Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2020

1. Základní údaje o organizaci
Název:
Sídlo:
IČ:

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

Zápis do obchodního rejstříku:
SVČ Vítkov, p.o. je zapsáno do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce
číslo 1114.
Den vzniku: 01. 01. 2012
Registrace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zák. č. 180/2006 Sb., o
sociálních službách:
SVČ Vítkov, p.o. je registrováno u MSK č.j. MSK 149414/2013, sp. zn. SOC/35646/2013/Hlu.
Začátek poskytování služby:
6. 3. 2013
Identifikátor:
643 41 77
Registrace sociální služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle § 65 zák. č. 180/2006 Sb.,
o sociálních službách:
SVČ Vítkov, p.o. je registrováno u MSK č.j. MSK 16936/2014, sp. zn. SOC/3892/2014/Hlu.
Začátek poskytování služby:
1. 3. 2014
Identifikátor:
223 15 74

2. Vyhodnocení hospodaření, plnění závazných ukazatelů
2.1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace má pro rok 2020 stanoveny tyto závazné
ukazatele:
Za SVČ
Plán
Skutečnost
Příspěvek zřizovatele celkem:
1 366 000,00
1 268 705,68
na provoz vč. odpisů a mezd
877 388,00
1 074 388,00
Vítkovská lávka
200 000,00
3 000,00
Dětský karneval
25 000,00
25 000,00
Výmalba TZ Klokočov
110 000,00
110 000,00
Účelové příspěvky:
Celkem
357 700,00
357 700,00
Oprava balkonu
75 700,00
75 700,00
PD Minigolf
259 000,00
259 000,00
PD Skatepark
23 000,00
23 000,00
odvod odpisů za rok 2020

0,00
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Bezručova 585, 749 01 Vítkov

Za sportovní areál:
Plán
1 205 000,00
1 055 000,00
150 000,00

Příspěvek zřizovatele celkem:
na provoz vč. odpisů a mezd
výmalba objektu Sokolovny
odvod z odpisů za rok 2020

Skutečnost
1 205 000,00
1 055 000,00
150 000,00

0,00

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

0,00
254 000,00
80 000,00

Z fondu investic se uskutečnily tyto opravy
Celkem
Zázemí automodelářů
Podlaha + vstup SVČ
Výmalba objektu Sokolovny

0,00
254 000,00
80 140,00

435 000,00
145 000,00
40 000,00
60 000,00

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2020:
Středisko volného času:
Příspěvky – zřizovatel
Tržby za vlastní výkony

Výnosy:
2 802 713,96
1 995 093,82

Náklady:
2 728 061,99
1 995 093,82

Dotace ÚP na mzdy
Dotace SR – mzdy

152 704,79
3 342 785,00

152 704,79
3 342 785,00

Sportovní areál:
Příspěvky zřizovatel
Převody z vybraných nájmů

1 205 000,00
631 078,58

1 205 000,00
626 243,21

Sociální služby - NZDM + SASRD:
Příspěvky zřizovatel
Dotace MSK
Projekt MPSV
- z projektu 5% spoluúčast zřizovatel
- z projektu 5% spoluúčast Město Budišov
- z projektu 5% spoluúčast Čermná ve Sl.

254 000,00
1 594 655, 98
2 334 492,11
70 171,72
43 915,40
6 640,18
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254 000,00
1 594 655,98
2 334 492,11
70 171,72
43 915,40
6 640,18

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Dotace ostatní:
Projekt Polytechnika v SVČ - odpisy
Projekt Šablony
Projekt toalety SS - město
Projekt toalety SS - MSK
Projekt polytechnika MSK
Celkem za organizaci:

91 152,00
360 270,62
85 200,00
337 182,00
40 000,00

91 152,00
360 270,62
85 200,00
337 182,00
40 000,00

15 345 832,72

15 266 345,38

Hospodářský výsledek za organizaci: 79 487,34
Hospodářský výsledek v celé výši žádáme převést do rezervního fondu.
Hospodářský výsledek za organizaci je tvořen z těchto položek:
- Středisko volného času Vítkov včetně TZ Klokočov - zisk 83 872,55. Tento VH byl vytvořen
maximálním využitím dotačních titulů.
- Sportovní areál - ztráta -4 385,21.
2.2. Přehled o přijatých dotacích a darech
Dotace
ÚP - mzdy
SR – mzdy
Projekt Šablony
Projekt toalety SS - město
Projekt toalety SS - MSK
Projekt polytechnika MSK
Projekt MPSV - OPZ
- z projektu 5% spoluúčast zřizovatel
- z projektu 5% spoluúčast Město Budišov
- z projektu 5% spoluúčast Čermná ve Sl.
Dotace MSK NZDM
Dotace MSK SASRD

152 705,00
3 342 785,00
360 270,62
85 200,00
337 182,00
40 000,00
2 091 123,00
70 171,72
43 915,40
6 640,18
878 000,00
1 052 500,00

152 705,00
3342 785,00
360 270,62
85 200,00
337 182,00
40 000,00
2 091 123,00
70 171,72
43 915,40
6 640,18
878 000,00
1 052 500,00

Reg.č. proj. CZ.03.2.60/0.00.0/15_005/0015030. Financováno z projektu podpora služeb sociální prevence 3.
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Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov

Dotace sociální služby
a) Program: Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020
Číslo dotace: 01659/2020/SOC
Výše dotace: 878.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)
Účel dotace: Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je
součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.
Podpora NZDM Tunnel Vítkov.
Období: od 1.1.2020 do 31.12. 2020

b) Program: Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021
Číslo dotace: 01323/2020/SOC
Výše dotace: 2.105.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)
Účel dotace: Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov
Období: od 1.1.2020 do 31.12. 2021

c) Dotace na realizaci projektu Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov
Číslo dotace: CZ03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772.
V období roku 2020 bylo čerpáno z dotace 2 334 492,11 Kč.

Dary
Nadace České pošty - kostýmy Mažoretky
Seven Sport - kostýmy DanceUp
Vítkovské Ympulsy o. p. s. - kostýmy Mix Dance

10 000,00
5 000,00
3 280,00
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10 000,00
5 000,00
3 280,00

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

2.3. Pohledávky a závazky po splatnosti
Pohledávky za zaměstnancem - 17 550,00 Kč
2.4. Čerpání fondů
Organizace hospodaří s fondem investic, rezervním fondem, fondem FKSP a fondem odměn. Jejich
tvorba a použití je ve Zprávě o hospodaření organizace - tabulka č. 5 Tvorba a použití fondů organizace
k 31. 12. 2020.
2.5. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku
V průběhu roku 2020 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné opravy a
údržba.
Středisko:
Opravy a údržba
245 000,00
Revize
8 939,00
TZ Klokočov:
Opravy a údržba
Revize

166 054,60
4 164,00

Sportovní areál:
Opravy a údržba
Revize

340 000,00
31779,00

Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, sportovního areálu a dotačních titulů byl
v roce 2020 pořízen majetek v celkové hodnotě 632 312,55 z investičního fondu bylo pořízeno
v hodnotě 421 727,72.
2.6. Zpráva o odeslaných povinných výkazech na státní instituce
V roce 2020 byly odeslány:
-čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P 1-04
-roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství P 1c-01
-roční výkaz o činnosti střediska volného času Z 15-01
-roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních
služeb V 19a-01
-čtvrtletní výkaz o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních CR 2-04
-roční výkaz o sociálních službách V 1-01
-roční výkaz vybraných vládních institucí VI 1-01
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Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňková činnost v roce 2020 neprobíhala.

4. Výsledky kontrol organizace
V roce 2020 proběhly tyto kontroly:
Veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu §13 odst 1 zákona č. 320/200 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), dále ve smyslu zákona
255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen “kontrola”) provedené na základě pověření zřizovatele města
Vítkov a vedoucí kontroly starosty Ing. Pavla Smolky.
Výsledek kontroly: Bez závad

5. Počet zaměstnanců
Fyzický počet osob
Pedagogičtí zaměstnanci celkem

45

z toho interní

5

z toho externí

23

z toho dobrovolníci ZÚ

17

a) táborová činnost

15

b) ZÚ

2

Provozní zaměstnanci celkem

13

z toho interní HPP a) Středisko

4

b) Klokočov

0

c) Sokolovna

2

z toho VPP

2

z toho obecně prospěšné práce

0
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Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov

z toho veřejná služba

5

Zaměstnanci NZDM a SASRD Tunnel

20

z toho interní

12

z toho DPP a DPČ

8

Zaměstnanci celkem

78

Přepočt.počet zaměst.
Celkem platy (P 1-04)

Prům. hrubá mzda

18,16

25942,- Kč

6. Opatření z minulé zprávy
Opatření nebyla nařízena.

7. Hodnocení hlavní činnosti školského zařízení
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.

7.1 Zájmová činnosti pravidelná
Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 33 zájmových útvarech s celkovým počtem 406 žáků a v II.
pololetí v 33 zájmových útvarech s celkovým počtem 394 žáků. Fyzicky prošlo zájmovými útvary ve
školním roce 2019/2020 - 424 osob. V plánu na rok 2019/20 bylo otevření 43 ZÚ s celkovým počtem
318 dětí, žáků a studentů, plán v počtu osob se naplnil.
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Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Činnost probíhala ve dvou odděleních
1. Oddělení I.: Mgr. Pavlína Steschnerová
Plán: 21 ZÚ s počtem 158 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 16 ZÚ s počtem 202 žáků z toho 14 dětí z MŠ, 187 žáků, 1 student.
Druhy ZÚ: Mix Dance I. + II., TS Dance Up, Klub KaMeRa, Programování a 3D tisk, Robotika,
Automodelář I., Sportovní hry Melč, Volejbal Melč, Nerfliga, Volejbal, Lukostřelba, Keramika
Větřkovice, Malý výtvarník, Mažoretky mladší, Mažoretky starší
Neotevřené ZÚ:
Gymnastika: Gymnastika Špičková nenašla lektorku, kroužek se tedy neotevřel. O
znovuotevření jsme se pokusili v druhém pololetí školního roku, nicméně to už nebyl zájem dětí.
Střelecký: Nedostatečný počet dětí.
PřírodoEVO: Nedostatečný počet dětí.
Keramika Vítkov: Nedostatečný počet dětí.
Velký výtvarník: Nedostatečný počet dětí.
2. Oddělení II.: Ing. Oldřich Sladkovský
Plán: 22 ZÚ s počtem 160 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 17 ZÚ s počtem 222 žáků, z toho 0 dětí z MŠ, 222 žáků, 0 studentů.
Druhy ZÚ: Florbal I. + II., Rybářský, Badminton, Horolezecký I. + II., Baseball, Wa-te jitsu dó
Vítkov + Březová + Melč, Stolní tenis I. + II., Mladí hasiči I. + II., Dramatický Březová I. a II.,
Sportovní hry Březová, Chytrá hlavička Březová.
Neotevřené ZÚ:
Stolní tenis Větřkovice: Nedostatečný počet dětí.
Divadelní I. + II. - Kroužek nebyl otevřen pro časovou zaneprázdněnost lektorů
Vaření Březová a Vítkov: Nedostatečný počet dětí.

Hodnocení zájmové činnosti pravidelné:
Školní rok

Počet žákohodin

Rozdíl oproti
předešlému roku

Počet účastníků v ZÚ

2011/2012

19 615

2012/2013

24 968

+

5 353

306

2013/2014

39 510

+

14 542

422,5

2014/2015

30 625

-

8 885

365,5

232
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2015/2016

--

--

442

2016/2017

--

--

445

2017/2018

--

--

429

2018/2019

--

--

444

2019/2020

--

--

424

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:
Každoročně se účastníci níže uvedených zájmových útvarů účastní místních, okresních, krajských či
celorepublikových soutěží. V tomto školním roce byly od března všechny soutěže zrušeny z důvodu
COVID-19, do té doby byly dosaženy tyto úspěchy:
Úspěchy mažoretek za školní rok 2019 – 2020
9. 11. 2019 O pohár města Hranice
Skupiny pompony klasik
- odborná porota: 1. místo
- laická porota: 2. místo
Sólo baton (Junior starší)
- 4. místo Zdeňka Drimajová
- 7. místo Vanessa Malá
Duo baton (Juniorky starší)
- 7. místo Vanessa Malá, Diana Marie Hrabálková
Úspěchy hasičského kroužku za školní rok 2019 - 2020
21. 9. 2019 Liga čtyř okrsků - SDH HRABSTVÍ (Skřipov) - štafety dvojic a požární útok
Štafety - starší žáci 1. místo
- mladší žáci 2. místo
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Požární útok

- starší žáci 1. místo
- mladší žáci 1. místo
V sobotu 14. 12.2019 proběhly Uzlové závody v Odrách. Družstvo mladých hasičů z Vítkova získalo
druhé místo. Za jednotlivce skončila Gabriela Přečková na 3. místě.
V sobotu 25. 1. 2020 proběhl 9. ročník Vítkovských uzlových závodů s tímto umístěním:
Mladší žáci družstvo 2. místo🥈
Starší žáci družstvo 1. místo🥇
Dorost družstvo 1. místo 🥇
Jednotlivci:
Ml. žáci - Jakub Anders 3. místo 🥉
St. žáci - Vojtěch Vašátko 1. místo 🥇
Gabka Přečková 2. místo🥈
Dorost - David Kloss 2. místo🥈
Adam Bryndač 3. místo 🥉
Vedoucí Martina Krejčí 2. místo

Úspěchy rybářského kroužku za školní rok 2019 -2020
Dne 18.5.2020 se mladí rybáři zúčastnili rybářských závodů mládeže LRU plavaná „O pohár Medvědího
jezera“. V kategorii dorost závodilo 5 mladých rybářů – Vilém Vymětalík obsadil 1. místo, Martina Jochcová
obsadila 2. místo, René Lazecký obsadil 4. místo a Denis Pohlodko obsadil 5. místo. V kategorii žáci
závodilo 14 mladých rybářů Ondřej Jochec obsadil 1. místo, Veronika Blahetová obsadila 2. místo, Vojtěch
Máša obsadil 3. místo, Štěpán Groda obsadil 9. místo.
Dne 13.6.2020 se mladí rybáři zúčastnili rybářských závodů mládeže LRU plavaná
„O pohár města Zábřeh a Územního svazu“. V kategorii dorost závodili 3 mladí rybáři Vilém Vymětalík
obsadil 2. místo, Denis Pohlodko obsadil 2. místo. V kategorii žákyně závodilo 5 mladých rybářek Martina
Jochcová obsadila 5. místo. V kategorii žáci závodilo 20 mladých rybářů Ondřej Jochec obsadil 15. místo,
Adam Loch obsadil 17. místo.
Rybářský lístek získali tito mladí rybáři: Veronika Blahetová, Adam Loch, Štěpán Groda, Vojtěch Máša a
Dominik Turoň.
Úspěchy automodeláři za školní rok 2019 – 2020
Morava Open 2019/2020
Žákovský pohár - V minulých letech se naši žáci umisťovali na posledních příčkách poháru, v roce 2019
se podařilo M. Schupferovi umístit se na krásném 4. místě a A. Kostern se umístil na 6. místě.
V roce 2020 se moc závodů neuskutečnilo, tudíž není ani celkové vyhodnocení
Honda cup 2019/2020
Této tour se uskutečnila pouze tři zastavení, M. Schupfer je zatím na 3.místě 🥉
Úspěchy horolezeckého kroužku (postupová soutěž v rámci kroužku)
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V postupové soutěži v rámci kroužku získaly ocenění little spider a medaili tito žáci: Eliška Kadlčíková,
Lucie Daříčková, Michal Slepánek, Václav Pavlík, Jakub Anders, Luděk Vrkoč, David Kubiš a Martina
Riedlová. Stříbrný stupeň medium spider získal Michal Černín. Zlatý stupeň big spider získali tito žáci:
Katka Sobolová, Arleta Dragonová, Marie Riedlová, Václav Demel, Sabina Škabrahová a Lukáš Mirga.
Dalšími úspěchy horolezeckého kroužku bylo opakované lezení na nejvyšší umělé zdi na Severní
Moravě - Tendon Hlubina v Ostravě a také lezení na skalách na Kružberku.
Úspěchy baseballového kroužku za školní rok 2019 – 2020
Baseballový kroužek je poměrně mladým kroužkem ve Vítkově. K jeho úspěchům patří přátelský zápas
s profi baseballovým klubem HIT Opava, ve kterém dokázali zabodovat a několik přátelských zápasů s
třídami ZŠaG Vítkov.
Úspěchy Klubu KaMeRa za školní rok 2019 - 2020
Členové Klubu KaMeRa se již podruhé zúčastnil celorepublikové amatérské filmové soutěže
ANTIFETFEST 2019 pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá Městská část Praha 12 ve
spolupráci s Národní sítí zdravých měst ČR, kde opět získal ocenění - 2. místo 🥈 za soutěžní snímek
“Lidskýma očima stále stejný člověk”.
Úspěchy lukostřeleckého kroužku za školní rok 2019 - 2020
12. 12. 2019 Lukostřelecký turnaj Hradec nad Moravicí - Vítkov, tento turnaj se nesl v přátelském duchu
a všichni účastníci byli odměněni. Na turnaji jsme se umístili na s nejlepším střelcem F. Matuškou na
krásném 5. místě.
2. 6. 2020 Lukostřelecký turnaj Vítkov - Opava
1. místo - Matuška Filip 🥇
2. místo - Cambel Saša 🥈
3. místo - Chroust Jáchym 🥉
Úspěchy Wa-te jitsu dó kroužku za školní rok 2019 - 2020
Wa-te jitsu dó má své ocenění v podobě zkušebních řádů, ty jsou samozřejmě rozděleny na žákovské
a mistrovské stupně. Naše děti ZÚ plní žákovské stupně, kterých je celkem 8 (8 kyu, 7 kyu, 6 kyu…..)
8. kyu se podařilo získat (nejnižší stupeň - základní páskování): Kalafus Bohumil, Beťák Ondřej,
Kolovrat Antonín, Kolovratová Marie, Zdráhal Jakub, Hrbáč Matěj, Kuník Ondřej, Smolková Zuzana,
Hellebrandová Hana, Jakubová Amálie, Turek Kryštof, Turková Adéla, Dubový Adam, Šram Radek.
O třídu výše, tedy 7. kyu, získali: Holíková Natálie, Tomášek Jiří

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

Počet ZÚ

Počet dětí

9

107

1

8

12
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EXTERNÍ pro ZŠ a SŠ
pro MŠ
CELKEM

24

309

0

0

34

424

7.2 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 2019/20 uspořádali 115 (110 + 5 Letní kino) akcí s celkovým počtem 3640
(3549+ 96 LK) účastníků, z toho 39 akcí v So a Ne s 1973 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.
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 baseballu
■
Turnaje florbalu
■
Dopravní akce
■
Rybářská olympiáda
■
Drákulův pochod
V rámci dopravní výchovy a dne bez úrazu jsme pokračovali ve spolupráci se ZŠ
Větřkovice, akce byla připravena pro děti 2. – 3. ročníku.
Nově jsme začali spolupracovat se školní družinou a klubem ZŠaG Vítkov na turnajích
Baseballu a Florbalu. Podařila se nám uskutečnit i krásná akce Drákulův pochod,
který provedl děti městem a ukázal jim pohádku “hotel Transilvánie”.
Mezi tradiční celoměstské akce pořádané naší organizací patří Den dětí,
Reprezentační ples SVČ Vítkov, Maškarní ples, Drakiáda…. Díky epidemiologické
situaci jsme ovšem spoustu akcí nemohli uspořádat. Jednou z nich byla i Vítkovská
lávka, která nám přináší velký počet návštěvníků. Snažili jsme se uskutečnit akci “Co13
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●

●

vidím, je to lávka?” Nicméně i tu jsme museli zrušit pro přísnější opatření, která se
na konci července objevila.
Novou nepravidelnou činností je organizování nových akcí - workshopy, expediční
kamera, Vítkovské čtverce a ve spolupráci s fy Krása Zábavné odpoledne pro děti i
dospělé konané ve sportovním areálu.
Mezi své akce jsme mohli započítat i projektové dny a odborníky z praxe, které jsou
spolufinancovány z projektu Šablony II.

Od 11. března všem vstoupil do životů rázně COVID-19 a nám se změnil celý chod organizace. Děti
přestaly chodit do školy, přestaly chodit do kroužků, zrušily se akce. Ve středisku se začaly dít zcela jiné
věci. Začali jsme šít roušky, tisknout na 3D tiskárně pomůcky k šití roušek, štíty a dohánět činnosti, na
které nemáme běžně dost času. Hlavně jsme začali vymýšlet, jak se dostaneme k dětem, abychom jim
mohli zpříjemnit chvíle nouzového stavu.
Začali jsme sadit rostliny a natáčet videa. Paní ředitelka vedla přes messenger členy Klubu KaMeRa při
natáčení snímku COVID-19 očima mladých, kolega Oldřich Sladkovský se s dětmi i jejich rodiči spojil
prostřednictvím YouTube se svou zálibou z kroužku horolezectví – uzlováním. Ve videích vysvětluje a
učí vázání uzlů: ambulantní, UIAA, dvojitá rybářská spojka a osmičkový uzel. Všechny vyzývá k SOUTĚŽI
o nejrychlejší čas a nejsprávnější uzlování, odměnou bude pizza i s donáškou domů. Na těchto odkazech
YouTube SVČ Vítkov či na našich FB stránkách Střediska volného času Vítkov, se můžete o uzlech vše
dovědět.
https://www.youtube.com/watch?v=BW114wu2kiY
https://www.youtube.com/watch?v=H1usRBUcTxw
https://www.youtube.com/watch?v=XhNDvoQ307Y
https://www.youtube.com/watch?v=zSedXhE29m0
https://www.youtube.com/watch?v=b6qxcrCs74E
https://www.youtube.com/watch?v=6EMrHm2opWQ

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, mající v daný den pracovní směnu. Celkem navštívilo spontánní činnosti
12875 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.
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V jarních měsících se návštěvnost venkovních aktivit zvýšila i přes různá opatření vlády, která se
mněnila v závislosti na epidemiologické situaci. 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.

7.3 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 2019/2020 se jí zúčastnilo 28
dětí. Ve čtyřech kategoriích vždy postoupili dva, kteří se měli účastnit okresního kola v Opavě, nicméně
díky Covid-19 se akce nekonala.

7.4 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde
SVČ vykonává činnost školského zařízení
Ve školním roce 2019/2020 jsme uspořádali celkem 2 letní pobytové tábory pro 46 dětí a mládež
(Jumanji a Cesta kolem světa), 1 pobytový tábor v ATC Fulnek (Madagaskar) byl zrušen z důvodu
nemožného zabezpečení opatření MŠMT. Letos se konaly 4 příměstské tábory s 51 dětmi, zahraniční
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi byl z důvodu COVID-19 zrušen, 10 víkendových pobytů a soustředění
pro 157 dětí - soustředění pro děti ze zájmových útvarů.
Pobytové tábory a soustředění byly v letošním roce omezeny nařízením vlády.

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. Díky projektu Šablony II se nám daří úspěšně pracovat s dětmi
ohroženými školním neúspěchem.
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8. Sociální služby
8.1 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.
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 2019/2020 do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov aktivně docházelo
150 klientů. S klienty bylo navázáno 2 189 kontaktů a proběhlo 198 intervencí. Nižší počty výkonů úzce
souvisí s přerušeným provozu NZDM v době koronaviru od 16.3.2020 do 25.5.2020.
Během roku proběhla spousta zajímavých akcí pro naše uživatele. Tyto akce mají charakter převážně
preventivní a výchovně-vzdělávací, ale jsou zde také volnočasové aktivity. Rok 2019 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. Kalendářní rok 2020 byl rozdělen na čtvrtletí, kdy každý z kvartálu měl
jedno hlavní téma, od kterého se odvíjeli další, související témata rozpracované do jednoduchých
aktivit. Jednalo se o téma zdraví, slušné chování, finance a vztahy. Pravidelný program zahrnuje herní
odpoledne, turnaje ve hrách, dílničky (např. výroba valentýnských přání či dekorací), filmová
odpoledne. Ve druhé půlce školního roku se z preventivních koronavirových opatření nekonaly žádné
akce ve spolupráci s jinými organizacemi. Byl naplánován další ročník fotbalového turnaje, na který se
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klienti vždy velmi těšili, který byl však také zrušen. Před začátkem prázdnin se pracovníci soustředili
mnohem více na pomoc klientům s přípravou do školy, neboť se některé děti vrátili po dlouhé době do
školy a potřebovali “oživit” učivo. Sami klienti viděli potřebnost se učení věnovat. Také během letních
prázdnin se na nás klienti obraceli s prosbou o zopakování probraného učiva a přípravou na
nadcházející rok. V roce 2018 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.

8.2 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.

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.
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V období od 1.1.2020 do 31.6.2020 je evidováno 312 intervencí a 859 ostatních výkonů. Provoz služby
byl z důvodu koronavirových opatření omezen (pouze telefonický kontakt, bez osobního styku), přesto
je počet intervencí a ostatních kontaktů srovnatelná s jinými roky.
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.
Provoz služby byl

9. 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.
Na pronájem minigolfového hřiště bylo vyhlášeno výběrové řízení, kdy se do něj přihlásil pouze jeden
zájemce s tím, že je ochoten vybudovat na své náklady nové zázemí občerstvení minigolfu, které mu
pak bude umořováno v nájmu. Do konce měsíce srpna byla vypracována fy Taylor team projektová
dokumentace na bourací práce stávajícího občerstvení. Do konce roku by měla být projektová
dokumentace na stavební práce nového objektu občerstvení, zřizovateli jsme předložili požadavek na
zafinancování nových herních prvků minigolfového hřiště.

10. Spolupráce s jinými organizacemi
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 probíhá činnost
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některých kroužků – Větřkovice, Březová, Melč, Jančí. Ředitelé těchto škol se na nás obracejí
s požadavky na programové zajištění jejich akcí jako je např. Den 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.
Všechny zmíněné základní školy jsou zapojeny do projektu Polytechnika SVČ Vítkov.
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.

11. Tabulková část
viz příloha tabulek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plnění finančního plánu – hlavní a doplňková činnost
Návrh na rozdělení zlepšeného VH
Plán tvorby a čerpání fondů
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti (není)
Účetní závěrka
Výkaz zisku a ztráty
Příloha účetní závěrky

Schválila:
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