Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
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Část 1. Základní údaje o školském zařízení

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Okružní 1059/10

IČ 654 71 385

Zřizovatel: Město Rýmařov

Ředitel: Marcela Pavlová

Oddělení:
tělovýchova a turistika, přírodověda a technika

estetika a společenské vědy

programové oddělení

taneční oddělení

Počet kroužků

Školní rok

Celkový počet členů ZÚ

Průměrný počet členů ZÚ
na jeden ZÚ

a

b

a

b

a

b

15/16

16/17

15/16

16/17

15/16

16/17

66

61

913

832

13

13

Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 10. 1996
Seznam zájmových útvarů: přiložen
Činnost Střediska volného času Rýmařov byla realizována na pracovišti: Okružní 1059/10, Rýmařov
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Předkládaná výroční zpráva hodnotí dosažení cílů, které si Středisko volného času Rýmařov, okres
Bruntál (SVČ) stanovilo zejména v koncepčním záměru rozvoje SVČ a ve školním vzdělávacím
programu, jejich reálnost a možnosti jejich naplňování, v součinnosti s novelou Školského zákona
č. 472/2011 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. Posuzuje, jakým způsobem SVČ
plní hlavní cíle s přihlédnutí k dalším cílům uvedeným zejména ve školním vzdělávacím programu
a odpovídajících právních předpisech, ve kterých oblastech SVČ dosahuje dobrých výsledků, a ve
kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. Dále výroční zpráva
sleduje vzdělávací podmínky v organizaci, průběh vzdělávání v jednotlivých formách zájmové
činnosti, spolupráci s rodiči a ostatními subjekty. Hodnotí řízení SVČ a ekonomickou stabilitu
organizace.
Středisko volného času Rýmařov je samostatný právní subjekt. Je školským zařízením pro výchovu
mimo vyučování, plní funkci výchovně vzdělávací, kulturně společenskou a rekreační. Zajišťuje
realizaci aktivit dětí a mládeže v jejich volném čase, dále jejich rodičů a dalších dospělých zájemců
tak, jak je uvedeno v ustanovení §19 zákona ČNR č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních, ve znění
zákona č. 561/2004 Sb. a v ustanovení § 1 vyhlášky MŠMT ČR 2005/74 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Středisko je centrem kulturního a společenského dění ve městě a jeho posláním je zejména
zabezpečovat plnění osvětových úkolů s cílem rozvoje kultury ve městě.
Středisko je organizací s příspěvkovou formou hospodaření. Náklady na činnost Střediska volného
času Rýmařov jsou kryty z příspěvku KÚ Ostrava (mzdy pracovníků a odvody). Dále pak zřizovatele
města Rýmařov (provozní náklady, učební pomůcky, mzdy, OPPP). Další příjmy jsou získávány
z vlastní činnosti, ze zápisného do zájmových útvarů, z pronájmů bytových a nebytových prostor,
granty.
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Část 2. Personální zajištění
Organizační struktura pracovníků Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál
Okružní 10/1059
795 01 Rýmařov
e-mail – sv.c@tiscali.cz, webové stránky: www.svcrymarov.cz
ředitel
Marcela Pavlová (1,0)

KÚ Ostrava

ekonomické oddělení
odborný THP
Nikola Hořínková (1,0)

KÚ Ostrava

odborná oddělení
oddělení estetické výchovy a společenských věd
Eva Kudláková (1,0)

KÚ Ostrava

oddělení mládeže, programové oddělení
Bc. Jan Přikryl (1,0)

Město Rýmařov

taneční oddělení
Petra Čechová (0,5)

KÚ Ostrava

oddělení techniky a přírodovědy
Jakub Vala (1,0)

KÚ Ostrava

provozní oddělení
provozní pracovník
Michal Fidler (1,0)

KÚ Ostrava

školník
Oldřich Guziur (1,0)

Město Rýmařov

mechanik jevištní technologie
Stanislav Stacho (1,0)

Město Rýmařov

uklízečky
Táňa Ondráková (0,9)

Doplňková činnost

Eliška Grulichová (0,9)

Město Rýmařov

uklízečka + prodej vstupenek
Hana Burešová (1,0)

Město Rýmařov

Rýmařovský horizont
Mgr. Jiří Konečný (1,0)

Město Rýmařov

Mgr. Zdeňka Přikrylová (1,0)

Město Rýmařov

V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků jsou uzavírány:
Dohody o provedení práce
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Pedagogů (odborných) pracovníků celkem:

38

z toho interní

5

z toho externí

33

Nepedagogů celkem:

36

z toho ostatní (správní, THP a redaktoři)
z toho externí

9
27

Zaměstnanců celkem:
Odborná a pedagogická způsobilost interních pedagogů ve školském zařízení vyjádřená v %.
2017
100 %
Kvalifikace pedagogů

Muži

Vysokoškolské pedagogické
Vysokoškolské ostatní + DPS

1
1

Středoškolské pedagogické
Středoškolské nepedagogické + DPS

Ženy

1
1

1

Středoškolské ostatní + doplňující
Řídící a kontrolní činnost
V celkovém pohledu má činnost Střediska volného času Rýmařov řád a dobrou strukturu jednotlivých
oddělení. Jejich činnost ve své většině vychází z prostorových a materiálních podmínek.
Rozdělení úkolů a kompetencí v oblasti řízení Střediska volného času Rýmařov
Vedoucí provozní pracovník: zodpovídá za úkoly, které jsou dané pro jeho úsek, řídí příslušné
pracovníky.
Vedoucí jednotlivých oddělení: řídí příslušné externí pedagogické pracovníky, zodpovídají za
vytvoření vzdělávacího programu na svém pracovišti a za plnění všech vytýčených úkolů, zodpovídají
za včasné dodávání materiálů.
Nástroje řízení
- pravidelné porady s pedagogickými pracovníky - 1x měsíčně,
- konzultace,
- porady na úrovni jednotlivých oddělení,
- pohovory s pedagogy v rámci oddělení,
- konzultace s externisty.
V letošním roce probíhaly pracovní porady v intervalu 1x za měsíc pro všechny pedagogické
pracovníky. Na poradách se kolegové mezi sebou dozvědí nové informace a mají náměty pro další
svoji činnost. Lépe se pak koordinují aktivity na jednotlivých pracovištích. Důležitá je při poradách
také koordinace propagace Střediska volného času Rýmařov. Problémy byly většinou řešeny
průběžně, nehromadily se. Na těchto poradách byli pracovníci informováni o rozpočtech, plnění
plánu práce, informace zřizovatele.
V září se uskutečnily porady na úrovni jednotlivých oddělení s externími pedagogickými pracovníky.
Práce s externisty je důležitou součástí celého řízení. Na jednotlivých pracovištích jsou značné rozdíly
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v kvalitě této práce. Důležitá je osobnost vedoucího pracoviště, který je nejbližším nadřízeným
externích spolupracovníků.

Profesní rozvoj řídících pracovníků
Každý pedagogický pracovník se v roce 2017 zúčastnil nějaké vzdělávací akce. Vzdělávání probíhalo
v příslušných odbornostech.
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Část 3.
Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí
daná činnost splňovat:
−

pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost: kroužky, kluby, pravidelně se
opakující schůzky,

−

příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost: jednorázové
a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny,

−

osvětovou činnost: vzdělávání včetně shromaždování a poskytování informací,

−

individuální práci: zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,

−

doplňková činnost: hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní
činnosti.

Školní rok Střediska volného času Rýmařov trvá od 1. 9. do 31. 8. V průběhu běžného školního roku
tj. od září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, koncerty,
dovozové programy a také příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a příměstské
tábory. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si
každý mohl vybrat podle svého zájmu.
3.1. Pravidelná zájmová činnost
Zájmové útvary jsou ustanoveny v průměru od čtyř do patnácti dětí, mládeže, dospělých a seniorů.
Do 5. 10. daného roku jsou předkládány celoroční plány zájmových útvarů včetně účasti na soutěžích
a letních soustředění. Do 3. 12. daného roku je ukončeno placení zápisného v zájmových útvarech,
výjimkou je placení na pololetí, kde je ukončení do 31. 3. roku následujícího.
V roce 2016/2017 pracovalo při Středisku volného času Rýmařov 61 zájmových útvarů s počtem 832
členů z toho: 37 dětí, 546 žáků, 59 studentů, 190 ostatních (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Kroužky
– kondiční cvičení, kulturistika, kalanetika, Sluníčko – kroužek pro maminky s dětmi, stolní tenis,
lukostřelba, TS Neila SVČ Rýmařov, TS Move2you, keramicko-výtvarný, keramický, informatika,
italština, kopaná, paličkování, lyžařský, horolezecký atd.
Hospitační činnost vedoucích oddělení – s obsahem hospitací byli pedagogičtí pracovníci podrobně
seznámeni na zahajovací poradě. Během roku byla u vedoucích pracovníků provedena kontrola
vedení zápisů z hospitací na příslušných formulářích. Hospitace probíhají pravidelně 1x za rok v
každém zájmovém útvaru. U problémových zájmových útvarů jsou hospitace prováděny častěji až do
vyřešení problému. Namátkově jsou prováděny hospitace na akcích a prázdninové činnosti.
Hospitační činnost ředitelky: v průběhu školního roku navštívila jednotlivé zájmové útvary.
3.2. Příležitostná zájmová činnost
2016/2017 419 akcí 6 641 účastníků
z toho v pracovním volnu 59 akcí 1 653 účastníků
Soutěže
Rýmařovský přespolák (říjen)
Okrskový závod - Přeskok přes švihadlo (leden)
Okrskový turnaj ve florbalu (únor)
Okrskové kolo ve vybíjení (březen)
Okrskové kolo ve šplhu (květen)
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Akce pro veřejnost
Den města
Setkání 70 a 75 letých občanů
Černobílé valéry
Vánoční ples
Běh městem
Dětský karneval
Výstava na zámku
MTB po Jesenické magistrále
Štěpánská desítka
Šachový turnaj „Velká cena Rýmařova v šachu“
Cyklozávody
Lyžařský karneval
Vánoční dětský badmintonový turnaj
Celostátní soutěž „Černobílé valéry“
Rýmařovský Gibon
Bav se pohybem
Pátrání po vlčích stopách
3.3. Finanční nákladovost akcí
Termín

Počet účastníků

Počet

Příjem

Výdej

Rozdíl

účastníků

Leden-červen

Černobílé valéry

1 170,00

14 610,00

-13 440,00

23. 2. 2017

Madfinger

13

1 300,00

14 203,00

-12 903,00

11. 3. 2017

Dětský karneval

140

9 780,00

3 240,00

6 540,00

25. 3. 2017

Honza Nedvěd se vrací

232

81 272,00

69 641,00

11 631,00

4. 4. 2017

O pejskovi a kočičce

266

13 300,00

8 160,00

5 140,00

4. 4. 2017

Stupkovo kvarteto

10

700,00

6 240,00

-5 540,00

8. 4. 2017

Will Bernard Trio

95

9 500,00

10 385,00

-885,00

21. 4. 2017

Screamers

94

23 486,50

23 089,00

397,00

20. 5. 2017

JazzHec

18

1 400,00

6 658,00

-5 258,00

9. 6. 2017

Den města

1 500

44 889,00

44 889,00

0,00

16. 6. 2017

Victoria Klewin Band

14

1 900,00

16 890,00

-14 99,00

7. 7. – 8. 7.
2017

Prestigefest

50

0,00

3 819,00

-3 819,00

18. 8. – 19. 8.
2017

SKAtastrofa

62

15 450,00

79 835,00

-64 385,00
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8. 10. 2017

Kšanda

18

4 213,85

52 620,00

-48 406,15

20. 10. 2017

Aga Derlak Trio

15

3 278,00

2 000,00

-1 278,00

4. 11. 2017

YOUSHOW

135

20 230,32

37 275,70

-17 045,38

8. 11. 2017

Hradišťan

165

66 192,01

98 253,90

-32 061,89

16. 11. 2017

Will Johns

34

5 070,00

16 436,00

-11 366,00

20. 11. 2017

Bex Marshall

25

3 070,00

14 345,40

-11 275,40

8. 12. 2017

Vánoce s Kamarády

99

4 950,00

6 180,00

-1 230,00

9. 12. 2017

Celebrity

192

76 577,60

83 609,30

-7 031,70

3 177

387 729,28

612 379,30

-224 650,02

3.4. Kino
Promítání bylo zahájeno 2. 8. 2013
Nevyšší kvalita – Kino Rýmařov je digitální a umožňuje promítat troj-rozměrné filmy.
Pohodlí – víceúčelová místnost je vybavena novými pohodlnými sedačkami, ve kterých si lze
vychutnat ten pravý kinematografický zážitek.
Zvuk – sál víceúčelové místnosti je vybavený systémem firmy BARCO – VISIBLY YOURS.
Kapacita – celková kapacita víceúčelové místnosti je 108 míst + 2 místa pro invalidy.
Přístup – víceúčelová místnost má bezbariérový přístup.
Promítané filmy:
České filmy: Zahradnictví: Nápadník, Špína, Bába z ledu, Po strništi bos, Selský rozum, Přes kosti
mrtvých, Kvarteto, Křižáček, Přání k mání, Milada, Pírko, Všechno nebo nic, Zahradnictví: Rodinný
přítel atd.
Zahraniční filmy: Thor: Ragnarok, Strážci Galaxie Vol. 2, Dunkerk, Star Wars: Poslední z Jediů, To,
Rychle a zběsile 8, T2 Trainspontting, Nejtemnější hodina, Spider-man:Homecoming, Planeta opic,
Baby Driver, Král Artuš: Legenda o meči, Liga spravedlnosti, Vetřelec: Covenant, Život, Sněhulák atd.
Dětské filmy: Jumanji: Vítejte v džungli, Coco, Kráska a zvíře, Šmoulové: Zapomenutá vesnice,
Já padouch 3, Paddigton 2, Ferdinand, Auta 3, Mimi šéf, Letíme, Lajka, Ozzy, Esa z pralesa atd.
Finanční nákladovost:
Příjem:

647 300,00

vstupné kino
Výdej:

538 299,54

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, režijní matriál)

5 215,00

opravy a zdržování

2 420,00

mobil

526,00

pokladna – program

10 998,55

poštovné

17 003,00

revize

49 800,00
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ostatní služby

5 557,00

půjčovné kina

395 488,50

mzdové náklady – DPP

37 650,00

fond kinematografie

6 408,94

poplatek OSA

6 231,00

členský příspěvek

1 000,00

Měsíc

Počet filmových představení

Diváci

Tržba

Leden

16

350

42 540,00

Únor

18

548

71 130,00

Březen

15

455

57 710,00

Duben

16

655

80 180,00

Květen

15

403

51 820,00

Červen

14

334

44 100,00

Červenec

11

363

44 810,00

Srpen

9

267

33 820,00

Září

12

291

34 560,00

Říjen

16

372

38 810,00

Listopad

15

405

52 540,00

Prosinec

24

980

45 280,00

Celkem

181

5 423

647 300,00

Průměr

30 diváků na jedno představení

Počet přímých přenosů 2017: 8 přímých přenosů, 83 diváků, průměr 10 diváků na jedno představení
Balety: Louskáček, Labutí jezero, Coppélie, Večer současných choreografií, Korzár, Louskáček,
Romeo a Julie,
Přímý přenos: Berlínská filharmonie
Ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu filmových představení a počtu diváků, není to z důvodu
menšího zájmu, ale je to dáno nabídkou filmů.
3.5. Horolezecká stěna
2017: 699 účastníků z řad veřejnosti (90,5 hodin). Výška stěny 8m, obvod 15m. Boulder 3,5x5,8.
Materiál: laminátová skořepina, pískovaný povrch, 14 „štandů“, každý osazen lanem, cca 35 cest.
3.6. Veřejný internet
V kalendářním roce 2017 veřejného internetu zdarma využilo 55 účastníků.

Stránka | 11 Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

3.7. Výuková činnost
metodické hodiny pro mateřské školy, základní školy, střední školy, učiliště
Typy
nepravidelné
Děti docházejí dle dohody učitele s vedoucím oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží
pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na
skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je
to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách.
Zaměření: keramické dílny, taneční průprava
3.8. Letní činnost
2017
Jarní příměstský tábor

20.02.2017-24.02.2017

45 dětí 4 dospělí

Horolezecký tábor

12.07.2017-15.07.2017

11 dětí 2 dospělí

Příměstský tábor plný tance a hudby

10.07.2017-14.07.2017

20 dětí 2 dospělí

Outdoorový tábor

31.07.2017-04.08.2017

27 dětí 3 dospělí

Prázdninové putování

17.07.2017-21.07.2017

40 dětí 4 dospělí

Funn and fitness

24.07.2017-28.07.2017

17 dětí 2 dospělí

Barevný týden

07.08.2017-11.08.2017

28 dětí 3 dospělí

Taneční soustředění

09.08.2017-11.08.2017

18 dětí 2 dospělí

Příměstský tábor pro šikovné děti I.

14.08.2017-18.08.2017

31 dětí 3 dospělí

Příměstský tábor pro šikovné děti II.

14.08.2017-18.08.2017

35 dětí 2 dospělí

Soustředění Move2you

21.08.2017-23.08.2017

18 dětí 2 dospělí

Keramicko-výtvarné sympozium

27.07.2017-31.07.2017

18 dětí 2 dospělí

Celkem

308 dětí 31 dospělých

3.9. Rýmařovský horizont
RH – regionální periodikum, které se zaměřuje na regionální tématiku a přehledným způsobem
informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v Rýmařově a okolí. Čtenáři zde naleznou aktuální
informace a zajímavosti ze života ve městě, kulturní program, sportovní události, krimi zprávy, zprávy
z jednání Rady města. Noviny vychází 2x měsíčně. Na konci každého roku vychází jedno celobarevné
vydání. Redakční rada pracuje od listopadu 2014 ve složení – Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská,
Mgr. Jan Baran, Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Zdeňka Přikrylová, Mgr. Vladimír Stanzel a Marcela Pavlová.
Redakční rada se schází 2x měsíčně a dále dle potřeby.
Prodejnost Rýmařovského horizontu:
Rok Prodejnost
2007

32 292 kusů

2008

22 112 kusů

2009

31 699 kusů

2010

31 980 kusů

2011

26 400 kusů
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2012

27 969 kusů

2013

27 659 kusů

2014

26 616 kusů

2015

26 994 kusů

2016

24 512 kusů

2017

24 388 kusů

3.10. Dlouhodobé pronájmy a krátkodobé pronájmy
Dlouhodobé pronájmy: žádné
Krátkodobé pronájmy: školení, kulturní akce, rekvalifikační kurzy, rodinné oslavy, které probíhají
v klubovnách a v sálech Střediska volného času Rýmařov.
Plesová sezóna v roce 2017 – 4 plesy
3.11. Vnější partneři
Středisko volného času Rýmařov spolupracuje se Základní školou Rýmařov. Jedná se o metodické
hodiny keramiky. Dále je to organizování různých akcí – okrskové kolo ve vybíjené, ve šplhu,
v přeskoku přes švihadlo, přespolní běh atd. Programové oddělení nabízí základním, středním a
mateřským školám dovozové pořady.
Mateřské školy – spolupráce především při zajišťování návštěvnosti dovozových pořadů, spolupráce
při Akademii mateřských škol.
Městský úřad v Rýmařově – pomoc při organizování celoměstských akcí: Setkání 70 a 75 letých
občanů s představiteli města, DLMD, Den města.
SK Jiskra Rýmařov, z.s. – Bav se pohybem
U akcí, které pořádáme i v dalších letech, se snažíme o zkvalitnění.
3.12. Materiálně technický stav objektů
Učebny, klubovny, sály a víceúčelová místnost střediska volného času jsou po stránce prostorové
dostačující kapacitě účastníků.
Každá učebna, klubovna, sály a víceúčelová místnost jsou kvalitně vybavena učebními pomůckami a
materiálem.
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Část 4. DVPP

V průběhu školního roku pracovníci v rámci DVPP absolvovali odborné semináře a přednášky
zaměřené na rozvoj odborných, pedagogických, psychologických a manažerských znalostí a
dovedností pořádaných zejména vzdělávacími institucemi. Finanční náklady vynaložené na DVPP
činily 37 370,76. Pedagogičtí pracovníci se DVPP věnovali i formou samostudia. Samostudium bylo
zaměřené na prioritu organizace a odbornost pedagogické činnosti.
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Část 5. Kontroly
Závěry provedených kontrol a inspekcí města Rýmařov, Okresní správy sociálního zabezpečení, KHS,
ČŠI, za rok 2017.
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Ve dnech 4. 4. – 7. 4. 2017 byla provedena ve Středisku volného času Rýmařov kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací, prověření přiměřenosti a účinnosti systému
finanční kontroly v příspěvkové organizaci. Veřejnosprávní kontrola byla provedena na základě
ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a článku 4. 3. písmeno a) Kontrolního
řádu Městského úřadu Rýmařov (č.j.: TAJ – 20/2013) v příspěvkových organizacích v působnosti
města Rýmařova.
Závěr: Organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i
úrovně řídících činností. V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení § 25 a
26 zákona č. 320/2001b Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), v platném znění.
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Část 6. Rozbor hospodaření leden – prosinec 2017
Dotace:
672 Příspěvek města

4 717 000,00

672 Příspěvek KÚ Ostrava

2 675 139,00

Náklady:
501 Učebnice
501 Nákup materiálu

648,00
341 764,03

Doplňková činnost

3 545,00

501 Knihy, učební pomůcky

2 197,00

501 PHM

14 108,00

502 Teplo

436 855,00

Doplňková činnost
502 Elektřina

22 992,00
369 939,00

Doplňková činnost

17 781,00

502 Voda

29 644,00

Doplňková činnost

1 244,00

512 Cestovné

7 990,00

511 Opravy

191 301,10

518 Poštovné

31 108,00

518 Telefony a internet

22 293,01

Doplňková činnost
518 Nájemné (tělocvična)
518 Ostatní služby (výměna filtrů, zapůjčení mobiliáře atd.)
518 Odvoz odpadu

1 394,96
129 678,00
1 105 602,78
26 135,00

518 Rýmařovské noviny – tisk

483 608,64

518 Půjčovné kina

395 488,50

518 Rádio přenos a výtah

115 530,80

518 Služby peněžních ústavů

16 293,33

521 Platy ve výši

4 540 803,00

KÚ pracovníci

1 949 658,00

Město

1 565 400,00

Město – OPPP
DPN

734 600,00
6 215,00

Doplňková činnost

266 440,00

524 Odvody ve výši

1 303 618,00

Zdravotní pojištění

345 077,00
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KÚ

174 579,00

Město

144 847,00

Ostatní zdroje
Doplňková činnost

1 665,00
23 986,00

Sociální pojištění

958 541,00

KÚ

488 305,00

Město

398 994,00

Ostatní zdroje
Doplňková činnost
525 Jiné sociální pojištění

66 617,00
4 625,00
15 226,63

KÚ

8 188,00

Město

7 038,63

527 Zákonné sociální náklady (FKSP)
KÚ
Město
Ostatní zdroje
Doplňková činnost
549 Zákonné pojištění
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 DDHM a DDNM
KÚ
Město

190 978,76
44 661,00
139 718,76
5 779,00
820,00
126 747,49
17 846,29
103 735,52
9 748,00
93 987,92

Výnosy:
602 Výnosy z prodeje služeb – kino
602 Výnosy z prodeje ostatních služeb
Doplňková činnost

599 742,10
1 577 489,20
40 501,00

603 Výnosy z pronájmů

124 423,00

Doplňková činnost

124 423,00

648 Čerpání fondů

20 500,00

649 Ostatní výnosy z činnosti

493 027,00

Ostatní zdroje

342 042,00

662 Ostatní finanční výnosy

75,44

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál je dáno
zřizovací listinou.
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Peněžní fondy
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2017, po zdanění organizace použije následovně:
Příděl do rezervního fondu
Příděl do fondu odměn

145 439,00
36 360,00

Závodní stravování
Je zajišťováno formou nákupu stravenek SodexhoPass v hodnotě

70,00

Strávník

25,00

FKSP

20,00

Náklady organizace

25,00

Přidělené prostředky – KÚ Ostrava
Neinvestiční dotace celkem

2 675 139,00

Přímé náklady na vzdělávání

2 604 155,00

z toho
a) platy zaměstnanců

1 897 464,00

b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)

706 691,00

Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

44 509,00

a) platy zaměstnanců

32 727,00

c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)

11 782,00

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

26 475,00

a) platy zaměstnanců

15 467,00

c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)

7 008,00

Kontroly v oblasti hospodaření
V roce 2017 byla prováděna průběžně kontrola dle vnitřního kontrolního systému – předběžná,
průběžná, následná.
Přiměřenost a účinnost kontrolního systému byla v roce 2017 hodnocena průběžně. Závažná zjištění
při této kontrole nebyla učiněna. Bylo však zjištěno, že došlo k drobným nedostatkům, které byly
operativně odstraněny. Byly to chybějící podpisy na fakturách dodavatelských i odběratelských,
inventarizace v pokladně, označení pokladních dokladů. Při plnění úkolů v oblasti finanční kontroly je
dobrá spolupráce všech zaměstnanců.
Nakládání s finančními prostředky bylo v souladu s rozpočtovými pravidly. Byla dodržena kritéria
hospodárnosti a účelovosti s vyloučením rizik. Bezhotovostní styk je dodržen.
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Část 7. Poskytování informací

Středisko volného času Rýmařov podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších zákonů, má za povinnost poskytnout následující údaje:

Počet podaných žádostí o informace
Středisko volného času Rýmařov neobdrželo žádnou žádost o informaci

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Středisko volného času nevydalo žádné rozhodnutí

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V současnosti není veden žádný soudní spor

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvedení osobních údajů
Nebyl zaznamenán případ nedodržování tohoto zákona

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Nebyla podána žádná písemná žádost o informace
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Část 8. Stanovisko ředitele SVČ
Středisko volného času Rýmařov je nedílnou a hlavně nenahraditelnou složkou v oblasti zájmového
vzdělávání ve městě. Středisko volného času Rýmařov zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační
činnost dětí, mladých lidí i dospělých. Vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších
oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.
Středisko volného času Rýmařov je centrem kulturního, společenského a sportovního dění. Zájmové
kroužky střediska volného času se pro řadu lidí staly vítaným zpestřením daného dne.
Úspěchy zájmových útvarů:
TS Neila Annidia - věková kategorie - Junioři: 1. místo - choreografie Raqs Sharqi, Liptov Orient
Festival, Liptovský Hrádok, (mezinárodní soutěž v orientálním tanci), kategorie klasický orientální
tanec - junioři do 15 let (duben 2017) 1. místo - choreografie Raqs Sharqi, MČR Czech Dance Masters
Praha, kategorie classic belly dance, junioři do 15 let (květen 2017) 1. místo - choreografie Frozen
Fire, MČR Czech Dance Masters Praha, kategorie belly dance - show, junioři do 15 let (květen 2017)
TS Neila Annidia - věková kategorie - Dorostenky: 4. místo - choreografie "Po rozbřesku", Hvězda
Orientu Náchod, (republiková přehlídka orientálních tanců s účastí tanečnic ze SR), kategorie fusion
skupiny do 18. let (únor 2017) 2. místo - choreografie "Raqs Sharqi", MČR Czech Dance Masters
Praha, kategorie classic belly dance, dospělí 16 - 30 let (květen 2017) 2. místo - choreografie " (V)
Zajetí dobra", MČR Czech Dance Masters Praha, kategorie belly dance show, dospělí 16-30 let (květen
2017)
TS Neila Annidia Společná formace Junioři + Dorostenky - 4. místo - choreografie "Poselství, Liptov
Orient Festival, Liptovský Hrádok, (mezinárodní soutěž v orientálním tanci), orientální tanec fusion skupiny dospělí od 16. let - amatéři (duben 2017) 3. místo - choreografie "Poselství", MČR Czech
Dance Masters Praha, belly dance show - formace dospělí 16-30 let (květen 2017).
TS Neila Annidia jednotlivci: Anna Cimbotová - 1. místo - choreografie "Raqs Sharqi", Hvězda Orientu
Náchod, (republiková přehlídka orientálních tanců s účastí tanečnic ze SR), kategorie klasický
orientální tanec - sola ve věku 15 - 18 let (únor 2017) 4. místo - choreografie "Modlitba za
tanečníky", Hvězda Orientu Náchod, (republiková přehlídka orientálních tanců s účastí tanečnic ze
SR), kategorie fusion - sola ve věku do 18 let (únor 2017) 3. místo - choreografie" Modlitba za
tanečníky", Liptov Orient Festival, Liptovský Hrádok, (mezinárodní soutěž v orientálním tanci),
orientální tanec fusion - sola dospělí od 16. let - amatéři (duben 2017) 3. místo - choreografie "Raqs
Sharqi", MČR Czech Dance Masters Praha, classic belly dance - sola dospělí 16 do 30 let (květen 2017)
1. místo - choreograife "Kde je štěstí", MČR Czech Dance Masters Praha, kategorie belly dance show sola dospělí 16-30 let (květen 2017) 3. místo - choreografie "Drum solo", Let´s Dance Prague
(mezinárodní taneční festival - úroven profesionál), kategorie drum solo, dospělí od 17. let (červenec
2017) 3. místo - choreografie "Kde je štěstí", Let´s Dance Prague (mezinárodní taneční festival úroven profesionál), kategorie fusion, dospělí od 17. let (červenec 2017).
Horolezecký kroužek: Šumperský kýbl 2017 - 1x 1 místo, 1x 2 místo, 1x 3 místo, Moravskoslezský
gekon 2017 (5 kol) - 5x první místo, 1x 2 místo, 7x třetí místo, celkově 1x 1 místo 1x 2 místo, Jesenický
opičák - 2x 3 místo, Monkey cup - 1x 1 místo 2x 2 místo, Vánoční pohár (Lipník nad Bečvou) - 1x 1
místo, 2x 3 místo.
V současné době Středisko volného času Rýmařov plní úkoly v souladu se schváleným posláním
v plném rozsahu. Akce jsou zajišťovány dle předem stanoveného harmonogramu, zájmové útvary
pracují dle rozvrhu po celý týden včetně sobot a nedělí. Plně jsou využívány sály a klubovny SVČ.
Kolektiv interních a externích pracovníků je na takové profesionální úrovni, která zajišťuje
profesionální, ale zároveň také lidský přístup ke všem věkovým skupinám našich klientů. Pracovníci
Střediska volného času Rýmařov mají neustále chuť tuto činnost rozvíjet a zdokonalovat.
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Spolupráce se zřizovatelem pokračuje na profesionální úrovni, daří se zejména zvyšovat podíl města
na financování nákladů na provoz zařízení, což má za následek zlepšování podmínek pro rozvoj
zájmového vzdělávání.
Propagace zařízení – www stránky, stránky města, formou letáků, novinových článků, ale hlavně
profesionálně odvedenou prací.
Plánované činnosti pro daný rok se podařilo splnit v plném rozsahu. Během celého školního roku se
nám dařilo vytvářet dobré podmínky k smysluplnému trávení volného času všem zájemcům
zájmového vzdělávání. Cílem naší organizace je i nadále nabízet činnosti široké veřejnosti dle jejich
požadavků v rámci našich možností.

V Rýmařově 23. 2. 2018

Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál

Přílohy:
1. Seznam kroužků na školní rok 2016/2017
2. Rýmařovský horizont – tabulka 2017
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