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STATISTIKA AKCÍ

Činnost pravidelná

V SVČ Hulín bylo ve školním roce 2019/2020 vedeno 13 zájmových útvarů a v nich k 30. 6.
2020 bylo registrovaných 494 účastníků. Během roku 2020 byla určena tato činnost nejen
dětem a mládeži z Hulína, ale byla nabídnuta široké veřejnosti v regionu.

V rámci pravidelné činnosti nabízíme širokou škálu kroužků s různým zaměřením jako např.
výtvarné, technické, sportovní, hudebně – taneční. Mezi každoročně otevírané kroužky patří
již tradičně Keramika a Kuchtík, u nichž díky velkému zájmu máme vždy po dvou skupinách.
Pro mladé vědce a nadšence techniky nabízíme kroužek Debrujár. V rámci Keramiky zase
každoročně   vyrábíme   vánoční   dárečky,   kterými   obdarujeme   nejen  místní   seniory,   ale   i
návštěvníky   na   celoměstských   akcích   na   náměstí   v Hulíně.   Každý   rok   se   snažíme   naši
nabídku   zájmových   útvarů   obohatit   o   nové.   Od   září   2019   nově   nabízíme   kroužek
Trampolínek, který taktéž díky velkému zájmu nabízíme ve dvou skupinách. Od září 2020 po
dvou   letech   pro   velký   zájem   otevíráme   kroužek   pro  malé   rybáře.   Pro   nejmenší   děti   a
maminky v Mátě na staré škole funguje velmi oblíbený klub Oskárek, který nabízí mnoho
podnětů pro správný rozvoj dítěte. Místním folklorem se zabývá kroužek Hulíňáček,  který
svým tanečním a hudebním vystoupením pravidelně obohacuje akce, jako Zdobení vánočního
stromečku, Hulínské hody, Hanácký den a Oblastní přehlídka dětských hanáckých souborů
Roztančená Haná. Klub mladých cyklistů MXM úspěšně reprezentuje SVČ i Město Hulín na
nejprestižnějších   závodech   konaných   v   ČR   i   na   závodech   v   zahraničí.   Dalším   velmi
oblíbeným zájmovým útvarem je Dívčí klub, který pravidelně otevíráme ve dvou skupinách.
V rámci Šablon II. jsme ve školním roce 2019/2020 nabízeli klub Deskových her.

Vzhledem k událostem ohledně koronaviru jsme svou činnost museli nejedenkrát přizpůsobit
nelehké situaci. Od 12. března 2020 jsme museli dle nařízení vlády ČR SVČ uzavřít na dlouhé
dva měsíce. V těchto měsících jsme se i přesto připravovali na letní činnost, kterou jsme za
přísných hygienických podmínek mohli realizovat. Pro děti jsme vytvářeli nápadité listy se
zaměřením na dané kroužky, které   rovněž nemohly  probíhat.  Distribuovali   jsme roušky a
podíleli   se  na   jejich  výrobě.  V květnu  se   situace  mírně  uvolnila  a  my  jsme  mohli  aspoň
částečně  otevřít  zájmové  útvary Dívčí  klub,  Keramika,  Trampolíny,  Oskárek, Hulíňáček  a
MXM. Situace ani tak nebyla lehká, pro všechny účastníky zájmových útvarů platily přísné
hygienické podmínky, nošení roušek, rozdělení do skupin po 6 a pokud to počasí dovolovalo,
snažili jsme se trávit dobu trvání kroužku na zahradě SVČ. 

Celkem bylo v roce 2020 organizováno 28 akcí, na kterých jsme přivítali 4050 účastníků.

Značný úbytek akcí byl způsoben koronavirovou situací.

Při pořádání akcí úzce spolupracujeme s MKC, SDH, MŠ, ZŠ a Městem Hulín.  Příprava na
tyto akce je náročná, ovšem za pomoci dobrovolných pracovníků a instruktorů se výsledky
dostavují, o čemž svědčí vysoká účast a návštěvnost. 
 
 



Stručný popis nejvýznamnějších příležitostných akcí

Leden

VANDRÁČEK V KULICHU 18. 1. 2020 

Pro  účastníky   je  připravená   trasa  vedoucí  okolo  školy,  koupaliště,  parku.  Start   i   cíl   jsou
v SVČ. Po cestě čekají na všechny zúčastněné kvízové otázky, které zodpovídají rodiče i děti.
Své odpovědi zaznamenávají do připraveného archu. V cíli na všechny čeká malé občerstvení,
opékání   špekáčků,   diplom   a   odznáček   s logem   akce   na   památku.   Akce   je   mezi   dětmi
 i dospělými velmi oblíbená a každoročně se těšíme stále většímu účastníků. 

KARNEVAL 19. 1. 2020 
Je akcí,  na které  se podílíme spolu s MKC Hulín.  Každý rok je pro děti  připraven velmi
veselý a zábavný program. Na tuto akci přispíváme i bohatými cenami do tomboly.
 
Mimo   tyto   hlavní   akce   pořádáme   v měsíci   lednu   dílničku,   kdy   vyrábíme   krmítka   pro
ptáčky. Tato akce proběhla 15. 1., a zúčastnilo se jí 37 dětí. Pravidelně k nám chodí děti z MŠ
Hulín  na akce  HRÁTKY PRO DĚTI.  Ve dnech 13.,  15.  16.,  20.  a  21.1.  k nám do SVČ
zavítalo   celkem   105 dětí.   Lednové   hrátky   byly   zaměřeny   na   téma   zimní   radovánky   se
sněhuláky.

Únor

 
PYŽAMOVÁ PÁRTY V SVČ  8. 2. 2020
Jedná se o dětmi velmi oblíbenou akci, kterou opakujeme několikrát do roka. Společně se 
sejdeme v SVČ kolem 18 hodiny. Děti si sami připravily večeři pizu ala Klubíčko. Po večeři 
následovalo malé diskohraní se soutěžemi a nechybělo ani večerní promítání pohádky na 
přání. Po snídani, kterou si také sami připravily se děti rozcházely ač nerady domů.
 
I v měsíci únoru jsme  11. 2. pořádali valentýnskou dílničku, kde si děti vyrobily valentýnská 
přání. Této akce se zúčastnilo 30 dětí. 14.2. jsme navázali na celosvětovou akci Daruj knihu, 
kdy děti mohly věnovat knížku, kterou již nechtějí mají přečtenou, svému kamarádovi.
 
Březen

JARNÍCH PRÁZDNIN 2. 3. – 6. 3. 2020 

V rámci   jarních   prázdnin   nabízíme   každoročně   dětem   aktivity   formou   výletů   po   okolí.
V minulých   letech   jsme   tak  zavítali  do  Kovozoo ve  Starém Městě,  Ornitologické  stanice
v Přerově nebo do Olomouce na Laser Game. Vždy se snažíme výlety obměnit a přizpůsobit
věkové skupině účastníků. 



VESELÉ ZOUBKY 10. 3. 2020 
Projektový den, který nám nabídla pro děti v SVČ  drogerie  DM v rámci celorepublikové 
akce na podporu zdravých zubů. Tato akce byla poslední, kterou jsme v na jaře 2020 stihli pro
děti připravit. Děti si formou her a zábavy osvojily správnou techniku a dobu čistění zubů, 
vyluštily si zábavné křížovky a zhlédly naučné video JAK HURVÍNKA BOLEL ZUB. Na 
konci akce každý obdržel malý dárek od DM drogerie. 
 

Od 12. 3. 2020 jsme dle nařízení vlády museli SVČ uzavřít z     důvodu pandemie Covid -19  

a tudíž jsme nemohli uskutečnit ani následující akce, které jsme měli připravené.

VÍTÁNÍ  JARA,  TOPENÍ  MORANY  18.  3.  2020  Jarní   akce,   kdy   si   s dětmi   společně
povídáme   o   příchodu   jara,   zvyklostech   a   tradicích   s ním   spojených.   V průběhu   dne   si
společně vyrobíme Moranu, kterou vycpeme slámou a senem a následně ji jdeme dle tradice
hodit do Rusavy a zahnat tak zimu. 

NOC S ANDERSENEM 27. 3. 2020 Každoročně velmi žádaná a oblíbená celorepubliková
akce, která je doporučena v tom daném roce na určité téma, třeba výročí spisovatele, nebo
knihy. Děti se na tuto akci vždy velmi těší, jelikož kromě spaní v SVČ na ně čeká i spousta
her, zábavy a vyrábění setkání s kamarády, kteří spí v knihovně v Hulíně, a zavěšení přání na
strom přání na Žižkově ulici. K večeři  opékáme špekáčky v zahradě SVČ. 

V období   před   velikonocemi   s dětmi   vyrábíme   vajíčka   a   jarní   dekorace   v   rámci   jarních
dílniček. O velikonočních prázdninách pro děti nabízíme aktivity formou výletu. 

Duben

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.  4.  2020  Nabízíme  pro  všechny   zájemce,   kteří   k nám
mohou  v daný  den  zavítat   a  prohlédnout   si  prostory  SVČ,   seznámit   se   s chodem našeho
zařízení, pohrát si s dětmi a v keramické dílně si mohou vyrobit malý dáreček.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2020  Akce pořádaná ve spolupráci s MKC a SDH Hulín
v letním   kině.   Zde  máme   svůj   stánek,   ve   kterém   si   děti  mohou   vytvořit   čarodějnickou
dekoraci. Rovněž pro děti s rodiči máme přichystaná stanoviště, kde si děti připraví kouzelný
lektvar, hádají předměty ukryté v tajemné lahvi atd.

V měsíci dubnu v rámci příležitostné činnosti jsou výtvarné dílny zaměřené na jaro a pálení
čarodějnic. Probíhají další MŠ Hrátky a jarní keramická dílna pro rodiče s dětmi.

Květen

JARMARK SVČ 15. 5. 2020  je tradiční akcí, na které se prezentují děti v rámci kroužků,
které v Klubíčku navštěvují. Kuchtíci připraví malé občerstvení, Debrujáři předvádí pokusy,
Keramika vyrobí drobné dárečky, Dívčí klub záložky do knížek a rámečky. V doprovodném
programu děti zazpívají písničku. Akce je přístupná pro veřejnost.



SPORTOVNÍ ODPOLEDNE SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU 20. 5. 2020 je akce ve spolupráci
s družinou, kdy se společně s dětmi sejdeme na hřišti za školou a trávíme společně odpoledne
sportovními aktivitami. Děti si hrají a soutěží v netradičních disciplínách se svými kamarády
z družiny. 

VANDRÁČEK 23. 5. 2020  je akce, kdy pro děti a rodiče je připravena trasa okolo školy a
parku, na které je čekají všeobecné otázky úkoly, na které musí odpovídat a plnit je,  jsou
připravena   stanoviště   kde   plní   děti   i   dospělí   v netradičních   disciplínách   sportovní   i
vědomostní  úkoly.  Cíl   je  na  Grádě,  kde  na  všechny zúčastněné  čeká  bohaté  občerstvení,
sladká odměna a probíhají dětské rybářské závody.

S KOLOBĚŽKOU HULÍNEM 30. 5. 2020 měl být 2.ročník dopravně bezpečnostní akce. 
Kdy start   a  cíl  pořádáme na náměstí  v Hulíně.   Je  připravena   trasa pro děti   i  dospělé  na
koloběžkách za bezpečnostních podmínek. Na náměstí jsou připraveny doprovodné ukázky
první pomoci s Červeným křížem Kroměříž, BESIP Zlín. Stánky zde má i Cyklo prodejna
s ukázkami koloběžek a občerstvením. 
 
V květnu  mimo   jiné   pořádáme   scrapbookovou   dílnu   a   dílničku   pro   výrobu   dárečku   pro
maminky ke Dni matek. 

Od 11. 5. 2020 v rámci rozvolnění koronavirových opatření jsme mohli alespoň částečně
znovuotevřít a nahradit tak zájmové útvary jako Dívčí klub, Trampolíny, Keramika,
Oskárek, Hulíňáček a MXM. Vše za přísných hygienických opatření. Děti i pedagogové
museli být ve skupince maximálně 10 osob, s rozestupy a po dobu trvání výuky museli
mít na ústech roušku. Pokud to počasí aspoň trochu umožňovalo, snažili jsme se hodiny
realizovat na zahradě SVČ. Takto jsme nahradili hodiny zájmových útvarů až do 18. 6.
2020. Další zájmové útvary se z hygienických a dalších nařízení nedaly zorganizovat a
úplaty byly vráceny.

Červen

DEN DĚTÍ 1. 6. 2020  na této akci spolupracujeme také s MKC Hulín, Město Hulín, SDH
atd… podílíme se na přípravě. Na náměstí máme svůj stánek, kam mohou zavítat děti s rodiči
a společně si vyrobit odznáček, náramek nebo si jen tak kreslit. Pro všechny je připravena
výtvarná ale i sportovní aktivita.

Jelikož opatření v červnu nedovolovala shromažďování většího počtu osob, byla akce
přesunuta na 28. 8. 2020.

Červenec

POBYTOVÝ TÁBOR ONDRÁŠ - CESTA KOLEM SVĚTA 1. 7. – 15. 7. 2020  je 14 -
denní  pobytový  tábor  v Rajnochovicích. Děti   jsou rozděleny do  jednotlivých  oddílů,  které
mají  svůj vlastní  název a vedoucího.  Tento tábor má u nás dlouholetou tradici  a každým
rokem se těšíme stále většímu zájmu. V roce 2020 jsme vzhledem ke koronavirové situaci



nakonec mohli na Ondráš odjet spolu se 66 dětmi a 8 vedoucími plus zdravotnice. Kuchyni
obsluhoval kuchař a 2 pomocné kuchařky.

Děti byli rozdělení do 5 oddílů. Každý oddíl měl svého vedoucího. Tábor trval 15 dní včetně
dne příjezdu a  odjezdu.  Vedoucí   tábora  připravili  pro 66 dětí  celotáborovou  hru,skvělý  a
velmi pestrý program plný táborových soutěží a her. Během 15 dnů děti zvládly cestu kolem
světa a navštívily všechny světadíly. Každý den byla vyvěšována vlajka příslušného státu a
při nástupu vždy zněla jejich národní hymna. Národní hudba – ať už tradiční či  moderní.
Jídelníček byl také inspirovaný národními kuchyněmi – pokud to šlo, snažili se v kuchyni
vykouzlit   opravdu   exotické   speciality. Po   splnění   stravovacích   a   hygienických   norem   (=
pokud to nešlo) zněly exoticky alespoň názvy pokrmů. Počasí vyšlo, všechny oddíly našly na
závěr poklad, čímž završily celotáborovou hru. Po celých 15 dnů jsme se přísně řídili všemi
nařízeními, děti byly skvělé a ani na okamžik nebylo poznat, že jsou nějaká opatření a tábor
jsme si všichni užili.

Srpen

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY jsme v roce 2020 pořádali tři. 

Běžně každý týden jezdíme na výlety po okolí, navštěvujeme výukové a zábavné programy
pro děti, chodíme na koupaliště a dovádíme v Klubíčku. I pro příměstské tábory platila v roce
2020 přísná hygienická opatření. Do poslední chvíle jsme měli připraveny dvě verze táborů –
výletovou a ne výletovou, která spočívala v realizaci programů v SVČ. Nakonec jsme museli
na základě nařízení vlády a doporučení KHS Zlínského kraje přistoupit k druhé verzi tábora.
Veškeré   organizace   s   výukovými   programy  musely   přijet   do  Hulína   a   na   zahradě  SVČ
připravili pro děti své aktivity. Obědy byly pro děti zajištěny v místní restauraci Lípa, kam
jsme chodili na přesně určený čas, jelikož kvůli opatřením musela být restaurace vyhrazena
pouze pro nás.

3. 8. – 7. 8. 2020 Zpátky v čase

Zavítali k nám ze SVČ Staré Město a pro děti si připravili dopolední program pod názvem „U
nás na farmě“. Děti se tak dozvěděly, jaké plodiny můžeme pěstovat a kdy je sklízet, jak se
získává a zpracovává mléko atd. Druhý den tábora jsme si zahráli na malé fyziky a zkoumali
jsme jedinečné vlastnosti vody. S programem za námi přijeli z Pevnosti poznání Olomouc.
Třetí   den   jsme   se   společně   vydali   křížem   krážem  Hulínem   a   objevovali   jsme   nezvyklá
Hulínská domovní čísla. Po vyplnění tajenky jsme si v Informačním centru vyzvedli malý
dáreček. Čtvrtý den jsme se vydali do parku, kde nás navštívili z Centra Ornis v Přerově. Děti
se např. dozvěděly zajímavosti o místním ptactvu. Poslední den jsme se společně vydali do
říše hmyzu. To vše díky programu připravenému od SVČ Staré Město. 

10. 8. – 14. 8. 2020 Prázdninové dobrodružství

První  den   tábora  za  námi  přijeli  opět  z  Klubka  ze  Starého  Města  a  připravili   si  pro nás
zábavný   dopolední   program   o   ptácích.   Odpoledne   si   všichni   ozdobili   nové   kšiltovky   a
nemohla chybět ani zastávka na zmrzlinu a ledovou tříšť. Druhý den našeho prázdninového
dobrodružství jsme na zahradě SVČ hledali ukrytý poklad. Museli jsme rozluštit nejrůznější
šifry a hádanky, které nám prozradily místo, kde je poklad ukrytý. Třetí den k nám zavítala
návštěva z Muzea Komenského v Přerově a společně na zahradě SVČ jsme se vydali do říše



stromů. Ve čtvrtek jsme si povídali o životě u vody zábavnou a zajímavou formou z lektorkou
SVČ Klubko Poslední den prázdninového dobrodružství jsme společně s Pevností poznání
zjišťovali, proč jsou některé látky kyselé a jiné zásadité. 

17. 8. – 21. 8. 2020 Prázdniny v pohybu

V pondělí jsme si společně s Pevností poznání zahráli na malé superhrdiny a vyzkoušeli si
některé fyzikální vlastnosti. Druhý den tábora k nám přijeli ze Záchranné stanice v Přerově a
společně jsme si povídali o tom, jak se chovat, když najdeme zraněné zvířátko. Třetí den jsme
si společně povídali o civilní ochraně obyvatelstva. Pro děti byla připravena spousta ukázek.
Čtvrtý den jsme se vydali do ulic Hulína a pátrali jsme po neobvyklých domovních číslech.
Poslední den tábora k nám zavítali dobrovolní hasiči z Hulína a představili dětem hasičskou
techniku, seznámili je s prací hasiče a povídali jsme si o bezpečnosti chování např. u vody.

Září

V měsíci   září   ještě   neprobíhala   pravidelná   činnost   formou   všech   zájmových   útvarů.  
 3. 9. 2020 jsme navštívili I. stupen ZŠ Hulín a představily dětem nabídku všech zájmových
útvarů v rámci zajímavých prezentací. Než se kroužky otevřou, snažíme se dětem tyto aktivity
vynahradit pořádáním sportovního odpoledne. Uspořádali  v parku akci 9. 9. 2020 Koloběžky
na start, dílničku pro dvě šikovné ručičky  Poznáváme přírodniny 25. 9. 2020 a 11.9.2020
osvětovou akci Den první pomoci 

Dále   jsme   zrealizovali   první   ročník   akce  ZAHRADNÍ  SLAVNOST 4.  9.  2020,  kdy   se
v podvečer na zahradě SVČ sešli rodiče s dětmi, zahráli jsme si společně hry opekli špekáčky,
zazpívali u ohně a po setmění se na plátně začala promítat pohádka. 

POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 18. 9. 2020 Akce pro děti, které se účastnily letního pobytového
tábora na Ondráši. Společně se promítaly fotky a videa z tábora. Děti i vedoucí zavzpomínali
na vtipné události a nejlepší zážitky. Všem zúčastněným byly rozdány CD s krátkým klipem
s fotkami z tábora. 

Na hody se na konci měsíce srpna a v září připravovaly děti z Hulíňáčku. Proběhly i zkoušky
s dospělými kolegy z Hanáku Hulín. Ovšem zasáhla pandemie, tudíž se akce nekonala

Říjen     

DRAKIÁDA  3.  10.  2020  byla   poslední   akce,   kterou   jsme   zase   na   delší   čas   z důvodu
koronaviru stihli  zrealizovat.  S dětmi   jsme šli  na  Podstávek pouštět draky.  Soutěžilo  se  o
nejhezčího draka a o draka, který létal nejdéle. Ve skupinkách vyletělo i přes nepřízeň počasí
– nefoukalo - do vzduchu 6 draků.

ZÁVODY  MXM  3.  10.  2020  je   akce   cyklistického   oddílu,   na   které   se   podílíme.   Pro
účastníky  závodu  máme přichystané  hodnotné  ceny a  medaile. Je   to   akce  v rámci  závodů
MTB ČR.



Na podzim 2020  jsme nemohli  otevřít  zájmové útvary,   jelikož  nám to   opět koronavirová
situace neumožňovala.

Od 5.  10.  2020 jsme dle nařízení  vlády museli  SVČ opět uzavřít  z     důvodu pandemie  
Covid -19 a tudíž jsme nemohli uskutečnit následující akce, které již byly připravené.

SVĚTÝLKOVÝ PRŮVOD 9. 10.  2020  je  akce MKC Hulín na které se podílíme i  s SH
Hulín.  Pracovnice SVČ se převlékají  za „Bílé paní“ a před SVČ obdarovávají  sladkostmi
kolemjdoucí rodiny s dětmi. Celá budova SVČ je tématicky vyzdobena vyřezanými dýněmi a
světýlky,  na   jejichž  výrobě   se  děti  podílí.  Závěr  akce   se  koná  v letním  kině  a  vyvrcholí
ohňovou   show.   Bohužel   stejně   tak   jsme   na   podzim   2020   tuto   akci   nemohli   uspořádat
z důvodu koronavirové situace.

Listopad

TVOŘIVÉ  DÍLNIČKY  7.  11.  2020 je   odpolední   akce   zájmových   útvarů  Dívčí   klub   a
Keramika, kdy společně s dětmi vyrábíme tématické dekorace, dárečky, výrobky. V listopadu
se   zaměřujeme   na   vánoční   výrobu.  Ke   konci  měsíce   si   děti  malují  Mikuláše,   učíme   se
básničky,   a   připravujeme   se   na   Vánoce.   Rovněž   si   připravujeme   scénku   na   vánoční
vystoupení. 

Na   akci ZDOBENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMEČKU  29.  11.  2020  jsme  měli   původně
nachystané   krásné   divadelní   vystoupení   společně   s dětmi   ze   SVČ,   které   jsme   začali
nacvičovat   již   v září   a   po   uzavření   SVČ   se  děti   role   učili   doma.  Děti  měly  vystupovat
v kostýmech na náměstí.

Prosinec

Od 7. 12. 2020      se rozvolnila opatření v     rámci pandemie Covid -19      a my jsme na 14 dnů  
otevřeli  zájmový  útvar  Klubíčko,  Klubko,  Budíček,  Debrujár,  MXM,  Dívčí  klub  a
Logohrátky. Situace však byla nelehká a museli jsem dodržovat přísné podmínky, z.ú.
probíhaly v     počtu maximálně 9 dětí + 1 pedagog.   

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 7. 12.  2020 jsme dětem tentokrát  nadělili  hned po otevření
SVČ. Děti recitovaly básničku, zpívaly, předváděly malá divadelní představení a následovalo
obdarovávání  perníky  a  ovocem a velké  čertovské  disko  rejdění.  Této  akce  se  zúčastnilo
celkem 30 dětí.

VÁNOČNÍ DÍLNA 10.  12.  2020  V rámci   tvořivé  dílny   jsme s dětmi  vyráběli  v průběhu
několika  dalších  dnů vánoční  betlém z papíru,  přáníčka  a  ozdobu andílka,  kterými  mohli
doma  potěšit   své   rodiče   a   prarodiče.  Společně   jsme   si   povídali   o   vánočních   tradicích   a
pouštěli koledy. 

PEČENÍ PERNÍČKŮ 14. 12. 2020 této akce se zúčastnili všechny děti ze SVČ. V daných 
skupinách s rouškami jsme upekli z perníkového těsta vánoční perníčky.



V měsíci  prosinci  jsme společně s dětmi ozdobili  vánoční  stromeček v SVČ a zazpívali  si
koledy. 

Vzhledem k situaci koronaviru byly veškeré předvánoční akce na náměstí zrušeny.

V roce  2020  jsme  zrealizovali  v  rámci  Projektu  ŠABLONY  II  –  SVČ  Hulín
CZ.02.3.X/0.0/0/18_063/0010883   několik  projektových  dnů,  komunitně  osvětové
setkávání a online webináře v SVČ.

Cílem aktivity  projektové dny je  personální  podpora,  osobnostně sociální  a  profesní
rozvoj pedagogů SVČ, zájmové a rozvojové aktivity SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ
a veřejností. 

11. 1. Čteme společně povídání o knihách a vlastní ilustrace

25. 1. Jak předejít úrazům – zásady bezpečného chování, úrazy v domácnosti a jejich ošetření

1. 2. Vyjádři to hudbou – emoce vyjádřené pohybem, naslouchání rytmu, taneční projev

15. 2. Zdravé stravování – příprava jednoduchých a zdravých pokrmů

7. 3. Ptáci na krmítku -  výroba ptačích budek, poslech ptačího zpěvu, správné krmení ptactva
v zimě

9. 3. Zábavné pokusy –chemicko-fyzikální pokusy pro děti, fyzikální zákony v praxi

6. 6. Myslivosti zdar – poznávání stop zvířat, ukázka práce loveckého psa

19. 6. Učíme se šít – seznámení s šicími pomůckami, praktická činnost 

20. 6. Ekologický den -   koloběh vody v přírodě, výroba a rozklad igelitové tašky

19. 9. Bezpečnost na silnici -– bezpečný pohyb ve městě, dopravní značky

V rámci  ŠABLON  jsme  dále  realizovali  Komunitně  osvětová  setkávání.  Cílem  této
aktivity je podpořit  inkluzivní klima a komunitní charakter SVČ. SVČ organizovala
volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči a veřejností za pomoci odborníka nebo
odborného týmu (organizace, spolek). 

18. 1. Beseda s ornitologickou tématikou z našeho regionu v rámci akce Vandráček v kulichu 

2. 6. Ekologická domácnost s malými dětmi – eko výrobky, zero waste domácnost

9. 6. Tvoříme s dětmi předškolního věku – přednáška s aktivním zapojením rodičů s dětmi ze
z.ú. Oskárek 

16. 6. Logopedie hrou – problematika nesprávné řeči a výslovnosti

4. 9. Český komiks – přednáška pro rodiče s dětmi rámci akce Zahradní slavnost – ukázky
komiksů, superhrdinové v komiksech

10. 9. Logopedie hrou II. - správné vyslovování sykavek, artikulační cviky

11. 9. První pomoc – osvěta v poskytování první pomoci, přivolání záchranné služby

3. 10. Sportovní judo –historie, pravidla a zásady juda



3. 10. Aerodynamika (Proč drak létá?) - výroba vlastního draka v rámci akce Drakiáda

Za rok 2020 jsme se zúčastnili online v rámci projektu ŠABLONY II, která probíhala 
formou webinářů.

1) Název vzdělávání: Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce

Datum konání vzdělávání: 31.1.2020

 informace o systému komunikace, schopnost využít efektivně komunikaci 
k získání vlastního cíle, dovednost využití asertivního chování

2) Název vzdělávání: Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků

Datum konání vzdělávání: 23. 4. 2020 a 24. 4. 2020 

 informace o důležitosti vzájemného porozumění, zvládání asertivních technik, 
podstata partnerského dialogu a sdílení zodpovědnosti

3) Název vzdělávání: Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním 
vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na ZŠ

Datum konání vzdělávání: 4. 5. 2020, 5. 5. 2020, 12. 5. 2020 9, 14. 5. 2020 

 znalost technik aktivního naslouchání, verbální i neverbální komunikace a 
způsob jejího používání v praxi, příklady práce s dětmi s různým druhem 
znevýhodnění (ADHD, Aspergerův syndrom, atd).

4) Název vzdělávání: Plánování, metodika a organizace práce pedagoga

Datum konání vzdělávání: 15. 6. 2020, 16. 6. 2020  

 procvičení schopnosti rozvrhnout si správně svůj čas, stanovit si priority 
v osobním i pracovním životě, pochopení, jak správně nakládat s časem, 
vyzkoušení různých testů, cvičení na časovou rovnováhu

5) Název vzdělávání: Osobnostní rozvoj pedagoga

Datum konání vzdělávání: 18. 6. 2020 9, 19. 6. 2020 9 

 procvičení naslouchání, využívání chytrých cílů – dle pravidla SMART, 
využití Eisenhowerovy matice důležitých a nedůležitých věcí

6) Název vzdělávání: Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání

Datum konání vzdělávání: 26. 10., 27. 10. 2020

 co je to psychohygiena a její důležitost, tipy a rady pro zmírnění zlosti při 
konfliktu u sebe i u druhých, praktické příklady z praxe, kontrola emocí

 

7) Název vzdělávání: Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

Datum konání vzdělávání: 29. 10. 2020

 vnímání a pochopení sebe sama, teorie psychohygieny, důležitost komunikace,
techniky a možnosti zvládání sebekontroly, time management

 



8) Název vzdělávání: Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga

Datum konání vzdělávání: 7. 12. 2020,  8. 12. 2020

  základní specifika funkcí mozkových hemisfér, jejich vliv na logiku a 
kreativitu jedince, způsoby a techniky rozvoje tvořivosti nejen v pedagogické 
sféře, popis asociační paměti a její využití v rámci života

 

Z důvodu nenaplnění některých aktivit kvůli  uzavření SVČ jsme byli nuceni požádat na
MŠMT o prodloužení projektu. To nám bylo schváleno a projekt byl prodloužen do 
31.8.2021. 

 

I. Úvodní část

Středisko pro volný čas dětí  a mládeže v Hulíně je mimoškolní  zařízení,
nabízející  služby  v oblasti  výchovy,  vzdělávání  a  osvěty,  pro  širokou
veřejnost.  Svou  činností  přináší  užitek  dětem,  mládeži  i  dospělým  a
naplňuje potřeby a trendy.

Středisko  pro  volný  čas  dětí  a  mládeže  v Hulíně  je  příspěvkovou
organizací.

Zřizovatelem SVČ je od 1.1.2005 Město Hulín.

Hlavní  činností  zařízení  je  pravidelné  zájmové  vzdělávání  v kroužcích,
příležitostná víkendová, spontánní a rekreační činnost nejen o hlavních a
vedlejších prázdninách.

Dle statistického výkazu je registrováno v pravidelné činnosti zařízení ve
školním roce 2020/2021 521 účastníků. Táborové a rekreační činnosti se
v průběhu roku účastnilo 173         klientů.

V zařízení pracovali 4  pedagogické pracovnice na celý úvazek.

                                  0,4 asistent pedagoga - registrační číslo projektu-

                                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci 
výzvy Šablony II pro SVČ.

                                      1 pracovnice na úklid na zkrácený úvazek.

Na provozu kroužků se spolupodílí 7 externích pracovníků.

Rekreační středisko ONDRÁŠ

Předmětem  činnosti  je  kromě  výše  uvedeného  i  pronájem  a  správa
nebytových prostor v RS Ondráš  Rajnochovice. Během školních prázdnin
slouží RS Ondráš k rekreačním a zotavovacím, táborovým akcím pro děti a
mládež a sportovním a zájmovým útvarům. Dále o víkendech je RS Ondráš
pronajímám i fyzickým osobám, sportovním spolkům, na výlety pro děti.



Během  roku  dochází  za  pomoci  Města  Hulína  k pravidelné  údržbě  a
opravám na tomto zařízení.

Projekty EU

SVČ  Hulín,  p.o.  realizuje  projekt  –  Šablony,  registrační  číslo  projektu  –
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ.

Na  tento  projekt  je  poskytována  finanční  podpora  od  EU.  Cílem  a
výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně sociálního
a profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit
SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností.

Projekt  byl  zahájen  1.3.2019,  realizace  projektu  byla  prodloužena
vzhledem k epidemiologické situaci  a projekt bude ukončen 31.8.2021.

II. Základní ekonomické ukazatele

Účetní  jednotka  vede  účetnictví  v souladu  se  zákonem  o  účetnictví  č.
563/1991 Sb., a vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ve  zjednodušeném  rozsahu.  Zpracování  účetnictví  je  vedeno
v ekonomickém informačním systému EIS JASU CS od firmy MÚZO Praha
s.r.o.

 

III. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek

Plnění rozpočtu bylo provedeno dle plánu.

IV. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Naše zařízení nemá doplňkovou činnost.

V. Výsledek hospodaření

Za rok 2020 vykazuje naše organizace hospodářský výsledek 311.986,44 
Kč.

Celkový příjem za rok 2020             4 370 822,43 Kč 

Celkové výdaje za rok 2020             4 058 835,99 Kč 

Hospodářský výsledek                 311 986,44 Kč 



VI. Dotace

Dotace Zlínský kraj na mzdy:    

platy             1 537 950,00 Kč

odvody               550 583,00 Kč
 CELKEM            2 088 536,00 Kč

Dotace Město Hulín :

provozní příspěvek               680 000,00 Kč
investiční příspěvek               300 000,00 Kč

Projekt z ESF - ŠABLONY-registrační číslo projektu –
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ
(od 1.3.2019 do 31.8.2021)
Celkem               984 123,00 Kč

VII. Péče o svěřený majetek

Veškerý  majetek  je  oceněn  pořizovací  cenou  tj.  cenou,  za  kterou  byl
majetek  pořízen  a  náklady  s pořízením  související.  Dlouhodobý  drobný
hmotný i  nehmotný majetek je  účtován na  příslušné majetkové  účty  a
odpisován přímo do spotřeby. Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován
dle schváleného odpisového plánu.

   
stav k 
31.12.2019 přírůstky úbytky

stav k 
31.12.2020

účet 018   93 294,70 33 513,00 0,00 126 807,70

účet 901
O
E 11 132,00 13 915,00 0,00 25 047,00

           
účet 022  539 686,50 96 170,00 0,00 635 856,50
       

účet 902
O
E 164 782,88 7 482,08 0,00 172 264,96

účet 028  2 599 223,25 54 092,00 163 116,50 2 490 198,75



Celkem       
účet 021   6 812 895,50 0,00 0,00 6 812 895,50
           
účet 031   99 353,00 0,00 0,00 99 353,00

VIII. Stav pohledávek

Naše  organizace  ke  dni  31.12.2020  eviduje  na  účtě  377-Ostatní
krátkodobé pohledávky přeplatky v celkové výši 13 324,39 Kč za dodávku
tepelné energie od fy SATE Hulín s.r.o. a elektrické energie od fy PRE, a.s.

Poř.č.  Název firmy  Číslo faktury 

 Evidenční
číslo 
faktury  Částka 

1. SATE Hulín s.r.o. 2020342 211/2020        12 374,39 Kč 

2.
Pražská 
energetika a.s. 144911510 212/2020             950,00 Kč 

   CELKEM    
       13 324,39 
Kč 

IX. Přehled splatných závazků

Naše organizace ke dni 31.12.2020 nemá uhrazené tyto závazky:

Poř.č.  Název firmy  Číslo faktury 

 Evidenční 
číslo 
faktury  Částka 

 1. 
 O2 Czech Republic 
a.s. 5150771793  207/2020 

             
898,30 Kč 

 2.  Jankulová Kateřina 2021001  208/2020 
          3 
700,00 Kč 

 3.  Wachalová Marie 20210005  209/2020 
          2 
000,00 Kč 

 4.  SATE Hulín s.r.o. 2020343  210/2020 
          1 
464,41 Kč 

 5. 
 Pražská energetika 
a.s. 144911509  213/2020 

             
244,00 Kč 

 6. 
 Pražská energetika 
a.s. 144911511  214/2020 

          7 
207,00 Kč 

   CELKEM    
        15 
513,71 Kč 

X. Vyhodnocení plánu oprav



V budově střediska SVČ byla provedena oprava bočního schodiště, která
byla  financována  z investičního  příspěvku  od  zřizovatele.  K částečnému
krytí těchto výdajů byl použit rezervní fond, čímž došlo k čerpání daňové
úspory z roku 2019. 

Na  budově  střediska  SVČ  došlo  k drobným  opravám  a  údržbě,  byla
provedena oprava vstupních dveří, nainstalovány rolety do oken.

K rozvoji činnosti kroužku keramika pro děti i dospělé byla zakoupena nová
keramická pec.

V rekreačním  středisku  Ondráš  Rajnochovice  byly  finanční  prostředky
vynaloženy  na  opravu  nebytových  prostor  –  oprava  střešní  krytiny,
instalatérské práce: napojení umývárny na vodovod a výměna potrubí. Do
kuchyně byl zakoupen konvektomat, který byl financován   z investičního
příspěvku od zřizovatele. 

Před  zahájením  letní  sezóny  byla  zakoupena  nová  síťovina  k oplocení
hřiště, vymalována jídelna a chodba. Do bazénu bylo zakoupeno bazénové
čerpadlo.

 

XI. Přehled mzdových prostředků

Čerpání mzdových prostředků proběhlo dle platných směrnic a dle 
statistického výkazu P1 04 za rok 2020.

XII. Informace o provedených kontrolách a jejich výsledky

Dne 27.1.2020 byla zahájena ve školském zařízení SVČ inspekční činnost
z České školní inspekce, kontrolovaným obdobím byl školní rok 2018/2019
a 2019/2020.

Dne  26.5.2020  byla  provedena  ze  Všeobecné  zdravotní  pojišťovny  ČR
kontrola  plateb  pojistného  na  veřejné  zdravotní  pojištění  a  dodržování
ostatních povinností plátce pojistného za období 1.9.2016 do 30.4.2020.
Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční
nedostatky.

Dne 31.3.2021 byla na našem zařízení provedena kontrola hospodaření za
rok 2020 auditorskou společnosti ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o. 

Při kontrole nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

XIII. Fondy organizace

Jednotlivé fondy organizace jsou finančně kryté. 



V Hulíně  7.4. 2021                                                          Zpracovala: Ing. 
Jana Karská

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2020

Název: Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková 
organizace

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Nábřeží 696, Hulín, 768 24



IČO: 712 30 955

Zřizovatel: MĚSTO Hulín

Sídlo: nám. Míru 162, Hulín, 768 24

IČO: 00 287 229

DIČ: CZ 00 287 229

Okres: Kroměříž

Kraj: Zlínský

Číslo účtu: KB 8319330227/0100 – běžný účet

KB 8319630297/0100 – účet FKSP

Telefon: 602 748 395

ID schránky: 5rmmb8i

E-mail: klubickohulin@atlas.cz

Statutární orgán (ředitelka): Jitka Zachariášová

Příjmy Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková 
organizace

Dotace:

Zlínský kraj - mzdy
           1 537 
950,00 Kč 

Zlínský kraj - odvody
              550 
586,00 Kč 

Město Hulín - provozní 
příspěvek

              680 
000,00 Kč 

Město Hulín - investiční               300 

mailto:klubickohulin@atlas.cz


příspěvek 000,00 Kč 
Projekt z ESF – šablony-
celkem

              984 
123,00 Kč 

Příjmy:

Školné                 15 960,00 Kč

Kroužky, akce                 51 044,00 Kč

Letní tábor a příměstské tábory               348 500,00 Kč

Ondráš,místní poplatky               459 567,90 Kč

Příjem respirátory do škol                   2 698,50 Kč

Přefakturace vodného                   3 610,00 Kč

CELKEM               863 004, 00Kč

Zúčtování fondů:   

Fond odměn                 68 230,00 Kč

Rezervní fond                 31 809,24 Kč

CELKEM 100 039,24 Kč

 

Výdaje Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková 
organizace

Spotřeba materiálu               272 042,95 Kč

Energie               215 279,02 Kč

Opravy a udržování               231 993,90 Kč

Služby               487 483,03 Kč



Mzdy            1 979 548,00 Kč

Zák.soc.pojištění               597 471,03 Kč

FKSP                 37 430,06 Kč

Stravné                 46 414,00 Kč

Daň silniční                      936,00 Kč

Odpisy                 77 783,00 Kč

Ostatní náklady (pojištění)                 23 338,00 Kč

Místní poplatky                   1 512,00 Kč

Náklady z DDHM                 87 605,00 Kč

CELKEM            4 058 835,99 Kč

Celkové příjmy za rok 2020                                      4.370.822,43

Celkové výdaje za rok 2020 4.058.835,99

Hospodářský výsledek                                                      311.986,44  

Fondy Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín 

Zůstatky k 31.12.2020

Fond odměn                 87 198,00 Kč

FKSP                 61 460,46 Kč

Fond rezervní               564 788,84 Kč

Fond investic               150 979,50 Kč

 

Ing. Jana Karská – účetní                                                        Jitka Zachariášová-ředitelka


