melči. Dětí
z Březové i Melče mohou tento kroužek ve Vítkově navštěvovat.

Mezi tradiční akce pořádané naší organizací patří Den dětí a Vítkovská lávka. Tyto
akce jsou již tradiční s rostoucím počtem návštěvníků.

Nově jsme ve školním roce 2015/16 uspořádali – První reprezentační ples SVČ
Vítkov, p. o. , Hurá prázdniny a Ahoj prázdniny. Všechny akce, byť byly nové, se
setkali s pozitivním ohlasem i účastí.
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, byly pořízeny venkovní fitness prvky a
opravena venkovní hřiště, vybudováno Letní kino Vítkov. 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 2015/16 se jí zúčastnilo 28 dětí.
12.2 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde SVČ vykonává
činnost školského zařízení
Ve školním roce 2015/16 jsme uspořádali celkem 3 letní pobytové tábory pro 84 dětí a mládež
(Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koní, Hledači pokladů a Zážitková bomba II), 4 příměstské
tábory (3 ve Vítkově, 1 v Březové) s 46 dětmi, 1 zahraniční ozdravný pobyt se 44 účastníky a 11
víkendových pobytů pro 204 dětí. Většinou jsou to soustředění pro děti ze zájmových útvarů.

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Pobytové tábory v letošním roce zažívají malý vzestup, tábor v jižních Čechách byl nejen pro děti
z Vítkovska, ale také z Vrbového a okolí. Spolupráce s partnerským městem se nám stále daří udržet,
děti z Vrbového mají zájem o pobyt u nás, tábor byl podpořen zřizovatelem částkou 18.000 Kč, čím
umožnil snížit celkovou cenu tábora a zpřístupnit jej většímu počtu dětí.
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 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.

13. Sociální služby
NZDM Tunnel
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.
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. 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. Sociální služba jim poskytuje nejen volnočasové aktivity, ale i pomoc a podporu
v jejich nepříznivých a obtížných životních situacích, se kterými se vypořádávají.
V zařízení během roku 2016 proběhla zásadní změna v personálním obsazení pracovníků. Pracovníky
v sociálních službách nahradili sociální pracovníci, přibyl také nový vedoucí pracovník.
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Na základě potřebnosti ulehčení průběhu poskytování a zkvalitnění služby vznikly nové pravidla, které
klienti jsou povinni dodržovat a jsou s nimi seznamováni při prvním kontaktu se službou a průběžně
během poskytování služby.
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.
Klienti se také zúčastnili jednodenního turnaje v malé kopané, který se konal v NZDM klub Magnet
v Opavě, kde se umístili na 2. místě.
V loňském roce jsme se pro zavedení nových pravidel zaměřili tematicky s klienty na to, co to vlastně
nízkoprahové zařízení je a proč pravidla má. Dále jsme se věnovali tradičním českým svátkům, jejich
významům a historii. Proběhl i tematický měsíc „Proč chodit do školy“ a beseda o Mezinárodním dni
tolerance, kdy jsme si povídali o tom, jak každý toleranci vnímá a co tolerance ve společnosti přináší.
Dle vyhodnocení dotazníků jsou klienti tolerantní vůči ostatním kulturám. Dne 18. října proběhl den
otevřených dveří, kdy bylo možné nahlédnout do prostor a seznámit se blíže se službou. Došlo i na
besedu o Čínské lidové republice, s prezentací zážitků, fotek a poznatků o této kultuře získané na
cestách po Pekingu.
V prosinci NZDM Tunnel spolupracoval s pracovníky programu ROMACT a Diakonií Českobratrské
církve evangelické, které uspořádaly Vánoční besídku (projekt Krabice od bot) pro osoby
z ekonomicky a sociálně ohrožených či vyloučených rodin, jejichž děti dostaly věcné dárky od
anonymních dárců či školní pomůcky.
Ke konci roku byla hudební zkušebna obohacena novým vybavením, které klienti za dodržování
pravidel mohou využívat. Proběhly i drobné investice - oprava chlapeckých záchodů.
Ve sledované období od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 evidujeme 3059 kontaktů, 373 intervencí, průměrná
návštěvno je 20 osob/otevírací den. Celkový počet registrovaných klientů je 116 z toho 64% chlapců a
36% dívek, nově registrovaných v roce 2016 bylo 32.

SASRD Tunnel
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.
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Průběh služby
Služba SASRD Tunnel Vítkov podporuje a pomáhá rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let překonávat
nepříznivé sociální situace, aby se dítě nebo děti mohly zdravě vyvíjet v přirozeném prostředí své
rodiny. Působí ve Vítkově a okolí, Čermné ve Slezsku, Budišově nad Budišovkou, Svatoňovicích a
Leskovci. Je to jak terénní služba, tak ambulantní a vznikla k 1. 3. 2014.
Během roku 2016 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.
Pracovníci SASRD Tunnel se také zapojili do spolupráce s projektem „Krabice od bot“, jejímž
výsledkem bylo zapojení místní komunity do vytvoření Vánoční besídky pro vlastní komunitu.
Ve sledované období od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 evidujeme 201 kontaktů, 182 intervencí. Celkový
počet klientských rodin je 9.

14. 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 2016 se z prostředků
zřizovatele opravilo hřiště s umělým povrchem a započala oprava starého škvárového hřiště na nové
zatravněné se zavlažovacím systémem. Z vlastních a nadačních prostředků byla pořízena druhá sada
venkovních posilovacích strojů, workoutové hřiště, herní prvek k minigolfovému hřišti, oplocení
nohejbalového hřiště a ustavení svahových tvárnic u lukostřelby. Veškeré opravy a investice
z vlastních zdrojů jsme si zpracovávali svépomocně, čímž jsme výrazně finančně ušetřili na
jednotlivých „zakázkách“.










15. 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.
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

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

16. Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v
roce 2016
V roce 2016 bylo na služby školení a vzdělávání - DVPP čerpáno 7 095,- 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
3. Návrh na rozdělení zlepšeného VH
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

Zpracovala: Košická, Medunová
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