Výroční zpráva organizace k 31. 12. 2019
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

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 2019 stanoveny tyto závazné
ukazatele:
Plán
Skutečnost
Příspěvek zřizovatele celkem:
1 392 605,00 Kč
1 392 605,00 Kč
z toho:
na provoz vč. odpisů a mezd
1 045 000,00 Kč
1 045 000,00 Kč
Vítkovská lávka
140 000,00 Kč
140 000,00 Kč
přísp. na dětský karneval
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
účelové příspěvky:
k 60. výročí založení SVČ
24 000,00 Kč
24 000,00 Kč
na dopravu dětí na pobyt. tábor
9 000,00 Kč
9 000,00 Kč
na ZÚ baseball
8 500,00 Kč
8 500,00 Kč
účast mažoretek na ME v Zagrebu
111 105,00 Kč
111 105,00 Kč
5% spoluúčast na nákup vozidla
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
odvod z odpisů za rok 2019

278 508,92 Kč

Za sportovní areál:
Příspěvek zřizovatele celkem:
z toho:
na provoz vč. odpisů
na údržbu hřiště
na opravu terasy
na opravu zázemí hasičů
na opravu střechy tribuny
účelové příspěvky:
- na bar
odvod z odpisů za rok 2019

Plán
2 408 442,62 Kč

Skutečnost
2 443 442,62 Kč

1 091 494,62 Kč
41 000,00 Kč
265 356,00 Kč
119 743,00 Kč
890 849,00 Kč

1 091 494,62 Kč
41 000,00 Kč
265 356,00 Kč
119 743,00 Kč
890 849,00 Kč
35 000,00 Kč
115 308,00 Kč

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

Za NZDM a SASRD TUNNEL:
Sociální služby SASRD
a NZDM
spoluúčast na projektu SS

96 000,00 Kč
254 000,00 Kč
80 140,00 Kč

96 000,00 Kč
254 000,00 Kč
80 140,00 Kč

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2019:
Středisko volného času:
Příspěvky – zřizovatel
Tržby za vlastní výkony

Výnosy:
1 392 605,00 Kč
770 428,27 Kč

Náklady:
1 392 605,00 Kč
668 161,54 Kč

Dotace ÚP na mzdy
Dotace SR – mzdy

267 392,00 Kč
3 443 645,00 Kč

267 392,00 Kč
3 443 645,00 Kč

Sportovní areál:
Příspěvky zřizovatel
Převody z vybraných nájmů

2 443 442,62 Kč
411 172,76 Kč

2 858 317,46 Kč

Sociální služby - NZDM + SASRD:
Příspěvky zřizovatel
350 000,00 Kč
Dotace MSK
1 364 000,00 Kč
Projekt MPSV
2 461 679,02 Kč
- z projektu 5% spoluúčast zřizovatel
62 264,31 Kč
- z projektu 5% spoluúčast Město Budišov
45 102,19 Kč
- z projektu 5% spoluúčast Čermná ve Sl.
7 758,84 Kč

350 000,00 Kč
1 364 000,00 Kč
2 461 679,02 Kč
62 264,31 Kč
45 102,19 Kč
7 758,84 Kč

Dotace:
Dětský klub Frends
Projekt Šablony
Projekt Polytechnika v SVČ - odpisy
Dotace MSK ,,Podpora tech. a přír. věd,,
Celkem za organizaci:

120 393,15 Kč
290 324,16 Kč
79 869,00 Kč
70 000,00 Kč
13 481 511,67Kč

Hospodářský výsledek za organizaci:

120 393,15 Kč
290 324,16 Kč
79 869,00 Kč
70 000,00 Kč
13 580 076,32Kč

98 564,65 Kč

Hospodářský výsledek za organizaci je tvořen z těchto položek:
- Středisko volného času Vítkov včetně TZ Klokočov - zisk 102 266,73 Kč. Tento VH byl vytvořen
z ubytování na turistické základně v Klokočově a vlastní činnosti SVČ.
- Sportovní areál - ztráta - 3 702,08 Kč.
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3. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku
V průběhu roku 2019 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné opravy a
údržba.
Středisko:
Opravy a údržba
11 794,92 Kč
Revize
7 962,00 Kč
TZ Klokočov:
Opravy a údržba
Revize

0,00 Kč
11 199,00 Kč

Sportovní areál:
Opravy a údržba
Revize

1 275 947,88 Kč
58 505,00 Kč

Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, sportovního areálu a dotačních titulů byl
v roce 2019 pořízen majetek v celkové hodnotě 1 024 140,3 Kč a z investičního fondu bylo pořízeno
lezecký kámen, technické zhodnocení sociálního zázemí SVČ v hodnotě 791 502,52Kč.
Popis některých oprav a rekonstrukcí proběhlých v roce 2019, nad rámec běžné údržby:
SVČ Vítkov
● Oprava vyústění kanalizace z budovy SVČ vč. kontrolní šachty v prostorách automodelářské
dílny
● Omítky v prostorách automodelářské dílny
● Rekonstrukce sociálních zařízení
● Oprava a výměna záchytných a ochranných sítí u víceúčelového hřiště
TZ Klokočov
● Oprava komínového tělesa
● Instalace komínového krytu
NZDM a SASRD Tunnel:
● Výmalba prostor
● Doplnění interiéru o sektorový nábytek

Sportovní areál:
1. Oprava lavic v areálu minigolfu
2. Instalace sedaček pro diváky u spodního hřiště
3. Terénní úpravy plochy pro požární sport
4. Nátěr konstrukce tribuny
5. Výměna střešní krytiny tribuny
6. Rekonstrukce terasy sokolovny
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4. Zhodnocení doplňkové činnosti
Doplňková činnost v roce 2019 nebyla provozována.
5. Výsledky kontrol organizace
V roce 2019 proběhly tyto kontroly:
1. Kontrola u příjemce veřejné finanční podpory ÚP ČR: Kontrola dotace na veřejně prospěšné
práce.
Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení dohody OPA-VZ-70/2018 včetně jejich dodatků v
čl. II.
2. Krajská hygienická stanice v Opavě: Plnění povinností stanovených v zákoně č 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Výsledek kontroly: Bez kontrolního zjištění.
3. Okresní správa sociálního zabezpečení: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,
důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.
Výsledek kontroly: Bez kontrolního zjištění
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí: Kontrola na místě podle § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Výsledek kontroly: S kontrolním zjištěním se organizace vyrovnala.
5. Moravskoslezský kraj: Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na
základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 01115/2017/SOC v rámci projektu
“Podpora služeb sociální prevence 2”.
Výsledek kontroly: Bez kontrolního zjištění.
6. Město Vítkov: Veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu §13 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Výsledek kontroly: S doporučeními kontrolní skupiny se organizace vyrovnala.

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. 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle
tohoto zákona.
Počet podaných žádostí o informace za rok 2019: 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
Celkem dotace za rok 2019: 4 573. 788,33 Kč
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Sponzoři:
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo získáno: 86 600,00 Kč
Tyto prostředky nebyly v roce 2019 čerpány v plné výši, budou použity v roce 2020 na zajištění
činnosti SVČ Vítkov.
Město Vítkov:
● účelový příspěvek na účast mažoretek na ME v Zagrebu ve výši 111 105,- Kč
● účelový příspěvek k 60. výročí založení SVČ ve výši 24 000,- Kč
● navýšení příspěvku na údržbu hřišť ve výši 41 000,- Kč
● příspěvek na dopravu dětí na pobytový tábor v TZ Planá ve výši 9 000,- Kč
● příspěvek na nákup 2 ks plechových garáží ve výši 38 000,- Kč ,
● příspěvek na dofinancování opravy schodiště Sokolovny ve výši 45 000,- Kč
● účelová dotace na činnost sociálních služeb NZDM a SASRD Vítkov ve výši 350 000,- Kč
● příspěvek na opravu střechy na tribuně ve sportovním areálu ve výši 890 849,- Kč
● příspěvek na dráhu pro mladé hasiče ve výši 119 743,- Kč .

MPSV – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost:
1. Projekt „ Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“.
V měsíci lednu 2019 byla podpořena 2 pracovní místa na pracovní profesi Pomocník údržby školského
zařízení. V měsících únor až červen roku 2019 bylo podpořeno pouze 1 pracovní místo, v měsíci
červenci byla podpořena 2 pracovní místa a v měsíci srpnu byl počet pracovních míst navýšen celkem
na 3. V měsících září až prosinec roku 2019 byla podpořena 2 pracovní místa. Maximální měsíční
příspěvek na 1 zaměstnance byl 15 000,- Kč. Maximální výše příspěvku nebyla plně čerpána, neboť
pracovníci střídavě čerpali dávky nemocenské péče. Celková výše dotace za období činila 267 392,- Kč.

Moravskoslezský kraj:
1. Poskytnutí účelové dotace v rámci podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2019 financované z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu.
Výše podpory za období 2019: 796 000,- Kč, + navýšení 20 000,-Kč
2. Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na rok 20172020.
Výše podpory za období 2019: 400 000,- Kč
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3. Poskytnutí dotace MSK Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících
s poskytování sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 – v
rámci dotačního titulu PSDP 1/19
Dotace na mzdy ve výši 148 000,- Kč

4. Poskytnutí dotace MSK na polytechnické kroužky
Robotika, 3D tisk, automodeláři: 70 000,- Kč

MPSV:

1. Dotace na realizaci projektu Dětský klub Frends
Výše podpory za období 2019: 120393,15 Kč. Projekt byl ukončen k 30.6.2019.
2. Dotace na realizaci projektu Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, reg. číslo CZ03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772.
V období roku 2019 bylo čerpáno z dotace 2 461 679,02 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj:
Poskytnutí integrovaného regionálního operačního programu Polytechnika v SVČ, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/6_075/0006118 ve výši 1 179 641,76 Kč.

MŠMT:
V září roku 2018 byla poskytnuta dotace - Název projektu: “SVČ Vítkov - Šablony II, registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0008692. Celková výše dotace činí 704 231,- Kč. V roce 2019 bylo čerpáno
290 324,16 Kč.
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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 393 816,92 Kč.
Odvod za rok 2019 činil 393 816,92 Kč.

10. Počet zaměstnanců, průměrná mzda
Fyzický počet osob
Pedagogičtí zaměstnanci celkem

47

z toho interní

6

z toho externí

18

z toho dobrovolníci ZÚ

23

a) táborová činnost

9

b) ZÚ

12

Provozní zaměstnanci celkem
z toho interní HPP a) Středisko

15
5

b) Klokočov

0

c) Sokolovna

2

z toho VPP

4

z toho obecně prospěšné práce

0

z toho veřejná služba

4

Zaměstnanci NZDM a SASRD Tunnel

18

z toho interní

9

z toho DPP a DPČ

9
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Zaměstnanci celkem

80

11. 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 Lezení na umělé stěně. 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 začínáme spoluorganizovat akce pro děti ze školní družiny a v
rámci RVP školy.
➢ Základní škola na nám. J. Zajíce, se nadále pravidelně zúčastňuje našich turnajů a využívá areál
zahrady ke konání svých sportovních akcí.
➢ Vítkovské Ympulsy, o. p. s. – tato neziskovka s námi spolupracuje na pořádání plesu, letního
kina, Vítkovské lávce a jiných akcích, kde nám zajištuje občerstvení, případně program a další
činnosti, dle možností neziskovky.
➢ V rámci organizace našich akcí nadále úspěšně spolupracujeme se Svazem dobrovolných
hasičů a jinými místními organizacemi.
➢ Do akcí zapojujeme místní podnikatele, kteří zde prezentují svou činnost či prodávají
občerstvení a své produkty.
➢ V rámci činnosti sociálních služeb spolupracujeme s vedením měst Budišov nad Budišovkou a
Čermné ve Slezsku, které nás požádaly o rozšíření činnost sociální služby SASRD Tunnel Vítkov
na oblasti Budišov a Čermnou.
12. Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v
roce 2019
V roce 2019 bylo na služby školení a vzdělávání - DVPP čerpáno 65 606,00 Kč. Část kurzů a seminářů
byla bezplatná, financování bylo zajištěno pořádajícími organizacemi.
13. 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, Jančí. Činnost probíhala
nejen v zájmových útvarech, ale také v nepravidelných aktivitách, víkendové a táborové činnosti, v
organizování akcí veřejných celoměstského charakteru.
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.
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Od 1. 1. 2014 jsme převzali na základě smlouvy o výpůjčce celý sportovní areál Města Vítkova, který
budeme celoročně provozovat.
Od 1. 3. 2014 funguje pod SVČ Vítkov, p.o. Sociálně aktivizační služba Tunnel v 2. NP Kulturního domu
ve Vítkově.
13.1 Zájmová činnosti pravidelná
Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 41 zájmových útvarech s celkovým počtem 423 žáků a v II.
pololetí v 40 zájmových útvarech s celkovým počtem 417 žáků. Fyzicky prošlo zájmovými útvary ve
školním roce 2018/2019 - 444 osob. V plánu na rok 2018/19 bylo otevření 42 ZÚ s celkovým počtem
374 dětí, žáků a studentů, plán v počtu osob se naplnil.
ZÚ Photoshoot pod vedením Pavlíny Steschnerové se neotevřel z důvodu malého počtu žáků. Dále svou
činnost ukončil po I. pololetí kroužek Automodelářů II. pod vedením Martina Doležela, z rodinných
důvodů a nedokončenosti prostor dílny v SVČ Vítkov. Kroužek Mixed Dance pod vedením Kláry Ligocké
se rozšířil o Mixed dance II. a Mixed Dance III. Z důvodu malého počtu zájemců se neotevřel kroužek
Karate a Střelecký. Z důvodu rekonstrukce budovy se také neotevřel kroužek Stolní tenis Větřkovice a
Jančí. Kroužek Stolní tenis se rozrostl na Stolní tenis I a Stolní tenis II. Nově se otevřel kroužek Sportovní
hry předškolní pod vedením Jiřího Březovjáka a dále se nově otevřel kroužek Softbal pod vedením
Oldřicha Sladkovského. Sportovní hry I. a Sportovní hry II. pod vedením Radka Čecha se sloučily do
jednoho kroužku. Kroužek Deskové hry pod vedením Jitky Víchové se neotevřel z důvodu malého počtu
žáků. Dramatický kroužek I. v Březové pracoval jenom do I. pololetí a Dramatický kroužek II. v Březové
začal od 2. pololetí. Nově se otevřel kroužek v Březové Vaření a pečení pod vedením Jany Smolkové.
Činnost probíhala ve třech odděleních

1. Oddělení žluté: Mgr. Pavlína Steschnerová
Plán: 12 ZÚ s počtem 90 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 13 ZÚ s počtem 129 žáků z toho 1 dítě z MŠ, 127 žáků, 1 student.
Druhy ZÚ: Gymnastika, Mix Dance I. + II. + III., Klub KaMeRa, Programování a 3D tisk, Robotika,
Automodelář I. + II., Vybíjená Melč, volejbal Melč, Přírodo EVO, Volejbal

2. Oddělení červené: Květuše Skurkov
Plán: 16 ZÚ s počtem 162 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 16 ZÚ s počtem 188 žáků, z toho 8 dětí z MŠ, 180 a 0 studentů
Druhy ZÚ: Divadelní I. a II., Mažoretky mladší a starší, Mladí hasiči I. a II., Dramatický Březová
I. a II., Sportovní hry Březová, Chytrá hlavička Březová, Keramika Větřkovice, Keamika, Malý
výtvarník, Všesportovní hry Březová, Mažoretky Melč, Vaření a pečení Březová.
3. Oddělení modré: Oldřich Sladkovský
Plán: 14 ZÚ s počtem 122 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 13 ZÚ s počtem 127 žáků, z toho 11 dětí z MŠ, 116 a 0 studentů
Druhy ZÚ: Florbal I. a II., Rybářský, Lukostřelba, Nerf liga, Stolní tenis I. a II., Sportovní hry
předškolní, Badminton I. a II., Horolezecký I. a II., Softbal.
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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

2018/2019

--

--

444

Pravidelná zájmová činnost dosáhla změn a zároveň se stabilizovala co do počtu zájmových kroužků,
tak i počtu osob v nich, a to 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. a MŠ Vítkov, p o. Do cílové skupiny, která se již počítá mezi započitatelné osoby,
patří dětí předškolního věku a také nestudující (rodiče, prarodiče, pedagogové, senioři, atd.)
Úspěchy ZÚ:
Úspěchy mažoretek za školní rok 2018 – 2019
3. 11. 2018 Soutěž – O pohár města Hranice
2. místo - společná skladba pom klasik - junior
3. místo - společná skladba baton – hůlka junior
3. místo – Duo baton – hůlka junior
16. 2. 2018 Soutěž v Hradci nad Moravicí
2. místo – duo baton – hůlka junior
9. 3. 2019 Základní kolo CMA - Litovel
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1. místo - společná skladba baton klasik defilé – 13 děvčat
1. místo – společná skladba pom klasik junior– 13 děvčat
1. místo – společná skladba pom hoby junior – 13 děvčat
1. místo - společná skladba baton hoby kadet – 10 děvčat
2. místo - duo baton junior hoby – D. Hrabálková a V. Malá
2. místo - sólo baton senior hoby – D. Machalová
3. místo - sólo baton junior hoby – T. Beková
24. 3. 2019 Opavská růže – nepostupová soutěž
2. místo – společná skladba pom junior – 13 děvčat
3. místo – sólo baton junior hoby – Z. Drimajová
3. místo – sólo baton junior hoby – V. Malá
4. – 5. 5. 2019 Semifinále CMA - Olomouc
1. místo - společná skladba baton klasik defilé – 13 děvčat
1. místo – společná skladba pom klasik – 13 děvčat
3. místo – společná skladba baton hoby kadet– 10 děvčat
1. místo - sólo baton junior hoby – T. Beková
2. místo - duo baton junior hoby – D. Hrabálková a V. Malá
3. místo - sólo baton senior hoby – D. Machalová
11. 5. – 12. 5. 2019 Mistrovství České republiky CMA – Hradec Králové
1. místo - společná skladba baton klasik defilé – 13 děvčat
1. místo – společná skladba pom klasik – 13 děvčat
1. místo – duo baton junior hoby – D. Hrabálková a V. Malá
2. místo - sólo baton junior hoby – V. Malá
3. místo - sólo baton junior hoby – Z. Drimajová
4. 7 – 8. 7.. 2019 Mistrovství Evropy mažoretek Chorvatsko - Zagreb
1. místo - společná skladba baton klasik defilé – 13 děvčat
2. místo – společná skladba pom klasik – 13 děvčat
Soutěže hasičů za školní rok 2018 – 2019
22. 9. 2018 Pohárová soutěž v Březové
1. místo – družstvo mladší žáci
3. místo – družstvo starší žáci
15. 12. 2018 Uzlové závody v Odrách
2. místo – družstvo starší žáci
26. 1. 2019 Uzlové závody ve Vítkově - Okrsková soutěž
1. místo - družstvo mladší žáci
2. místo – družstvo starší žáci
3. místo – družstvo starší žáci
Jednotlivci:
1. místo – Filip Matuška – mladší žáci
3. místo – Arleta Dragonová – mladší žáci
1. místo – Zuzana Krejčí – starší žáci
2. místo – Gabriela Přečková – starší žáci
3. místo – David Kloss – starší žáci
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25. 5. 2019 4. ročník soutěže – O VÍTKOVSKÉHO SOPTÍKA
1. místo – družstvo starší žáci
4. místo – družstvo mladší žáci
Soutěže rybářů za školní rok 2018 -2019
9. 2. 2019 Halový závod jednotlivců Chachar Cup RT (rybolovná technika) pořádaného MO ČRS Ostrava
7. místo - Michaela Matyášová, žákyně
9. místo - Vilém Vymětalík, žákyně
11. místo - René Lazecký, žák
4. místo - Martina Janečková ( vedoucí)
4. 5. 2019 pohárový závod jednotlivců Výškovické tůně
8. místo - Denis Pohlodko, dorost
11. místo - René Lazecký, dorost
11. místo – Martina Jochcová, žákyně
12. místo – Michaela Matyášová, žáky
25. 5. 2019 rybářská Olympiáda
1. místo MS Vítkov,
2. místo MS Odry,
3. místo MS Dvorce,
4. místo MS Leskovec nad Moravicí,
5. místo MS Lublice,
6. místo MS Budišov nad Budišovkou
31.5. - 2. 6. 2019 Územní kolo Zlaté udice konané v Ostravě
Družstvo MO ČRS Vítkov skončilo v celkovém pořadí na 3. místě.
V jednotlivcích získali mladí rybáři MO Vítkov žákyně - Martina Jochcová 3. místo v disciplíně RZ
(Rybolovné znalosti), dorost Michal Celta 3. místo RT (Rybolovná technika).
Úspěch horolezeckého kroužku (postupová soutěž v rámci kroužku)
Medaili Little Spider získaly tyto děti: Martin Sobol, Natálie Dařičková a Petr Smolka,Medaili Medium
Spider získaly tyto děti: Kateřina Sobolová, Ondřej Trnka, Arleta Dragonová, Marie Riedlová, Pavel
Smolka, Patricie Chládková a Sára Veselková.
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Personální zajištění pravidelné zájmové činnosti:
Pedagogové
INTERNÍ pro ZŠ a SŠ
pro MŠ
EXTERNÍ pro ZŠ a SŠ

Počet ZÚ

Počet dětí

11

73

0

0

31

371

42

444

pro MŠ
CELKEM

13.2 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 2018/19 uspořádali 239 (232+ 7 Letní kino) akcí s celkovým počtem 7479
(7275+ 204 LK) účastníků, z toho 50 akcí v So a Ne s 3637 účastníky.
Nepravidelné akce se ustálily, co do počtu akcí, jejich počet je odvislý od 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, a to i díky školnímu asistentovi, který je hrazen z projektu Šablony II.
Nepravidelné akce jsou tvořeny převážně oblíbenými akcemi pro děti a mládež, některé akce jsou pro
rodiče s dětmi.

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
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 a nově i ZŠaG Vítkov.
■ Turnaje v lukostřelbě
■ Turnaje ve stolním tenise
■ Turnaje v badmintonu
■ Turnaje v softbalu
■ Turnaje florbalu
■ Dopravní akce
■ Rybářská olympiáda
● 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.
● Nově jsme začali spolupracovat se školní družinou a klubem ZŚ aG Vítkov na turnajích
Softballu a Florbalu.
● Mezi tradiční celoměstské akce pořádané naší organizací patří Den dětí, Vítkovská lávka
Reprezentační ples SVČ Vítkov, Maškarní ples, Drakiáda, Světlušky, Hurá prázdniny, Ahoj
prázdniny,... 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 7 filmů různých žánrů. Celkem navštívilo letní kino 204 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. Celkem navštívilo spontánní činnosti 11551
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, workoutové
hřiště, opravena venkovní hřiště, Letní kino Vítkov, venkovní lezecká stěna. Naše areály se staly
atraktivními pro širokou veřejnost, proto i stoupá jejich návštěvnost. V klubové činnosti nám pomáhá
školní asistent, který byl v tomto školním roce hrazen z projektu Šablony II.
13.3 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 2018/19 se jí zúčastnilo 42 dětí.
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13.4 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde SVČ vykonává činnost
školského zařízení
Ve školním roce 2018/19 jsme uspořádali celkem 3 letní pobytové tábory pro 72 dětí a mládež (Harry
Potter, Kovbojské prázdniny a Zážitková bomba V), 3 příměstské tábory s 34 dětmi, 1 zahraniční
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi s 29 účastníky, 20 víkendových pobytů a soustředění pro 263 dětí soustředění pro děti ze zájmových útvarů.
Pobytové tábory zažívají malý vzestup celorepublikově, v rámci udržitelnosti projektu česko-slovenské
spolupráce se konal již pátý PT.. 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.

14. Sociální služby
14.1 NZDM Tunnel
Od března roku 2013 provozuje SVČ Vítkov, p. o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6
do 26 let. Od roku 2018 je služba rozdělena, v pondělí a úterý je poskytována mladším klientům ve
věku od 6 do 14 let, ve středu a ve čtvrtek ve věku od 15 do 26 let.
Poslání NZDM Tunnel
Posláním NZDM Tunnel je vytvořit takový prostor, který poskytne bezpečné a důvěrné prostředí pro
děti a mládež z Vítkova a blízkého okolí. Dalším posláním je podporovat a pomáhat jim v nepříznivé
sociální situaci. NZDM je sociální služba preventivního charakteru, působí ambulantně, zájemci o
službu a uživatelé služby docházejí do prostor služby, kde se setkávají se svými vrstevníky, pracovníky
a prostor využívají jak k aktivnímu trávení volného času a vyzkoušení nabízených aktivit, tak k řešení
své nepříznivé sociální situace. Probíhají rozhovory s pracovníky o různých tématech, životních
událostech a postojích. Poskytujeme zde místo pro uplatnění jejich vlastních nápadů, ale zároveň má
NZDM svá pravidla, se kterými je každý nově zapsaný klient vždy seznámen a jsou v rámci programu
zařízení pravidelně opakována. V případě, že klient nevnímá svou situaci jako obtížnou, poskytuje mu
NZDM bezpečný prostor na volnočasové aktivity a podporuje jeho potenciál ke zlepšení kvality jeho
života. Dle individuální potřeby jsou zaměstnanci nápomocní také s přípravou na vyučování.
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Cíle
Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je působit v oblasti prevence, případně podporovat klienta v
samostatnosti a motivovat ho v řešení své sociálně nepříznivé situace.Vést klienta k informovanosti o
jeho problémech, tak aby se orientoval v možnostech řešení. Cílem je samostatný klient.
Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a vhodně zvolenými činnostmi a aktivitami. Pomocí
besed a preventivních programů se snažíme zvyšovat jejich zdravotní, 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 2018/2019 do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov aktivně docházelo
76 klientů. S klienty bylo navázáno 2 546 kontaktů a proběhlo 551 intervencí.
Během roku proběhla spousta zajímavých akcí pro naše uživatele. Tyto akce mají charakter převážně
preventivní a výchovně-vzdělávací, ale jsou zde také volnočasové aktivity. Letošní rok 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 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. Pravidelný program zahrnuje herní
odpoledne, turnaje ve hrách, dílničky (např. výroba valentýnských přání či dekorací), filmová
odpoledne. Proběhly také taneční dny, sportovní odpoledne, turnaje ve stolním fotbálku či fotbale
(klienti se zúčastnili i Budišek Cupu - soutěže v malé kopané, kde vyhráli 1. místo) a odpočinkové
odpoledne u her. V tomto roce se pracovní tým rozrostl o nového pracovníka díky projektu „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. Tento pracovník se zaměřuje převážně na klienty starší 15 let, což
umožňuje dobrý chod služby a noví pracovníci jsou čerstvou inspirací pro další aktivity.
14.2 SASRD Tunnel Vítkov
SAS Tunnel jsme otevřeli k 1. 3. 2014, jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.
Poslání SASRD Tunnel
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny či jednotlivce s nezletilým
dítětem/dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou ji schopni zvládat vlastními silami.
SASRD působí v oblasti Vítkova a jeho místních částech, dále také v obcích Svatoňovice, Březová včetně
místních částí, Čermná ve Slezsku a Budišov nad Budišovkou a jeho místních částech. Služba je
poskytována i rodinám, které teprve očekávají narození potomka nebo mají dítě v náhradní rodinné
péči. Služba se snaží podpořit rodinu v sociálním začlenění do společnosti, preventivně působí proti
sociálnímu vyloučení rodičů a dětí, podporuje zdravé sociální vztahy, rozvoj osobnosti dítěte, jeho
nadání a rozumové i fyzické schopnosti. Podporuje také spolupráci rodin se vzdělávacími institucemi,
snaží se rozšířit možnosti vzdělávání dětí s cílem lepšího uplatnění na trhu práce, preventivně
předcházet možným sociálně-patologickým jevům pramenícím ze složité rodinné situace a posílit
kompetence rodičů při výchově dětí.
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Cíle
Hlavním cílem služby je obnovení funkcí rodiny a preventivní působení za účelem setrvání dítěte v
přirozeném prostředí. Minimálním cílovým stavem je zastavit zhoršování nepříznivé sociální situace
rodiny. Optimálním cílovým stavem je obnovení funkcí rodiny tak, aby byla schopna podle svých
možností zajistit zázemí pro zdravý všestranný rozvoj dítěte.
V roce 2018 byla nově otevřena pobočka v Budišově nad Budišovkou a v Čermné ve Slezsku. Cílem byl
zajistit lepší dostupnost služby pro klienty v těchto sociálně vyloučených lokalitách. Toto rozšíření bylo
umožněno díky projektu „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.

V období od 1.1.2019 do 31.10.2019 je evidováno 401 intervencí a 1267 ostatních výkonů.
Služba Tunnel nabízí terénní i ambulantní formu, v případě terénní formy se jedná především o
doprovázení klientů na úřady, přípravu dětí na vyučování a řešení finančního hospodaření rodiny.
Rodinám poskytujeme základní sociální poradenství, pomáháme s vyplňováním dokumentů
potřebných pro jednání se státními institucemi, které se týkají především žádostí o byty, dávky apod.
Ve většině případů pracovníci SASRD vypomáhají klientům s řešení bytové problematiky, dluhů,
vzdělávání dětí a zprostředkování lékařské péče. Během sociálních šetření také rodinám pomáháme
nastavit hygienické podmínky v prostředí, ve kterém jsou děti vychovávány. Naší činností se podařilo
najít několika rodinám nový domov, dopomoci dětem studovat střední školy, podpořit komunikaci
rodin s úřady nebo změnit pohled na již zmiňované hygienické podmínky, ve kterých děti vyrůstají. Při
řešení sociální situace klientů SASRD úzce spolupracuje s OSPOD Vítkov.
15. 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.
Bylo otevřeno hřiště s novým zatravněním (bývalé škvárové hřiště), které je však souběžně
reklamováno pro nedodržení technologie vrstvení půdy, což bylo prokázáno znaleckým posudkem.
Zřizovateli byla předložena koncepce rozvoje sportovního areálu, která popisuje současný stav a
navrhuje celkovou modernizaci. Celkové náklady byly vyčísleny na 56 mil. korun, tyto náklady zahrnují
také náklady na projektovou dokumentaci ve výši 800 tis. Kč. Zpracováním projektové dokumentace,
kterou by mělo finančně podpořilo město, bychom měli možnost podat či postupně podávat žádosti o
dotace na jednotlivá sportovní zázemí či na více sportovních zázemí najednou. Při zpracování žádostí
o dotaci jsme připraveni spolupracovat s místní Tělovýchovnou jednotou, která má větší možnosti k
získání dotace než naše organizace či město Vítkov.
V roce 2019 byly ve SA provedeny opravy v celkové výši 1 156 205 Kč:
a) výměna střechy na stadionu
b) oprava terasy Sokolovny
c) oprava zázemí pro hasiče
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