Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2021

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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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 2021 stanoveny tyto závazné
ukazatele:
Za SVČ
Plán
Skutečnost
Příspěvek zřizovatele celkem:
1 832 000,00
1 831 870,00
na provoz vč. odpisů a mezd
1 816 047,86
1 816 047,86
Vítkovská lávka
200 000,00
200 000,00
Dětský karneval
20 000,00
20 000,00
Účelové příspěvky

0,00

0,00

102 628,32

102 628,32

Plán
1 533 000,00
1 533 000,00

Skutečnost
1 812 207,00
1 812 207,00

127 371,68

406 578,68

odvod odpisů za rok 2021
Za sportovní areál:
Příspěvek zřizovatele celkem:
na provoz vč. odpisů a mezd
odvod z odpisů za rok 2021
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Za NZDM a SASRD TUNNEL:
Sociální služby
SASRD
NZDM

0,00
400 000,00

Z fondu investic se uskutečnily tyto opravy
Celkem
Nátěr konstrukce hřiště SVČ
Oprava kuchyně TZ

0,00
400 130,00

130 000,00
50 000,00
80 000,00

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2021:
Středisko volného času:
Příspěvky – zřizovatel
Tržby za vlastní výkony
Zisk
Dotace ÚP na mzdy
Dotace SR – mzdy
Zisk
Sportovní areál:
Příspěvky zřizovatel
Převody z vybraných nájmů
Ztráta
Sociální služby - NZDM + SASRD:
Příspěvky zřizovatel
Dotace MSK
Zisk
Dotace ostatní:
Projekt Polytechnika v SVČ - odpisy
Projekt toalety SS - odpisy
Projekt ubytování Covid
NFV na CPV
NFV na RBK
Zisk
Celkem za organizaci:

Výnosy:
1 831 870,00
795 224,92
120 537,47
3 571 726,00

1 812 207,00
224 833,61

Náklady:
2 402 184,64
224 910,28
120 537,47
3 571 726,00
0,00

2 385 232,07
- 348 191,46

400 130,00
2 521 725,02

400 130,00
2 521 725,02
0,00

82 404,00
4 221,48
62 400,00
9 300,00
8 438,70

82 404,00
5 280,00
62 400,00
9 300,00
8 438,70

11 445 018,20

0,00
11 569 357,90

Hospodářský výsledek za organizaci: -124 339,70
Hospodářský výsledek v celé výši žádáme dokrýt navýšením příspěvku v roce 2022.
Hospodářský výsledek za organizaci je tvořen:
- Středisko volného času Vítkov včetně TZ Klokočov - zisk 223 851,76. Tento VH byl vytvořen
využitím dotačních titulů , výnosem z ubytování TZ Klokočov.
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-

Sportovní areál - ztráta -348 191,46 . Ztráta vznikla uzavřením sportovišť, z důvodu vládních
nařízení.

2.2. Přehled o přijatých dotacích a darech
Dotace
ÚP - mzdy
SR – mzdy
Dotace MSK NZDM
Dotace MSK SASRD
Dary
Semperflex Optimit Odry

120 537,47
3 571 726,00
1 143 000,00
1 052 500,00

120 537,47
3 571 726,00
1 143 000,00
1 052 500,00

20 000,00

2.3. Pohledávky a závazky po splatnosti
Pohledávky za zaměstnance - 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. 2021.

2.5. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku
V průběhu roku 2021 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné opravy a
údržba.
Středisko:
Opravy a údržba
60 574,25
Revize
10 165,53
TZ Klokočov:
Opravy a údržba
Revize

97 944,23
11 430,97

Sportovní areál:
Opravy a údržba
Revize

63 265,56
38 440,54

Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, sportovního areálu a dotačních titulů byl
v roce 2021 pořízen majetek v celkové hodnotě 265 283,41 , z investičního fondu bylo použito 130
000,- na opravy hřiště na SVČ a kuchyně TZ Klokočov.
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2.6. Zpráva o odeslaných povinných výkazech na státní instituce
V roce 2021 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

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
V roce 2021 jsme poprvé TZ Klokočov vykazovali jako doplňkovou činnost. Od 5/2021 zapsáno v
živnostenském rejstříku. Výnosy z prodeje služeb za ubytování, čerpání fondů a příspěvku činily
392.783 Kč. Náklady na údržbu, energie a mzdy činily 384.131,77 Kč. Zvýšené náklady byly z důvodu
opakovaných a neplánovaných oprav kanalizace, kotlů, střechy, wifi.

4. Výsledky kontrol organizace
V roce 2021 proběhly tyto kontroly:
4.1 Vyrovnávací platba NZDM Tunnel Vítkov: Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků
poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č.
01659/2020/SOC na úhradu uznatelných nákladů.
Výsledek kontroly: Nedošlo k porušení rozpočtové kázně
4.2 Pobytový tábor - kontrola Krajské hygienické stanice: Kontrola podle zák. č. 255/2012 Sb., o
kontrole, ve znění pozdějších předpisů a podle §88 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly: Bez kontrolního zjištění
4.3 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
4.4 Interní audit: 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, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb.,
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kontrolní řád provedené na základě pověření zřizovatele města Vítkov a vedoucí kontroly starosty Ing.
Pavla Smolky.
Výsledek kontroly: S kontrolním zjištěním se organizace vyrovnala.
4.5 Vyrovnávací platba SASRD Tunnel Vítkov: Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků
poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01
23/2020/SOC v rámci projektu “Podpora služeb sociální prevence 3”, reg. č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030, na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb a kontrola
vyrovnávací platby.
Výsledek kontroly: Nedošlo k porušení rozpočtové kázně
4.6 Evaluační šetření projektu “Podpora služeb sociální prevence 3”: Evaluační šetření pro sociální
službu SASRD Tunnel Vítkov, kdy předmětem bylo posouzení aktuálního stavu poskytování služby a
reflexe praxe uvedené v sebeevaluačním dotazníku.
Výsledek kontroly: Poskytovatel v průběhu celého procesu evaluace od roku 2018 provedl významné
změny v rovině kvality a efektivity služby, například zrevidoval veřejné prohlášení služby, přenastavil
proces práce s potřebami a jejich průběžné hodnocení, nastavil systém reflexe služby.
Nad rámec hodnocení:
1) Zvážit možnost změny v zázemí pro zaměstnance služby tak, aby odpovídalo charakteru služby.
Jako nevhodné se jeví společné sdílení prostor s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež,
kdy dochází ke střetům zájmů a situacím , které narušují soukromí a bezpečí klientů.
2) Zajistit odpovídající prostorové podmínky pro klienty sociálně aktivizačních služeb, které by
podpořily větší dostupnost služby. Například s možností vjezdu s kočárkem, mít k dispozici
konzultovnu a podnětné prostředí pro děti (pro nácviky, sdílení, poradenství, konzultace).

5. Počet zaměstnanců
Fyzický počet osob
Pedagogičtí zaměstnanci celkem

37

z toho interní

4

z toho externí

25

z toho dobrovolníci ZÚ

8

a) táborová činnost

4

b) ZÚ

4
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Provozní zaměstnanci celkem

23

z toho interní HPP a) Středisko

4

b) Klokočov

0

c) Sokolovna

2

z toho VPP

4

z toho obecně prospěšné práce

0

z toho veřejná služba

0

z toho DPP a DPČ

13

Zaměstnanci NZDM a SASRD Tunnel

16

z toho interní

11

z toho DPP a DPČ

3

z toho dobrovolníci ZÚ

2

Zaměstnanci celkem

76

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

Prům. hrubá mzda

14,53

29533,- Kč

6. Opatření z minulé zprávy
Opatření nebyla nařízena.

7. Hodnocení hlavní činnosti školského zařízení
Pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež různých věkových skupin provádíme na Vítkovsku
nejen ve Vítkově, ale také v Březové, Větřkovicích, Melči, Jančí. Činnost probíhala nejen v zájmových
útvarech, ale také v nepravidelných aktivitách, víkendové a táborové činnosti, v organizování akcí
veřejných celoměstského charakteru – viz. kapitola 7.2.
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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 8.
Od 1. 1. 2014 jsme převzali na základě smlouvy o výpůjčce celý sportovní areál Města Vítkova, který
budeme celoročně provozovat – viz. kapitola 9.
Od 1. 3. 2014 funguje pod SVČ Vítkov, p. o. Sociálně aktivizační služba Tunnel v 2. NP Kulturního domu
ve Vítkově – viz kapitola 8.

7.1 Zájmová činnosti pravidelná
Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 46 zájmových útvarech s celkovým počtem 266 účastníků a
v II. pololetí v 30 zájmových útvarech s celkovým počtem 182 účastníků. Fyzicky prošlo zájmovými
útvary ve školním roce 2020/2021 - 266 osob. V plánu na rok 2020/21 bylo otevření 45 ZÚ s celkovým
počtem 345 dětí, žáků a studentů, plán v počtu osob se nenaplnil z důvodu pandemické situace Covid19.
Činnost probíhala ve třech odděleních
1. Oddělení I.: Mgr. Pavlína Steschnerová
Plán: 21 ZÚ s počtem 150 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 24 ZÚ s počtem 146 účastníků z toho 35 dětí z MŠ, 108 žáků, 1 student a 2 ostatní.
Druhy ZÚ: Mix Dance II.(11 - 15 let), TS Dance Up, Klub KaMeRa, Automodeláři, Lukostřelba,
Mažoretky mladší, Mažoretky starší, Keramika ZŠ Větřkovice úterý, Keramika ZŠ Větřkovice
středa, Keramika MŠ Větřkovice úterý, Keramika MŠ Větřkovice středa, Keramika MŠ
Větřkovice čtvrtek, Malý výtvarník, Keramika MŠ Klokočov, Volejbal, Keramika MŠ Vítkov,
Vaření, pečení Vítkov
Neotevřené ZÚ:
Střelecký: Nedostatečný počet dětí.
Mažoretky Melč: Nedostatečný počet dětí.
- od II. pololetí:
Gymnastika: Na rozhodnutí p. Špičkové (vedoucí lektorek gymnastiky) se rozhodli v II. pololetí
v ZÚ nepokračovat.
Taneční - Mixed dance II. (7 - 11 let): Pouze úvodní hodina, poté uzavření kroužků v návaznosti
na vládní nařízení. V II. pololetí, již kroužek neotevřen.
Programování a 3D tisk: V návaznosti na uzavření kroužků - vládní nařízení a opatření se lektor
rozhodl v druhém pololetí již nepokračovat.
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Robotika: V návaznosti na uzavření kroužků - vládní nařízení a opatření se lektor rozhodl v
druhém pololetí již nepokračovat.: Kroužek měl jednu hodinu a poté uzavření v návaznosti na
vládní opatření COVID- 19. V druhém pololetí uzavřen, díky nedostatečnému počtu účastníků.

2. Oddělení II.: Ing. Oldřich Sladkovský
Plán: 16 ZÚ s počtem 124 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 14 ZÚ s počtem 74 žáků, z toho 0 dětí z MŠ, 70 žáků, 0 studentů, 4 dospělí
Druhy ZÚ: Florbal I. + II., Rybářský, Horolezecký I. + II., Horolezecký dospělí, Baseball Vítkov,
Nerfliga, Stolní tenis Jančí I. + II., Stolní tenis Vítkov, instruktor, Sportovní hry Březová.
Neotevřené ZÚ:
Chytrá hlavička Březová - Nedostatečný počet žáků na úvodní hodině. Poté uzavření kroužků
dle vládních opatření. Lektor se rozhodl kroužek neotvírat.
Dramatický Březová - Nedostatečný počet žáků na úvodní hodině. Poté uzavření kroužků dle
vládních opatření. Lektor se rozhodl kroužek neotvírat.
Baseball Březová: Nedostatečný počet dětí.
3. Oddělení III.: Mgr. Kamila Orlíková
Plán: 8 ZÚ s počtem 71 dětí, žáků, studentů
Skutečnost: 8 ZÚ s počtem 46 žáků, z toho 11 dětí z MŠ, 35 žáků a 0 studentů.
Druhy ZÚ: Volejbal Melč, Hasiči I., Hasiči II., PřírodoEVO, Mixed dance I.
Neotevřené ZÚ:
Watejitsu Vítkov: Nedostatečný počet dětí.
Watejitsu Březová: Nedostatečný počet dětí.
Watejitsu dospělí: Nedostatečný počet účastníků.

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

2015/2016

--

--

442

2016/2017

--

--

445

2017/2018

--

--

429

232
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2018/2019

--

--

444

2019/2020

--

--

424

2020/2021

--

--

266

Pravidelná zájmová činnost se zcela změnila oproti minulému školnímu roku. Omezení činnosti kroužků
a ne zcela jasné vyhlídky na průběh školního roku značně ovlivnily přihlašování účastníků. Některé
kroužky ani neotevřely a mnohé z nich se uzavřely v druhém pololetí školního roku. Ve školním roce
2020/21 mohlo být vráceno zápisné za neodučené hodiny, proto jsme podle skutečně uskutečněné
výuky vraceli zápisné v poměrné výši a nebo si přeplatky rodiče nechávali převést do dalšího školního
roku.
Zájmové útvary, které mohly být vedeny distančně, jsme nabídli dětem k pokračování v činnosti,
ovšem tato forma se ve Vítkově nesetkala s velkým ohlasem, protože děti trávily většinu času u
počítačů a další volnočasová distanční výuka jim nevyhovovala.
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 2020-2021
29. 5. 2021 ON-LINE šampionát CMA
Sólo baton (profi junior)
- 25. místo Vanessa Mal
Sólo baton (profi senior)
- 12. místo Zdeňka Drimajová
- 18. místo Terezie Beková
- 22. místo Denisa Machalová
Duo baton (profi senior)
- 15. místo Denisa Machalová, Tereza Ambrožová
Duo baton (profi junior)
- 21. místo Vanessa Malá, Kristýna Kubíčková
Úspěchy hasičského kroužku za školní rok 2020 – 2021
Všechny
plánované
hasičské
soutěže
byly

v

tomto

Úspěchy rybářského kroužku za školní rok 2020 -2021
Všechny plánované hasičské soutěže byly v tomto školním roce zrušeny.
Úspěchy automodeláři za školní rok 2020-2021
Morava Open 2020/2021
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Žákovský pohár - Jediným odjetým závodem sezony byl závod právě na TZ Klokočov. Vzhledem k tomu,
že ZÚ automodelář neprobíhal v rozsahu, jakém bylo zvykem ani výsledky nebyly takové jako v
minulém školním roce.
16. místo - M. Schupfer - jediný žák (bojoval o své umístění s dospělými)
V roce 2020 - 2021 se moc závodů neuskutečnilo, tudíž není ani celkové vyhodnocení
Úspěchy horolezeckého kroužku za školní rok 2020 – 2021
Výlet na via ferraty Děčín, kterého se zúčastnili 4 žáci (Sabina Škabrahová, Arleta Dragonová, Vašek
Demel a Denisa Škabrahová) a 5 dospělých. Jednalo se o první takovýto výlet v historii SVČ.
Velká uzlovací soutěž, která proběhla ve virtuálním prostředí. Vítězství a pizzu získali tito žáci. Arleta
Dragonová a Sabina Škabrahová.
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 2020 – 2021
Baseballový kroužek sehrál několik přátelských zápasů s třídami ZŠaG Vítkov. Zápas s SK HIT Opava byl
zrušen v důsledku covidových opatření.
Úspěchy Klubu KaMeRa za školní rok 2020 - 2021
Členové Klubu KaMeRa se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Projekt byl realizován MAS
Opavsko ve spolupráci s Post Bellum, o. p. s. a Paměť národa. Pamětník, Mgr. Jaroslav Bureš, který byl
ochoten zapojit se do projektu a podělil se s žáky o zážitky ze svého života, strávil s našimi členy Klubu
KaMeRa hodně natáčecích hodin. Výstupem projektu je témě 1,5 hodinový sestřih ze života p. Bureše
dostupný
na
www.pametnaroda.cz
a
reportáž
ke
shlédnutí
na
https://www.pribehynasichsousedu.cz/opavsko-vitkovsko/opavsko-vitkovsko-2020-2021/.
Úspěchy lukostřeleckého kroužku za školní rok 2020-2021
22. 06. 2020 Se uskutečnil turnaj v rámci lukostřeleckého kroužku. Účastníci soutěžili celkem ve 4
kolech. Nejlepší střelec měl 96 bodů.
Lukostřelecký turnaj Vítkov
1. místo - Matuška Filip 🥇
2. místo - Anders Jakub 🥈
3. místo - Dolanský Lukáš 🥉

Personální zajištění pravidelné zájmové činnosti:
Pedagogové

Počet ZÚ

Počet dětí
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INTERNÍ pro žáky,
studenty a ostatní
pro MŠ
EXTERNÍ pro žáky,
studenty a ostatní
pro MŠ
CELKEM

16

74

7

46

23

146

0

0

46

266

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 2020/21 uspořádali 103 (98 + 5 Letní kino) akcí s celkovým počtem 3491
(3449+ 42 LK) účastníků, z toho 27 akcí v So a Ne s 1543 účastníky.
Počet nepravidelných akcí zaznamenal pokles a to hlavně z důvodů andemické situace, kdy jsme byli
vázáni na mimořádná opatření. Nepravidelné akce se změnily svým charakterem. Vzhledem k
probíhajícím vládním opatřením, omezením a mimořádných vládních opatření, kdy se měnily
podmínky setkávání/případné pořádání akcí, se změnila i jejich struktura. Mnoho akcí bylo realizováno
bez naší fyzické přítomnosti, tzv. elektronicky s návody na webových stránkách a FB.
Příklady organizovaných akcí:

●

●
●

Organizovali jsme se školním klubem ZŠaG Vítkov, ZŠ Nám. J. Zajíce, ZŠ a MŠ Větřkovice, SŠ
Odry, SVČ Odry, SVČ Budišov nad Budišovkou, DD Melč, ZŠaG Vítkov a město Vítkov, místními
podnikateli.
■
Turnaje v lukostřelbě
■
Turnaje v baseballu
■
Turnaje florbalu
■
Dopravní akce
■
Funtech
■
Pohádková cesta
■
Zdobení vánočního stromečku
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 tuto akci
uspořádali i pro ZŠ Jana Zajíce.
Dále probíhá spolupráce se školní družinou a klubem ZŠaG Vítkov na turnajích
Baseballu a Florbalu, nicméně i tyto činnosti byli ve školním roce 2020/21 omezeny.
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●

●

●

●

Nově se nám ve spolupráci s MAS Opavsko podařilo uspořádat akci FUNTECH jednalo se o akci, kdy došlo k propojení polytechnického vzdělávání, organizací, které
se specializují na práci s dětmi a místními OSVČ nebo firmami, které nabízejí práci s
polytechnickými technikami.
Dále nám MAS Opavsko finančně podpořilo některé příměstské tábory a děti tak
mohli projít ,,vzděláváním”, které jim pomůže napojit se v novém školním roce
2021/22 na vzdělávací programy a přejít tak dobu, kdy byla pouze distanční výuka.
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.
Vznikly proto nové i on-line akce, které se určitě objeví i v novém školním roce.
- Hádankový týden
- Putování za Ježíškem
- Sněhuláková soutěž
- Daruj srdce
Vítkovská lávka 2021 se uskutečnila v duchu Bivoj race. Vítkovská lávka nebyla na
tradičním místě - tedy na koupališti ve Vítkově, ale uskutečnila se v zahradě SVČ
Vítkov, dle aktuálních platných nařízení.

Od 2. října došlo opět k uzavření středisek volného času, opět se změnil celý chod organizace. Děti
přestaly chodit do kroužků, zrušily se akce. Ve středisku se od poloviny října opět hlídaly děti
zaměstnanců infrastruktury, které již proběhlo v minulém školním roce. Hlídání probíhalo do 27. 11.
2020, poté převzala hlídání MŠ a ZŠ ve Vítkově.

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.
V jarních měsících se návštěvnost venkovních aktivit zvýšila i přes různá opatření vlády, která se změnila
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.
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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 2020/2021 se díky pandemii akce
nekonala.

7.4 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde SVČ
vykonává činnost školského zařízení
Ve školním roce 2020/2021 jsme uspořádali celkem 3 letní pobytové tábory pro 65 dětí a mládež
(Avatar 27 dětí, Tanečně-mažoretkový tábor 10 dětí a Filmový tábor 28 dětí), 1 ozdravný pobyt v Itálii
s 21 účastníky. Letos se konaly 4 příměstské tábory s 72 dětmi (Logopedický tábor s Tlapkovou patrolou
15 účastníků, Bohové Olympu 21 účastníků,Příměstský zážitkový tábor 16 dětí a Angličtinový tábor Kouzla a čáry 20 dětí). Vzhledem k ubytovacím omezením a nařízením proběhly jen 2 víkendové pobyty
a soustředění pro 14 účastníků - 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. Bohužel
celý školní rok byl ovlivněn celosvětovou pandemií. Hospitační činnost tentokrát nebyla realizována. V
době mimořádných opatření jsme nevyužívali možnosti čerpat home office, připravovali jsme aktivity
vyhlašované přes web a FB organizace, jako jediné SVČ MSK jsme se přihlásili k zajištění dozoru nad
dětmi zaměstnanců infrastruktury včetně distanční výuky.
Pro zkvalitnění výuky nadále hledáme vhodné dotační tituly, které by finančně podpořili vybavení
učeben, vzdělávání pracovníků. Důležitý projekt organizace Centrum polytechnického vzdělávání, který
jsme podávali v roce 2017, nám byl finančně pokryt z IROP. Započali jsme práce na aktualizaci rozpočtu
a projektové dokumentace celého projektu. Stavební práce měly být spuštěny od srpna 2021, ovšem
časový harmonogram stavby byl posunut z důvodů projekčních změn a nemoci projektového
rozpočtáře. 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.
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8. Sociální služby
8.1 NZDM Tunnel Vítkov
Od 01. 03. 2013 provozuje Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, ve věku od 6 do 26 let. Od roku 2018 je služba rozdělená a
poskytovaná, v pondělí a v úterý mladším klientům ve věku od 6 do 14 let, ve středu a ve čtvrtek starším
klientům ve věku od 15 do 26 let.
Poslání NZDM Tunnel Vítkov
Posláním NZDM Tunnel Vítkov 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 služby 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 opakovaná a s klienty konzultovaná. 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 Vítkov 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.
Ve školním roce 2020/2021 do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, aktivně
docházelo 151 klientů. S klienty bylo navázáno 2496 kontaktů a proběhlo 134 intervencí. Nižší počty
kontaktů a intervencí, úzce souvisí s částečně omezeným provozem NZDM v době koronavirových
opatření.
Během roku 2020 - 2021 proběhla spousta zajímavých akcí pro naše uživatele. Tyto akce mají charakter
převážně preventivní a výchovně-vzdělávací, ale jsou zde také volnočasové aktivity. Rok 2020 - 2021
byl převážně zaměřen na životní prostředí, aktivity preventivního charakteru spojené s ekologií,
vzdělávací besedy (moje místo ve světě, moje životní prostředí, …) a zaměřili jsme se na rozšíření
obecných znalostí o světě (vesmír, jiné národy, tradice). Léto bylo tématem běžných úrazů a jejich
ošetření, poskytnutí první pomoci nevyjímaje. Mimo pravidelných tvořivých dílen, filmových
odpoledne a tvorby z hlíny, se zde vytvořila skupina klientů, jež se účastnila vzdělávání v oblasti
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fotografování a práce s fotografií. Skupina děvčat dále vytvořila taneční aktivity a zúčastnila se i
virtuální soutěže talentů “Ukaž, co umíš”, kde se umístila na 1. místě. Velký ohlas měla akce Den dětí,
pořádaný NZDM na hřišti SVČ Vítkov, kde si klienti mohli zahrát spoustu her. Pravidelnou aktivitou
klubu je i hudební zkušebna, která měla svého mentora z řad klientů. Zbytek roku probíhal typickými
sociálně-aktivizačními aktivitami a dílničkami v rámci témat mezinárodních dnů či svátků (mikulášské
akce, dušičky, sportovní den, vánoční besedy, diskotéka a další).

důležitost vzdělání a vliv vzdělání na zaměstnanost (např. co je to práce a jak práce vznikla, den
vzdělanosti a vzdělanost lidstva obecně i podrobně), druhy povolání a dále na témata, která se vážou
k oslavám mezinárodních dnů či svátků u nás a ve světě. Rok 2020 - 2021 byl rozdělen do několika
tématických celků, kdy každý celek, měl jedno hlavní téma, od kterého se odvíjely další, související
témata, rozpracované do jednoduchých aktivit. Jednalo se o témata zdraví, slušné chování, finance,
vztahy, rodina a rodinné vazby. Pravidelný program NZDM Tunnel Vítkov zahrnuje herní odpoledne,
turnaje v různých hrách, dílničky (např. výroba halloweenských masek a dekorací, mikulášských a
vánočních přání, ozdob a dekorací, valentýnských a velikonočních přání a dekorací, tvorba z hlíny a
jiných materiálů a mnoho dalších prací), filmová odpoledne a v úterý a ve čtvrtek hudební zkušebnu.

8.2 SASRD Tunnel Vítkov
Od 01. 03. 2014 provozuje Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov.
Poslání SASRD Tunnel Vítkov
Posláním SASRD Tunnel Vítkov je bezplatné poskytování pomoci a podpory terénní a ambulantní
formou rodinám s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen dopady dlouhodobé krizové sociální situace (např.
špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.) a tento stav nejsou schopni sami bez pomoci
překonat. SASRD Tunnel Vítkov podporuje rodiny či jednotlivce s nezletilým dítětem nebo dětmi, které
se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou ji schopni zvládat vlastními silami. Služba je určena pro rodiny
s dětmi, žijící na území obce Vítkov a jeho místních částech - Budišov nad Budišovkou, Čermná ve
Slezsku, Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, podhradí, Prostřední Dvůr, Svatoňovice,
Zálužné a na území obcí Březová, Jančí, Lesní Albrechtice, Leskovec, Gručovice a Větřkovice. Služba je
poskytována i rodinám, které teprve očekávají narození potomka nebo mají dítě či děti 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 2020, k 31. 12, byla ukončena činnost poboček v Budišově nad Budišovkou a v Čermné ve Slezsku
v návaznosti na ukončení projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny 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 byl spoluﬁnancován Evropskou unií. Po vyúčtování
projektu nám sice odpadla velká administrativní zátěž spojená s projektem, avšak zůstaly nepokryty
výkonem SASRD dvě dílčí oblasti - Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku.
V roce 2020 - 2021 je evidováno 47 rodin, 5 zájemců o službu, 312 intervencí a 859 kontaktů. Provoz
služby byl z důvodů koronavirových opatření částečně omezen na ambulantní formu a taktéž i nižší
počty intervencí a kontaktů, úzce souvisí s částečně omezeným provozem SASRD v době
koronavirových opatření.
Služba SASRD Tunnel Vítkov nabízí terénní a 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 Tunnel Vítkov, vypomáhají klientům s řešením bytové
problematiky, dluhů, vzdělávání dětí a zprostředkování lékařské péče. Během sociálních šetření také
pomáháme rodinám nastavit hygienické podmínky v prostředí, ve kterém jsou děti vychovávány. Naší
činností se podařilo najít několika rodinám nový domov, dopomoci dětem studovat střední, odborné a
učňovské školy, podpořit komunikaci rodin s úřady nebo změnit pohled na již zmiňované hygienické
podmínky, ve kterých děti vyrůstají. Při řešení sociální situace klientů, SASRD Tunnel Vítkov, úzce
spolupracuje s OSPOD Vítkov.

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,
ve školním roce 2020/21 byly příjmy z pronájmů minimální opět z důvodů pandemie. Opravy z těchto
zdrojů byly minimální. V rámci celého sportovního areálu dále intenzivně pracujeme na získávání
financí na zpracování projektové dokumentace na jednotlivá sportoviště. Následně pak necháváme
projektovou dokumentaci zpracovávat, aktuálně občerstvení minigolf, herní konzole minigolf. Vše je
negativně ovlivněno pokračující pandemií, nemocností, zvyšováním nákladů a dalšími neplánovanými
překážkami. Byla zpracována projektová dokumentace na nový skatepark, vzhledem k výměně
stávajících prvků za nové, nebude potřeba žádat o stavební či územní povolení.
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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
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.
Se ZŠaG Vítkov jsme zorganizovali již druhý Halloweenský pochod, na nový školní rok byla domluvena
spolupráce navazující na RVP školy.
Všechny zmíněné základní školy, včetně ZŠ J. Zajíce, jsou zapojeny do projektu Polytechnika SVČ Vítkov.
Pravidelně se do našich akcí zapojuje Městská policie a Dobrovolní hasiči, firma David Krása, Technické
služby v oblasti technických zakázek.

11. Dotace, granty, sponzoři
Město Vítkov:
- účelová dotace na činnost sociálních služeb NZDM Vítkov ve výši 400 130,- Kč
- investiční příspěvek na opravu turistické základny ve výši 80 000,- Kč čerpáno 80 000,- Kč
- investiční příspěvek na opravu víceúčelového hřiště na SVČ ve výši 50 000,-Kč čerpáno 50 000,Kč
- návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Centrum polytechnického vzdělávání
Vítkov CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_054/00045027 ve výši 1 000 000,- čerpáno 9 300,- návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu ,,Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?,,
CZ/FMP/11b/07/092 ve výši 598 000,- čerpáno 8438,70

MPSV – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost:
1.
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu OPA-VZ-6/2020.
Výše dotace na rok 2020/2021: 180.000 Kč
V měsících leden až březen roku 2021 bylo podpořeno 1 pracovní místo. Maximální měsíční
příspěvek na 1 zaměstnance byl 15 000,- Kč. Celková výše dotace v roce 2021 činila 45 000 Kč.
2.

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu OPA-VZ-9/2021
Výše dotace: 90.000 Kč
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V měsících květen až říjen 2021 bylo podpořeno 1 pracovní místo. Maximální příspěvek na
jednoho zaměstnance byl 15 000,- Kč. Celková výše dotace v roce 2021 60 769,- Kč.
3.

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu OPA-VZ-16/2021.
Výše dotace: 90.000 Kč
V měsíci prosinci bylo podpořeno 1 pracovní místo. Maximální výše dotace 15 000,-Kč. Čerpáno
12581,- Kč.

Moravskoslezský kraj:

„Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021" financovaném
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu,, 00859/2021/SOC
1.

Poskytnutí účelové dotace v rámci podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2021 financované z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu.
Výše podpory za období 2021 : 1 143 000,- Kč,

Moravskoslezský kraj:
,,Podpora služeb sociální prevence 3,, na rok 2020-2021,, 01323/2020/SOC
1.
Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence 3,,
na rok 2020-2021.
Výše podpory za období 2021: 1 052 500,- Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj: 3170000066 - COVID -Ubytování IUZ/2021
1.
Poskytnutí dotace na Podporu provozovatelů individuálních ubytovacích zařízení na území ČR,
zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID - 19. Dotační titul : 3170000066
- COVID -Ubytování IUZ/2021 ve výši 62 400,-Kč čerpáno 62 400,-Kč
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Sponzoři:
V roce 2021 bylo získáno 20 000,- Kč finančních darů od sponzorů.

12. Rekonstrukce, opravy, nákupy
V 2021 proběhly v SVČ Vítkov, p.o. tyto rekonstrukce a opravy:
Středisko:
1. Instalace laviček u pískoviště a návoz písku
2. Nákup nových ochranných sítí na rekonstrukci víceúčelového hřiště
3. Nátěr kovové konstrukce a dřevěného obložení víceúčelového hřiště
NZDM a SASRD Tunnel:
1. Výmalba prostor
2. Přestěhování sportovního nářadí na TZ Klokočov
3. Oprava a rekonstrukce sociálek
4. Instalace interaktivní tabule a projektoru
5. Montáž kuchyňského koutu pro kroužek vaření.
TZ Klokočov:
1. Oprava střechy kolem komínového tělesa
2. Nová podlahová krytina v posilovně
3. Nastěhování sportovního nářadí
4. Instalace 2 ks myček na nádobí, jedna myčka nově zakoupená
5. Instalace nového nerezového mycího stolu
6. Úprava elektroinstalace a rozvodu vody v kuchyni
7. Úprava elektroinstalace a montáž fukarů na sušení rukou
8. Terénní úpravy zahrady - vyrovnání plochy
9. Instalace nových WIFI k lepšímu pokrytí
10. Náhradní výsadba 3 ks listnatých stromů
Sportovní areál:
1. Instalace venkovního stolního tenisu
2. Nová antuka na nohejbalové hřiště
3. Nová antuka na tenisové hřiště
4. Oprava spojky a převodovky na zahradním traktoru
5. Instalace nové střechy na kontejner - sklad
6. Výsadba okrasných dřevin na svahu u hřiště hasičů
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13. Tabulková část
viz příloha tabulek
1. Plnění finančního plánu – hlavní a doplňková činnost
2. Návrh na rozdělení zlepšeného VH
3. Plán tvorby a čerpání fondů
4. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti (není)
5. Účetní závěrka
6. Výkaz zisku a ztráty
7. Příloha účetní závěrky

Zpracovala:

M. Sonnková, V. Veselá

Schválila:
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