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 65 471 385
Zřizovatel Město Rýmařov
ředitel Marcela Pavlová
oddělení
tělovýchova a turistika, přírodověda, 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

16/17

17/18

16/17

17/18

16/17

17/18

61

57

832

823

13

14

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, okres Bruntál 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 č. 74/2005 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, OON). Další příjmy jsou získávány z vlastní
činnosti, ze zápisného do zájmových útvarů, z pronájmů bytových a nebytových prostor, projekty.
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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)
taneční oddělení
Petra Čechová (0,5), ukončen pracovní poměr k 31. 8. 2018
Bc. Lucie Laštůvková (1,0), ukončen pracovní poměr k 30. 11. 2018

Město Rýmařov

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)
Mgr. Zdeňka Přikrylová (1,0), ukončen pracovní poměr k 31. 12. 2018

Město Rýmařov
Město Rýmařov

V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků jsou uzavírány:
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Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti
Pedagogů (odborných) pracovníků celkem: 39
z toho interní 6
z toho externí 33
Nepedagogů celkem: 42
z toho ostatní (správní, THP a redaktoři) 9
z toho externí 33
Zaměstnanců celkem: 81
Odborná a pedagogická způsobilost interních pedagogů ve školském zařízení vyjádřená v %.
2018
100 %
Kvalifikace pedagogů
Muži
Ženy
Vysokoškolské pedagogické
1
Vysokoškolské ostatní + DPS
1
1
Středoškolské pedagogické
1
Středoškolské nepedagogické + DPS
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
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 2018 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:
1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost: kroužky, kluby, pravidelně se
opakující schůzky,
2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost: jednorázové
a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny,
3) osvětovou činnost: vzdělávání včetně shromaždování a poskytování informací,
4) individuální práci: zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,
5) doplňková činnost: hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní
činnosti.
Školní rok Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál, 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 2017/2018 pracovalo při Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál 56 zájmových útvarů
s počtem 823 členů z toho: 27 dětí, 497 žáků a studentů, 299 ostatních (dospělí, senioři, rodiče
s dětmi). Kroužky – kondiční cvičení, kulturistika, kalanetika, Sluníčko – kroužek pro maminky, tatínky,
prarodiče s dětmi, stolní tenis, lukostřelecký, TS Neila SVČ Rýmařov, TS Move2you, keramickovýtvarný, 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
2017/2018 124 akcí 3 207 účastníků
z toho v pracovním volnu 36 akcí 1 058 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)
Akce pro veřejnost
Setkání 70 a 75 letých občanů
Vánoční ples
Podzimní výtvarné dílny
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100 let vzniku Československé republiky
Dětský karneval
Taneční maraton
Výstava na zámku
MTB po Jesenické magistrále
Štěpánská desítka
Šachový turnaj „Velká cena Rýmařova v šachu“
Cyklozávody
Dřevařské, lesnické a myslivecké dny 2018
Vánoční dětský badmintonový turnaj
Rýmařovský Advent
3.3. Finanční nákladovost akcí
Termín
Akce
16.02.2018
Česnekfest
21.02.2018
Talkshow Ivo Šmoldase
16.03.2018
Dead Beatz
21.03.2018
Pohádka z pařezové chaloupky
06.04.2018
SWOMP
20.04.2018
Screamers travesti
23.05.2018
Laco Deczi
22.06.2018
Prestigefest
-23.06.2018
17.08.2018
Skatastrofa
-18.06.2018
07.09.2018
DLMD
-08.09.2018
08.10.2018
O statečném kováři Mikešovi
10.10.2018
Pavlína Jíšová a Šany
28.10.2018
100 let vzniku Československé
republiky
11.11.2018
Koonda Holaa
26.11.2018
Live Foyn Friis Quintet
27.11.2018
Kdes to by(a) dnes v noci

Příjem
0,00
32 732,00
5 400,00
16 700,00
1 560,00
14 048,45
27 100,00
0,00

Výdej
3 000,00
32 428,00
2 281,00
14 584,00
7 855,00
14 472,00
9 878,00
1 459,00

Rozdíl
-3 000,00
250,00
3 119,00
2 116,00
6 295,00
-423,00
17 222,00
-1 459,00

25 500,00

74 412,00

-48 912,00

96 802,00

109 187,00

-12 385,00

19 500,00
7 330,00
261 103,00

27 278,00
11 842,00
265 232,00

-7 778,00
-4 512,00
-4 129,00

6 000,00
2 750,00
71 198,00

8 092,00
5 227,00
89 240,00

-2 092,00
-2 477,00
-18 042,00

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 – Tátova volha, Po čem muži touží, Chata na prodej, Jan Palach, Planeta Česko, Hastrman,
Zahraniční filmy – Bohemian Rhapsody, Aquaman, Tvář vody, Anihilace, Zmenšování, Labyrint:
Vražedná léčba, Venom, Solo: A Star Wars Story, Tři billboardy za Ebbingem, X-Men: Dark Phoenix,
Black Panther, Avengers: Infinity War, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, Jurský svět: Zánik
říše, Deadpool 2, První člověk, Zrodila se hvězda
Dětské filmy – Úžasňákovi 2, Psí ostrov, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru
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Finanční nákladovost:
Příjem:
vstupné kino
přefakturace

777 254,07 Kč
774 714,07 Kč
2 540,00 Kč

Výdej:
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, režijní matriál)
poštovné
půjčovné kina
fond kinematografie
cestovné
mobilní telefon
mzdové náklady – DPP
počítač, tiskárna (oprava)
pokladna – program
revize
ostatní služby
odpisy (3D logo)
DDrHm

616 734,77 Kč
1 558,73 Kč
21 940,00 Kč
455 238,71 Kč
4 119,56 Kč
372,00 Kč
3 039,24 Kč
47 023,00 Kč
14 236,00 Kč
18 140,00 Kč
1 550,00 Kč
7 796,05 Kč
23 121,00 Kč
18 600,48 Kč

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet filmových
představení
17
16
17
19
15
15
10
11
14
24
24
31
203

Diváci

Tržba
456
631
327
618
330
218
299
208
357
365
1002
1221
6032

56 960 Kč
82 840 Kč
41 700 Kč
66170 Kč
33 870 Kč
22 970 Kč
37 240 Kč
26 620 Kč
47 706 Kč
44 370 Kč
122 710 Kč
115 290 Kč
698 446 Kč

Počet přímých přenosů 2018: 12, diváků 60
Zkrocení zlé ženy, Zimní pohádka, Bernsteinovy narozeniny, Romeo a Julie, Manon, Plameny Paříže,
Mayerling, Bajadéra, Louskáček
Průměr na jedno představení: 5 návštěvníků
3.5. Horolezecká stěna
2018: 610 účastníků z řad veřejnosti (161 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
2018: 40
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3.7. Výuková činnost
metodické hodiny pro základní školu
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
3.8. Letní činnost
2018
26.02.2018 – 02.03.2018
09.07.2018 – 12.07.2018
09.07.2018 – 13.07.2018
16.07.2018 – 20.07.2018
23.07.2018 – 27.07.2018
30.07.2018 – 03.08.2018
06.08.2018 – 10.08.2018
13.08.2018 – 17.08.2018
20.08.2018 – 24.08.2018
27.08.2018 – 31.08.2018
Celkem

Jarní příměstský tábor
Horolezecký tábor na Rabštejně
Šikulové I.
Taneční léto
Fun and fitness week
Outdoorový tábor VI.
Cesta kolem města I.
Šikulové II.
Cesta kolem města II.
Keramicko-výtvarné sympozium

43 dětí
17 dětí
37 dětí
38 dětí
30 dětí
24 dětí
47 dětí
31 dětí
49 dětí
18 dětí
334 dětí

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 2018 ve složení – Bc. Leona Pleská, Mgr. Jiří Konečný,
Mgr. Zdeňka Přikrylová, Mgr. Vladimír Stanzel, Ing. Lenka Vavřičková a Marcela Pavlová. Redakční
rada se schází 1x 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
2012 27 969 kusů
2013 27 659 kusů
2014 26 616 kusů
2015 26 994 kusů
2016 24 512 kusů
2017 24 388 kusů
2018 23 702 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.
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Plesová sezóna v roce 2018 – 4 plesy
3.11. Vnější partneři
Středisko volného času Rýmařov spolupracuje se Základní školou Rýmařov, Mateřskou 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, Rýmařovský
Advent
Městský úřad Rýmařov – pomoc při organizování celoměstských akcí:
Setkání 70 a 75 letých občanů s představiteli města, DLMD, Den města.
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.
Byla získána dotace na nevyužitou budovu města na adrese Julia Sedláka 18, kde v současné době
probíhá rekonstrukce. Bude zde pořízeno nové a moderní vybavení do nově rekonstruovaných
učeben, sloužících k výuce technických, řemeslných, jazykových, přírodovědných a IT kroužků.
3.13. Projekty
Aktivní školáci, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001207, INTERREG V-A Česká republika
– Polsko, Výzva v rámci fondu mikroprojektů Praděd / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów
Praděd – 479 146,70 Kč.
Spokojené děti a rodiče na Rýmařovsku, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009650,
příměstské tábory 2018-2020, Operační program Zaměstnanost, Výzva_1_RÝMAŘOVSKO_OPZ_
Prorodinná opatření – 1 448 556,25 Kč.

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 9 510,00 Kč. 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 2018.
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Ve dnech 23. 3. 2018 – 3. 4. 2018 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 2018
Dotace:
672 Příspěvek města

4 935 573,00 Kč

672 Příspěvek KÚ Ostrava

2 982 099,00 Kč

Náklady:
501 Nákup materiálu
Doplňková činnost
501 Knihy, učební pomůcky

428 087,34 Kč
1 962,00 Kč
2 032,00 Kč

501 PHM

17 429,00 Kč

502 Plyn

478 708,00 Kč

502 Elektřina

-75 246,36 Kč

502 Voda

28 114,00 Kč

512 Cestovné

12 793,00 Kč

511 Opravy

180 520,74 Kč

511 Opravy účelové

192 081,45 Kč

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

61 618,93 Kč
147 372,50 Kč
1 746 377,48 Kč
29 916,00 Kč

518 Rýmařovské noviny – tisk

512 286,50 Kč

518 Revize, pravidelné prohlídky

259 580,66 Kč

518 Služby peněžních ústavů
521 Platy ve výši
Z toho
KÚ pracovníci
Město
Město – OPPP
Ostatní zdroje
OPPP – ostatní zdroje
Doplňková činnost
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13 126,62 Kč
5 023 548,00 Kč
2 181 516,00 Kč
1 768 763,00 Kč
561 237,00 Kč
113 509,00 Kč
57 645,00 Kč
149 783,00 Kč

524 Odvody ve výši
Z toho
KÚ
Město
Ostatní zdroje
Doplňková činnost
Projekty

1 477 074,00 Kč

Sociální pojištění

1 087 246,00 Kč

195 653,00 Kč
164 501,00 Kč
10 219,00 Kč
13 485,00 Kč
5 970,00 Kč

KÚ
Město
Ostatní zdroje
Doplňková činnost
Projekty

544 053,00 Kč
460 782,00 Kč
28 379,00 Kč
37 451,00 Kč
15 581,00 Kč

525 Jiné sociální pojištění
KÚ
Město
527 Zákonné sociální náklady (FKSP)
KÚ
Město
Ostatní zdroje
Doplňková činnost

18 526,77 Kč
9 137,00 Kč
9 389,00 Kč
142 416,00 Kč
48 250,00 Kč
88 909,00 Kč
2 271,00 Kč
2 996,00 Kč

549 Zákonné pojištění
549 Ostatní nákupy

72 873,83 Kč
8 400,00 Kč

551 Odpisy dlouhodobého majetku

125 850,73 Kč

558 DDHM a DDNM
KÚ
Město
Projekty

321 602,47 Kč
3 490,00 Kč
110 872,42 Kč
207 240,05 Kč

Výnosy:
602 Výnosy z prodeje ostatních služeb
Doplňková činnost
603 Výnosy z pronájmů
Doplňková činnost

2 575 567,40 Kč
54 400,00 Kč
162 321,00 Kč
162 221,00 Kč

648 Čerpání fondů

52 122,00 Kč

649 Ostatní výnosy
Ostatní zdroje

848 194,00 Kč
199 851,00 Kč

662 Úroky
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98,00 Kč

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál je dáno
zřizovací listinou.
Peněžní fondy
Hospodářský výsledek

700 309,05 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018, po zdanění organizace použije následovně:
Příděl do rezervního fondu
Příděl do fondu odměn

560 247,24 Kč
140 061,81 Kč

Závodní stravování
Je zajišťováno formou nákupu stravenek SodexhoPass v hodnotě
Strávník
FKSP
Náklady organizace

Přidělené prostředky – KÚ Ostrava
Neinvestiční dotace celkem
Přímé náklady na vzdělávání
z toho
a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)

70,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč
20,00 Kč

2 982 099,00 Kč
2 175 606,00 Kč
0,00 Kč
806 493,00 Kč

Kontroly v oblasti hospodaření
V roce 2018 byla prováděna průběžně kontrola dle vnitřního kontrolního systému – předběžná,
průběžná, následná.
Přiměřenost a účinnost kontrolního systému byla v roce 2018 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. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálními znevýhodněním nebo dítě, žák
s nadprůměrným nadáním.
Všichni uchazeči se speciálními potřebami mají zajištěný rovný přístup k zájmovému vzdělávání.
Budova Střediska volného času Rýmařov je bezbariérová, umožňuje tedy vstup a pohyb
handicapovaným účastníkům po celé budově. K dispozici je bezbariérový výtah a venkovní nájezdová
rampa. Středisko volného času Rýmařov integruje účastníky se speciálními potřebami
v příležitostných a pravidelných formách zájmového vzdělávání.
Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají ve středisku volného času možnost vybrat
si činnosti, které odpovídají jejich potřebám a možnostem. Účastníkům s lehčím zdravotním nebo
tělesným postižením jsou činnosti běžně přístupné, integrace má formu individuální.
Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí umožňuje navštěvovat pravidelné výchovné, vzdělávací
a zájmové činnosti. Cizincům umožňuje začlenění do všech činností a napomáhá odstranit jazykové
bariéry.
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Část 9. Stanovisko ředitele SVČ
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 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, okres Bruntál je centrem kulturního, společenského a sportovního
dění. Zájmové kroužky Střediska volného času Rýmařov se pro řadu lidí staly vítaným zpestřením
daného dne.
Úspěchy zájmových útvarů:
TS Neila
Hvězda Orientu 2018: 1. místo Annidia in Red, 2. místo Annidia in Black, 3. místo Ameera Shahrazad
Mistrovství Moravy 2018: 1. místo – Šehrezádky – Hobby Belly Dance – děti, choreografie
Vůně Orientu, 2. místo – Annidia – Belly Dance Oriental Classic – Extraliga - choreografie Classico
Arabia, 3. místo – Annidia – Hobby Belly Dance – junioři – choreografie Sunrise
MČR 2018: 1. Místo – Annidia – formace – choreografie - Bollywood Munni Badnam, 2. místo –
Šehrezádky – Hobby Belly Dance – děti, choreografie Vůně Orientu, 2. místo – Annidia – Belly Dance
Oriental Classic – Extraliga - choreografie Classico Arabia, 3. místo – Annidia – Show Belly Dance –
choreografie Petrunko. Festival Let´s Dance – Anna Cimbotová získala titul Mistra České republiky
Czech Dance Masters.
Horolezecký kroužek
Šumperský kýbl – 1. místo – Matěj Fryblík, 2. místo – Amálie Andršová, 3. místo – Tereza Trčková,
2. místo – Adam Nikolov, 3. místo – Marek Hladký
Opava, Orlová, Ostrava – celkem pět medailí, celkové umístění - 3. místo – Adam Nikolov
Šachový kroužek
Velká cena Rýmařova – Tomáš Řoutil, Roman Svatoň (první desítka)
Velká cena žáků okresu Bruntál – mladší žáci 9. místo – Roman Svatoň, starší žáci – 6. místo Tomáš
Řoutil
V současné době Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 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
střediska volného času.
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 mají neustále chuť tuto činnost rozvíjet a zdokonalovat.
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 – webové stránky, stránky města, formou letáků, novinových článků, ale hlavně
profesionálně odvedenou prací.
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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 27. 2. 2018
Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál

Přílohy:
1. Seznam zájmových útvarů na školní rok 2017/2018
2. Rýmařovský horizont - tabulka
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