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Popis 

Výroční zpráva PO Active-SVČ za školní rok 2017/18 popisuje pedagogickou činnost Active-SVČ , 
jak ji stanovuje Školský zákon a vyhláška o zájmovém vzdělávání MŠMT. Součástí předkládaných 
materiálů je i hodnocení ředitele PO Active-ASČ. 
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Doporučení RM vzít na vědomí výroční zprávu Active-SVČ za školní rok 2017/18 
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Odbory MěÚ doporučují vzít na vědomí výroční zprávu Active-SVČ za školní rok 2017/18 



Active-středisko volného času, příspěvková organizace 

Věc: Hodnocení ředitele PO Active-SVČ 

Příloha č.2 

la. Manažerské schopnosti- ředitel má odpovídající vzdělání a profesní znalosti, průběžně 

se účastní vzdělávacích projektů NIDV- v roce 2017/18- 1 projekt. V rámci řízení uplatňuje i 

znalosti získané z dalších aktivit souvisejících s činností organizace: 

do dubna 2017 viceprezident Asociace školních sportovních klubů ČR -161et 

předseda Krajské rady Asociace školních sportovních klubů ČR -17let 

člen expertní komise ČOV pro Olympiády dětí a mládeže- 5 let 

předseda Všesportovního kolegia Kraje vysočina- 111et 

člen Republikové rady Sdružení domů dětí a mládeže ČR -15 let 

lb. Podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců jsou dány ročním plánem 

vzdělávání. Vzdělávacích akcí a seminářů se účastní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. 

Dva zaměstnanci dálkově studují. 

lc. Agenda stížností je vedena. V roce 2017/18 žádná stížnost ze strany rodičů či účastníků 

činnosti 

ld. Dokumentace školy je řádně vedena, viz . inspekční zpráva ČŠI z února 2017 

le. Měření spokojenosti klientů je dáno neustále rostoucím počtem účastníků pravidelné i 

nepravidelné činnosti. V roce 2017/18 zapsáno do pravidelné zájmové činnosti 2 331 

účastníků v 223 kroužcích či kurzech. Za školní rok 2017/18 prošlo všemi aktivitami Active

SVČ přes 135 tis. návštěvníků. Active je největším školským zařízením tohoto typu v Kraji 

Vysočina a patří mezi 10 největších v rámci české republiky. 

lf. Vize a strategický plán je zpracován do roku 2020. Plnění strategického plánu a rozvoje je 

významně závislé na investičních prostředcích zřizovatele . Co se týká rozvoje výchovné a 

vzdělávací činnosti, je plán plněn. Každoročně jsou nabízeny nové aktivity, kroužky, pořady, 

soutěže. Např. parkour, slackline, NERv a pod. 

2a. Kvalita materiálů do rady- materiály jsou předkládány v požadovaném rozsahu 

2b. Termíny předkládání materiálů jsou plněny 

2c. Zohlednění závěrů kontrol -závěry kontrol jsou plněny. V rámci závěrů inspekce ČŠI byl 

vyřešen dílčí problém ve školní matrice zakoupením licence evidenčního programu Domeček. 

V rámci kontroly OFKIA byly upraveny smlouvy s účastníky zahraničních zájezdů a 

aktualizována směrnice o finanční kontrole. 

2d. Vlastní hodnocení školy- Active-SVČ po stránce pedagogické dosahuje dlouhodobě velmi 

dobrých výsledků- V roce 2017/18 zapsáno do pravidelné zájmové činnosti 2 331 účastníků 

v 223 kroužcích či kurzech. Za školní rok 2017/18 prošlo všemi aktivitami Active-SVČ přes 135 



tis. návštěvníků. Active je největším školským zařízením tohoto typu v Kraji Vysočina a patří 

mezi 10 největších v rámci České republiky. 

Po stránce ekonomické a provozní jsou jeho výsledky rovněž velmi dobré. Active-SVČ 

hospodárně a účelně využívá finanční prostředky, což dokazuje kladný hospodářský výsledek 

za rok 2017 ve výši 270 tis. Kč a za první pololetí roku 2018 ve výši 680 tis. Kč . Kladné 

výsledky jsou výsledkem nárůstu výnosů ze školného, Active dubu a příjmů za táborovou 

činnost. Celkové příjmy organizace dosáhly za rok 2017 výše 16 093 tis. Kč 

2e. Vzájemná komunikace a informovanost zřizovatele je na dobré úrovni. Active-SVČ 

předkládá zřizovateli Výroční zprávu za příslušný školní rok a Rozbor hospodaření organizace 

za kalendářní. 

3a. Spolupráce s rodičovskou veřejností je formou zasílání informačních emailů, které 

hromadně umožnuje systém Domeček. Dále prostřednictvím webových stránek a facebooku. 

Dotazníková šetření se týkají především letních táborů a aktivit v Active dubu. 

3b. Propagace Active-SVČ se děje na základě ročního plánu propagace. Jedná se o letáky 

s nabídkou zájmových útvarů do všech schránek ve městě a blízkém okolí. Dalšími formami 

jsou webové stránky, facebook, emaily, plakáty do škol, články do Žďárského zpravodaje. 

Velké propagační akce- Volny čas není nuda, 300 let gotiky, Kouzelný zámek, Žďár Tančí, 

v roce 2017 i 2018 Sportovec Kraje Vysočina, Talent Vysočiny (pořádáno již 241et), 

Akademie, vystoupení kroužků na akcích města, plesech, společenských akcích 

3d. Active-SVČ spolupracuje s většinou příspěvkových organizací města, především se 

školami. Vzdělávací programy pro školy, soutěž Všeználek, sportovní a vědomostní soutěže 

apod. Nabídka činností v Active dubu 

3e. Active-SVČ je aktivně zapojen do organizace vědomostních a sportovních soutěží pro 

základní a střední školy. Tyto soutěže organizačně zajišťuje na okresní úrovni a 3 soutěže na 

krajské. Pořádá okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. V rámci sportovních so utěží 

Active-SVČ koordinuje, řídí a financuje veškeré školní sportovní soutěže v Kraji Vysočina. 

V roce 2017/18 Active pořádalo republikové finále základních a středních škol v přespolním 

běhu (historicky již 24). V rámci soutěží jsme uspořádali v minulém školním roce 81 soutěží 

MŠMT pro více než ll tis. žákl'1 a studentů. V rámci příležitostných akcí uspořádali 182 akcí 

s účastní přes 17 a půl tisíce účastníků. 

Mgr. Luboš Straka 

ředitel Active-SVČ 
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Úvod 

Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem Žďár nad Sázavou, 
Dolní 3, je školské zařízení pť1sobící v oblasti zájmového vzdělávání a realizace volného času 
dětí, mládeže a dospělých. Active-SVČ navazuje na čitmost Domu dětí a mládeže ve Žďáře 
nad Sázavou, který ukončil svoji čitmost jako výchovně vzdělávací instituce zřizovaná 
Krajem Vysočina k 31. 12.2009. Od 1. 1. 2010 je zřizovatelem město Žďár nad Sázavou. 

Active-SVČ je nedílnou součástí sítě škol a školských zařízení Kraje Vysočina a patří 
k moderním školským organizacím. Rozsahem své činnosti je největším zařízením tohoto 
typu v Kraji Vysočina a patří i k největším v rámci celé České republiky. Je plně uznávaným 
volnočasovým školským zařízením, a to nejen dětmi a mládeží, ale jejich rodiči, širokou 
veřejností, občany města a organizacemi. Kvalitní práce s velmi dobrými v)rsledky a vhodné 
prostorové a materiální podmínky jsou pevným základem zájmu veřejnosti o jednotlivé druhy 
čitmosti, které Active- SYČ poskytuje. 

Personální zabezpečení 

Personální zabezpečení zť1stává i nadále základní podmínkou úspěšného fungování 
organizace a jeho předností. Stabilní pracovtú kolektiv fundovaných, zkušených, ale i 
mlad)rch pracovníktl na odpovídající profesionální úrovni, se zájmem neustále se vzdělávat a 
zkvalitňovat svoji práci, je trvalou podmínkou úspěšného fungování a rozvoje organizace. 
Nejedná se jen o stálé zaměstnance, ale i o externí spolupracovníky. Kolektiv interních 
zaměstnanci~ včetně ředitele byl ve školním roce 2017/18 stabilizovan)'. Změny pracovního 
kolektivu se projevily až v závěru školního roku, kdy odešli dva pedagogičtí pracovníci . U 
externích zaměstnanci! dochází v posledních letech k větší obměně pracovníkť1 a to především 
z dťtvodu odchodu mladých pracovníkú za vysokoškolsk)rm studiem mimo Žd'ár nad 
Sázavou. V prúběhu roku došlo i ke změně na pozici účetní a pokladní z dťtvodu mateřské 
dovolené. Počet pracovníkť1 plně odpovídal potřebám k zajištění kvalittúho fungování 
organizace, ale zároveň vedl i k vyšším finančním nárokťun na mzdové prostředky. 

Činnost Active- SVČ ve školním roce 2017/2018 zajišťovali tito interní zaměstnanci: 

Mgr. Luboš Straka 
Bc. Zdeťíka Prokopová 
Jaroslava Lánová 
Zbyněk Kalina 
Jan Revay 
Milan MUller 
Eliška Kouttúková 
Jakub Sojka 

Barbora Tomandlová 

Filip Straka 
Lucie Chromá 
Bc. Iveta Svobodová 
Miroslava Odehnalová 
Jitka Tomandlová 

Ing. Eva Valentová 
Vladimír Vytlačil 

Bohumil Rťtžek 
Marie Klímová 

ředitel 

zástupce ředitele 
vedoucí oddělení soutěží 

vedoucí odděletú tělovýchovy a sportu 
vedoucí oddělení techniky 
vedoucí oddělení pohybových aktivit a tance 
pedagog odděletú pohybov)rch aktivit a tance 
pedagog oddělení pohybových aktivit a tance 
ukončetú pracovního poměru k 30. 6. 2018 
pedagog oddělení pohybových aktivit a tance 
ukončení pracovního poměru k 31. 7. 2018 
pedagog - Active club 
Active club 
hlavní ekonomka 
ekonomka, PAM 
účetní 

mateřská dovolená od 1. 4. 2018 
zástup za mateřkou dovolenou od 1. 5. 2018 
školník 
školník 
recepční + kuchařka 



Dagmar SiebenbUrgerová 
Nadja Musilová 
Romana Gadžiová 

recepční + kuchařka 
uklizečka 

uklizečka 

Kromě stálých zaměstnancú v Active - SVČ pracovalo 113 extenúch pracovníki't. 
Externisté rovněž pomáhali při zabezpečová1ú provozu Active clubu, kulturních a 
společenských akcí pro veřej nost a při zajišťování letních tábori'1. Na Active - SVČ pracovali 
v uplynulém školním roce tito externí pracovníci: 

Ambrožová Eva - orientální tance 
moderní gymnastika, sportovní 

Ambrožová Renata - přípravka 

Bezchlebová Klára - scénický tanec 
Boháčková Petra - flétna 
Cisař Stanislav - myslivecký 
Coufal Matyáš - nerf 
Dlouhá Pavla - spinning, alpinninQ 

Dokulilová Markéta - sportovní gymnastika 
Doláková Lenka - dogdancing 
Hajátko Pavel - kickbox 
Hájková Kateřina - DEPO 
Hájková Martina - výtvarná dilnička, DEPO 
Havelková Barbora - varhany 
Haviřová Barbora - aerobic, tabata 
Herálecký Kamil - taneční kroužek 

Houfová Milena - keramika 
Humlíček Hynek,Mgr. - lyžováni 
Chyba František - stolní tenis 
Janů Petr,Jng. - varhany 
Jelínková Zdeňka - výtvarka, diQi fotoQrafie 
Jirásková Blanka - bodystyling 

Juhošová Aneta - moderní gymnastika 
Kadlec Petr,Bc. - volejbal 
Kampová Kamila - taneční kroužek 
Klimešová Karolina - sportovní přípravka 

Klímová Markéta - DEPO 
Klímová Michaela - DEPO 

Knápková Alena - spinninQ, alpinninQ 
Kociánová Jarmila - power jóga 

Kocman Rudolf - posilování pro ženy 

Kocmanová Hana - posilování ženy 
Kolář Václav - kytara 
Kondýsek David - základy Jezeni 
Kopečková Anna - aerobic pro předškoláky 
Kos Matěj - www stránky, florbal 
Králová Simona - tenis 
Křesťanová Martina - varhany 

Křivánek Ivo - letečtí modeláři 

Křižovič Martin, Ing. - astronomický 

Lánová Ivana - varhany, flétna 
Laryš Šimon - turistika 
Loníčková Barbora - keramika 

Lukášková Nikol - aerobic 
Major Jan - sebeobrana 
Marková Lucie - street dance 
Marshallová Monika, Mgr. - posilování ženy, bosu 



Mašková Ivana - kytara 
Mička Jan, Mgr. - Spinning 
Miliánová Michala - moderní a sportovní gymnastika 
Miluška Josef - slackline 
Minčev Ondřej - stolnl tenis 
Moučka Jiři, Ing. - volejbal 
Mužátková Kateřina - klávesové nástroje 
Mynář Milan - plastikoví modeláři 
Nechanická Daniela - orientační běh 

Neubauerová Marie - moderní gymnastika 
Neumannová Věra - kardio 
Nováčková Erika - street dance, taneční kroužek 
Novák Zdenek - sportovní střelba 
Novotná Lenka - alpinning 
Obúrka Vladislav - šachy 
Oubrechtová Zdeňka - základy lezení 
Padaliková Kateřina - mini dance 
Papoušková Monika - street dance 
Paseková Leona - kytara 
Peňáz Josef - kick box 
Peňázová Marie - flétna 
Pohanková Markéta - atletika 
Polivková Romana - Spinning 
Pošvicová Natálie - tenis 
Procházková Ladislava - posilování ženy, spinning 
Revayová Andrea , Mgr. - moderni gymnastika 
Rosecká Alena - orientační běh 

Roušarová Kateřina - dramaťák 

Rúžička Šimon - parkour 
Sadíková Světlana - varhany, klavír 
Sejkorová Magdaléna - kytara, klávesy 
Siebenbergerová Dagmar - výtvarná dilnička 
Siebenburger Vlastimil - šachy 
sobotková Lucie - mažoretky, moderní tanec 
Strejček Michal - Flowin, Alpinning, Spinning 
Svobodová Katrin - taneční kroužek 
Svobodová Terezie - moderni gymnastika 
Svobodová Terezie - stolnl tenis 
Sýkora Vladimlr - turistický 
šerejchová Nikola - DEPO 
šoukalová Sára - street dance, tanečni kroužek 
Šťastník Jan - squash 
Štědroňská Hana - country tance 
Štěpánková Iveta - taneční kroužek 
Šubrt Václav - sportovnl střelba 
švestková Lenka - tanečni Měřln 

švoma Petr - sebeobrana 
švomová Aneta - tanečni kroužek 
Tomandlová Karolina - sportovní přlpravka, flétna 
Topinková Martina - volejbal 
Trefulka František, Ing. - základy lezenl 
Trembaczová Markéta - modernl gymnastika, aktivně s Activem 
Tulisová Barbora - power jóga 
Valešová Martina - orientálnl tanec, mini dance 
Vašík Dobroslav, Ing. - lyžováni 
Verner Matěj - parkour 
Veselý Pavel - volejbal 



Veselý Petr - volejbal 
Vítek Martin - badminton 
Volavá Zdenka, Mgr. - flowin 
Zadražil David - break dance 
Zauf Michal - kickbox 
Zdražil Jan - parkour 
Zedníčková Magdaléna - moderní gymnastika 
Zobač František - stolnl tenis 
Zobačová Michaela - aerobic, jumping, trx 

Žáková Adéla - badminton 

Na činnosti Active - SVČ se kromě extenúch pracovníki't podílelo i dalších 200 pracovníki't 
na dohody o provedení práce. Jednalo se především o učitele ZŠ a SŠ, garanty a porotce 
soutěží a vedoucí na letních táborech. 

V)rchovně vzdělávací činnost 

V)'chovně vzdělávací činnost Active- SVČ vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.279/2012 Sb. 
o zájmovém vzdělávání a ze zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva města Žďár 
nad Sázavou ze dne 19. ll. 2009 a platné od 1. 1. 201 O. 

Činnost Active- SVČ v uplynulém školním roce 2017/2018 probíhala ve stejném rozsahu 
jako v předešlých letech. Došlo k zařazení nových aktivit jak v oblasti pravidelné, tak i 
nepravidelné čitmosti. Jako velmi di'tležité pro celkovou nabídku volnočasov)rch aktivit se i 
nadále jeví vybudování Active clubu - centra pohybov)'ch aktivit. Výborné prostorové 
podmínky pro sportovtú a pohybové aktivity nám umoži1ují nabízet velké spektrum této 
zájmové čim1osti. Nemal)' v)'znam Active clubu je i z hlediska ekonomického. Díky 
finančním příjmí'nn z provozování Active clubu, mí'tže naše organizace i nadále vykazovat 
kladné hospodařetú. 

Sportovní a pohybové kroužky tvoří většinu v nabídce zájmových aktivit. Pozitivním 
prvkem čitmosti je nabídka vzdělávacích pořadí't a aktivit pro dospělé a seniory. Dobrá byla 
práce i v oblasti grantové politiky, kde se nám podařilo získat finančtú prostředky a to 
především na příležitostné aktivity. 

Ve většině ukazatelí't výkoni't se nám podařilo udržet zájem veřejnosti, u většiny hlavních 
ukazatellt činnosti došlo k nárí'tstu akcí nebo účastníki't. Významn)'m prvkem v činnosti byla 
opět organizace a zajištění okresních a krajských kol soutěží a olympiád vyhlašovan)rch 
MŠMT. V této oblasti se nám daří udržovat vysokou kvalitu práce a to i díky podpoře 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Čimwst v jednotliv),ch oblastech probíhala plynule a úspěšně a nevyskytly se negativní 
odezvy ze strany dětí a jejich rodiči't, pedagogi't na školách, a ani ze strany veřejnosti . Stabilní 
nabídka činnosti a dobrá pedagogická práce se odráží i v dobrých ekonomických ukazatelích 
práce, které každoročně kladně hodnotí i ekonomický audit organizace. 

Pokud shrneme celkovou nabídku aktivit, kterou jsme za škohú rok 2017/2018 
uskutečnili, dojdeme k tomu, že návštěvnost Active-SVČ byla opět na vysoké úrovni zájmu 
veřejnosti. Bližší hodnocení jednotlivých oblastí následuje po tomto bodu. 

Hlavní kritérium hodnocení je pravidelná zájmová činnost. V této oblasti jsme dosáhli 
historicky nejvyššího počtu účastníki'l a to 2 331 v 223 zájmových útvarech. Z tohoto bylo 
168 dětí , l 832 žáki't, 89 studenti't a 242 dospěl)rch. 
Příležitostn)'ch akcí jsme uspořádali 182 s účastí 14 810 účastníkí't . 

Soutěží vyhlašovaných MŠMT jsme uspořádali 79 s účastí ll 047 účastníkí't. To je téměř 
stejný počet soutěží i účastníki't jako v loiíském roce. 



V oblasti spontánrúch aktivit jsme zachovali rozsah nabídky těchto aktivit i počtu zájemci'l. 
Proběhlo 16 spontánních akcí s účastí 465 účastníki'1, návštěvnost klubu DEPO představovala 
152 spontánr1ích aktivit s účastí 1 262 návštěvníki't a nabídka Active clubu 362 spontánních 
aktivit s účastí 41 933 cvičících. To je celkem 530 spontánních aktivit s účastí 43 660 
účastní kiL 

Na turistické chatě Sklené jsme zajistili 40 pobyti'1. Počet ubytovaných byl I 286. Počet 

zajištěných ubytovárú celkem představuje 4 557 noclehi'1. Je to pokles proti roku 2016/ 17, ale 
tento pokles byl ovlivněn rekonstrukcí turistické chaty po dobu 3 měsící't. Po odečtetú našich 
tábori'1 a soustředění je do statistiky započteno 35 akcí a 3 315 účastníki'l. 

V táborové čirmosti bylo připraveno v pri'lběhu prázdnin školního roku 2017/2018 celkem 
12 tábon'l s účastí 484 účashúki'l, tj. stejný počet tábori'1 jako v předešlém roce a pokles o 40 
účastníki'1. Na těchto táborech se podílelo 72 pedagogických a provozních pracovníki'1. 
Celkový počet osob a drú na táborech je 3 350 .. 

Celkový počet nabídky Active - SYČ včetně turistické základny Sklené a tábori'1 je 838 
akcí. Celkový počet návštěvníki'1 je 75 238. To je mírný pokles proti předešlému roku. 

Pokud shrneme celkovou činnost pravidelnou i nepravidelnou s tím, že u pravidelné byla 
průměrná docházka do kroužki'l a kurzi'1 77,1 %a pravidelná činnost probíhá 8 měsíci'• v roce, 
dojdeme u počtu návštěvrúki'l Active - SYČ v pravidelné činnosti k číslu 59 308 účastníki1. 
Celková návštěvnost Active - SVČ v pri'tběhu školního roku 2017/2018 pak byla 135 490 
návštěvníki'1. 
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V oblasti pravidelné zájmové činnosti došlo k dalšímu nárí'tstu počtu účastníki'1. Nárťtst 

přineslo zavedení nových zájmových útvari'1 v oblasti tanečtúch a pohybových kroužki'1, a to 
především na dalších základních školách. Počet účastníki'l pravidelné zájmové čim10sti dosáhl 
počtu 2 331 členi'1 v 223 zájmových útvarech. To znamená nári'tst o 90 členi'1 ZÚ a pokles o 9 
zájmových útvari'1. Přes pokračující pokles dětí v populaci, což souvisí se současným 
demografickým vývojem v České republice, jsme zařazením nových, atraktivních činností a 
dobrou propagací opět dokázali, že zájem o kvalitní výuku zájmových útvari'1 v našem Active 
-SYČ trvá. 
Z celkového počtu vedli 90 ZÚ interní pracovníci Active - SVČ a 133 externí pracovníci. 
Největší zájem byl o taneční a pohybové kroužky, sportovrú kroužky I moderní gymnastiku, 
parkom·, stolní tenis, odbíjenou, sportovní střelbu/, stabilní zi'lstává zájem o hudebni kroužky 
/hra na flétnu, kytaru a varhany/ a v)rtvarné kroužky. Menší stav zájmu je u kroužkl• 
technických. Členové sportovních kroužkť1 jsou členy Školrúho sportovního klubu a pod jeho 
hlavičkou reprezentují Active-SYČ na soutěžích po celé ČR. Největších úspěchi'l 
v reprezentaci dosáhli : 
moderní gymnastika - dívky startovaly ve společných skladbách v českomoravském poháru 
ve čtyřech sestavách a umístily se 2x na 6. místě, 7. a 10. místě. Na Mistrovství ČR pak 
vybojovaly krásné 6. místo. V povitm)'ch a voln)'ch sestavách jednotlivkyi1 postoupilo na 
Mistrovství ČR celkem 8 dívek. Nejlepší umístění získala Barbora Hrnčířová 13. místo a 
Karolína Bencová 27. mezi 60 gynmastkami. Dívky se připravují pod vedením Báry 
Tomandlové, Lucie Chromé, Marie Neubauerové, Renaty Ambrožové, Magdalény 
Zedníčkové, Michaeli Miliánové, Anety Juhošové, Terezie Svobodové a Markéta 
Trembaczové. 
orientální tanec - dívky z tohoto oddílu se probojovaly na celostátní přehlídku Světlo orientu 

v Uherském Ostrohu. Dívky trénuje Eva Ambrožová. 



letečtí modeláři -úspěšně statiovali na krajské soutěži a tři členové kroužku postoupili do 
celostátního kola, které se bude konat v září 

sportovní střelba - ve střelecké lize, kterou Active pořádá více než 30 let jsme vystříleli 
v celkovém hodnocení jednotlivcťt 2. místo v dívkách, 3. místo v chlapcích i družstvech. 
Velmi dobře Active reprezentovali taneční skupiny, které se účastnily mnoha soutěží, na 
kterých sklízely medailová umístění. 
Velmi úspěšně si vedly i členky kroužku aerobicu, které navázaly na tradici kvalitních 
sportovních výsleclkť1 a vystoupení aerobic temnu Active SYČ. 
Řada kroužklt Active-SVČ se reprezentovala na přehlídce Volný čas není nuda v City Parku 
v Jihlavě a vedoucí kroužku slack line na vyhlášení Sportovce Kraje Vysočina. 
Celkově lze tuto oblast činnosti Active - SYČ hodnotit jako velmi dobrou. Do budoucna ale 
přesto musíme nabízet neustále nové druhy zájmových útvartt a pružně reagovat na zájem dětí 
a mládeže. 
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2. PN/ežitostná činnost 
V oblasti příležitostné čitmosti jsme uspořádali celkově 182 akcí pro 14 81 O účastníkú. 

Příležitostné akce mťtžeme rozdělit na výukové programy pro školy a rttzné. Ve výukov)rch 
programech pro školy byly připraveny literánú besedy, besedy se zajímav)rmi osobnostmi, 
sportovní soutěže a sportovně instruktážní akce. Mezi příležitostné jsou počítány i vystoupení 
zájmových kroužkú, účast kroužkťt na soutěžích a prezentační akce Active - SYČ. 
Z celkového počtu příležitostných akcí bylo 42 výukových programťt. Tradičně s velkým 
zájmem ze strany škol se setkávají tvořivé dílny pro školy, divadelní představení a besedy. 
Z ostatních příležitostných akcí patřily k nejnavštěvovanějším sportovní soutěže, výstavy, 
pořady pro děti a širokou veřejnost. K akcím s největším ohlasem veřejnosti patřily: 
- barokní zámek- akce pro veřejnost v rámci oslav 300 let baroka 
- Vánoce v DDM aneb Děti dětem- výtěžek z akce byl věnován na adopci keňského 

chlapce, kterého podpontieme ve studiu již ocl roku 2009 
- velikonoční akce s výstavou 
- krajské závody v moderní gymnastice- postup 8 závodnic Active-SVČ na mistrovství 

republiky v Praze 
- Žďárská pampeliška - závody v moderní gymnastice s účastí I 00 závodnic z celé republiky 
- taneční soutěž pro základní školy z Kraje Vysočina v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou, 

které se letos zúčastnilo 26 škol a celkem proběhlo 64 vystoupení 
- Všeználek - tradičtú vědomostní soutěž pro děti z 1. stupně ZŠ, která probíhá od 

okrskových kol až po krajské kolo 
- Slet čarodějnic - s velkou účastí diváktt /odhad přes 4 tisíce/ 
- krajské kolo soutěže Světlo orientu- 8. ročník soutěže v orientálních tancích 
- 1 O. ročník soutěže "Žcl'ár tančí" - velmi zdařilá soutěž s celostátní účastí přes 1300 
soutěžících 

- taneční a pohybová akademie Active - SYČ- 1 O. ročník akademie se stal opět velice 
úspěšnou prezentací Active- SVČ. Všem vystoupením přihlížela zcela zaplněná sportovní 
hala Na Bouchalkách 

- s velk)rm zájmem a ohlasem veřejnosti se opět setkal Kouzelný zámek 
- vyhlášení ceny Talent Vysočiny- 23. ročník vyhlašování ceny Talent bylo pojedenácté 

spjato s udělováním ceny Stipendium Vysočiny a posedmé s udílením Ceny hejtmana. 
Garantem vyhlašování byl opět Krajský úřad Kraje Vysočina, kter)' celou akci finančně 
zaj istil. 



3. Soutěže 
Organizace soutěží je velmi významný prvek činnosti našeho čitmosti Active - SVČ. 

Z pověření Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme byli opět organizátory soutěží 

vyhlašovan)'ch MŠMT a AŠSK. Zorganizovali jsme celkem 79 soutěží s účastí ll 047 žákťt a 
studenttt, to je o dvě soutěže a 57 účastníkťt méně. Počet soutěží je dán Věstníkem MŠMT a 
dle vyhlašovaných soutěží počet kolísá. 

Z celkového počtu soutěží bylo 69 okrskových a okresních a 8 krajských a I celostátní 
kvalifikaci a I celostátní sportovní soutěž. 50 soutěží bylo sportovních a 29 vědomostních . 

V tomto školním roce jsme opět pořádali republikové finále v přespolním běhu kat. III. a 
VI. v Hradci Králové. Celostátních sportovních soutěží jsme uspořádali již 24. V rámci škol a 
školských zařízení v celé ČR jsme v organizaci sportovních soutěží na této úrovní historicky 
na prvním místě. 

Úkolu organizace soutěží a olympiád jsme se zhostili velmi dobře. Organizace soutěží byla 
na vysoké úrovni a její profesionalita je ocet'lována jak školami, tak i pedagogy, kteří na tyto 
soutěže přijíždějí. Velkým pozitivem soutěží je propracovaný informační systém, kde veškeré 
informace o soutěžích, jako termínový kalendář, evidence přihlášek, propozice i výsledkové 
listiny jsou na webových stránkách Active - SYČ . 
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4. Pnízd11i11ová či1111ost 
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V prázdninové činnosti jsme pokračovali v organizaci táborťt jako v minulém roce. Opět 
jsme připravili nabídku zaluaničních tábortt, kterou jsme omezili již jen na 2 pobyty 
v Chorvatsku. Dále jsme pokračovali v organizaci táborí't, které se nám osvědčily v minulosti. 
O letních prázdninách proběhlo 5 táborťt na vlashú turistické základně ve Skleném a 2 
soustředění moderních gymnastek. Plně obsazeny byly tanečtú tábory i tábor parkuristí'1. U 
pří městských táborťt jsme připravili 2 týdetmí běhy. 

Celkem bylo připraveno v prí'tběhu prázdnin školního roku 2017/2018 12 táborťt s účastí 
484 účastníkí't, tj. stejný počet jako v předešlém roce a mírný pokles účastníkťt. Na táborech 
se podílelo 72 pedagogických a provozních zaměstnanci'~ a celkový počet osob a dní na 
táborech je 3 350. 
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5. Spontánní činnost a iudividmíluf čilmost 
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V oblasti spontánních aktivit jsme zachovali rozsah celkové nabídky. Na návštěvnosti se 
především kladně podílí zájem veřejnosti o pohybové aktivity v Active clubu, kde ale zájem 
bohužel v posledních letech nestoupá, ale naštěstí ani neklesá. Přesto, že každoročně 

zavádíme nové pohybové aktivity, letos TRX, tak novinky spíše přitáhnou stávající zákazníky 
zjin),ch aktivit, kde nastane pokles. To se projevuje u squashe, powetjógy, tlowinu a bohužel 



i alpi1mingu. Velký zájem je o cvičení tabata a trvale rostoucí zájem je u posilovny, což 
souvisí s nov)rmi cvičebními prvky, běhacími pásy a eliptickými trenažery, které jsme 
v posledních letech pořídili. Active club byl otevřen v podstatě nepřetržitě, včetně sobot, 
nedělí i svátki'! a to 12 hodin detmě a nabízel tyto sportovní sály: tělocvičnu, spinningový sál, 
relaxačni sál, squashové centrum, kvalitně vybavenou posilovnu, zrcadlový cvičebni sál, 
taneční sál a úpolový sál. Posilovna byla volně přístupná za poplatek po celou provozní dobu. 
Celková nabídka Active clubu činila 362 dnť1 a návštěvnost byla 41 933 návštěvníki'l, tj. 806 
cvičících týdně. Pokud do statistiky zaluneme děti a dospělé ze zájmových útvarť1, které 
Active club navštěvovaly, tak celková návštěvnost představovala 67 452 cvičících, tj . týdně 1 
297 návštěvníki'l. 

V době školního vyučování a vedlejších prázdnin pracoval rovněž pro děti a mládež Klub 
DEPO a to denně od 14 do 18 hodin. Za celý rok DEPO připravilo nabídku 152 otevřen)'ch 
dnť1 a navštívilo jej I 262 návštěvníkťt. DEPO nabízelo k činnosti internetovou pracovnu, 
hernu s kulečníkem, šipkami a stolním tenisem, klubovnu se stolnimi hrami a čajovnu. Za 
spontánní aktivitu mllžeme rovněž považovat vstupní vestibul, kde se děti mohou seznámit 
s nabídkou akcí, které Active - SVČ pořádá. 

Pro veřejnost jsme připravili 16 spontánních akcí s účastí 465 účastníki'l . Celková 
návštěvnost všech spontánních aktivit byla 43 660 účastnílď1 při nabídce 530 aktivit. 
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V oblasti služeb školám jsme pokJačovali v organizaci a zajišťování lyžařsk)rch a 
cyklistických kurzť1 pro školy a školní výlety. Na turistické chatě ve Skleném nabízíme 
školám velmi dobré ubytovací a stravovací podmínky. V prťtběhu roku jsme pro školy zajistili 
1 O vícedenních kurzi'l, 2 školní výlety pro 82 žákť1, 8 sportovních soustředětú, 4 víkendové 
pobyty, 6 krátkodobých pronájmi'l a 6 tábori'l . Celkem to bylo 33 pobytť1 pro 1 286 
ubytovaných. To je méně něž v předešlém roce. Dťtvodem je tříměsíční rekonstrukce chaty a 
provozní odstávka. Celkový počet realizovaných ubytování byl 4 557 nocí. Počet 

ubytovaných a realizovan)'ch nocí mimo naše tábory byl 3 315 nocí. 
Rozsah poskytovaných služeb tvoří zajištění ubytování, případně stravování. Výukovou 

část kurzť1 si školy zajišťují samostatně. 



Péče o majetek 

Active - SVČ realizoval v roce 2017/18 svoji činnost ve čtyřech objektech. Všechny 
objekty byly řádně udržovány a hospodárně využívány. 

pracoviště Dlím dětí a mládeže, Žd'ár nad Sázavou, Homí 2 

Budova DDM prošla v minulých letech částečnou přestavbou, která byla realizována 
především z vlastních prostředkťt. Budova je v uspokojivém technickém a provozním stavu a 
odpovídá požadavkťun pro kvalitní výchovně vzdělávací čirmost. V loňském roce probíhala 
pouze drobná údržba budovy a vybavení. 

pracoviště Active - SVČ a Active club, Žd'ár nad Sázavou, Dolní 3 

Jedná se o komplex budov, který Active získal převodem z Pedagogického centra Jihlava 
v roce 2001. Pracoviště se skládá ze tří budov. V první budově je v přízemí vstupní vestibul 
Active clubu s barem a jeho zázemím. V 1. patře je tělocvična s umělým povrchem. Ve druhé 
budově jsou v přízemí šatny a sociální zázemí pro cvičební sály a squashové centrum. 
V l. patře šatny a sociální zázemí pro tělocvičnu a cvičební sály. V třetí budově je v přízemí 
posilovna a aerobicový sál. V l. patře úpolový sál, tanečtú sál, relaxační sál a spitmingový sál 
Active clubu. Ve 2. patře jsou kanceláře Active- SVČ. 

Active club je dnes největším fitness ceptrem ve Žďáře nad Sázavou a nabízí pro pohybové 
aktivity tělocvičnu s umělým povrchem, posilovnu, tři squashové kurty, aerobicový sál, 
spirmingový sál se 12 spinnery, taneční sál, relaxační a úpolový sál. Vše je doplněno zázemím 
šaten, sociálního zařízení a fit barem. V budově probíhala pouze drobná údržba. 

pracoviště Turistická chata Sklené 

Budova turistické chaty byla rekonstruována v roce 2000. Chata poskytuje solidní 
ubytovací a stravovací možnosti. To se projevuje i na zájmu škol a dalších subjeknt o její 
využití. V tomto školním roce došlo k zateplení budovy s výměnou větší části oken a 
realizaci nové fasády. Tato rekonstrukce byla investičně zajištěna zřizovatelem Městem Žďár 
nad Sázavou. V rámci stavby byly provedeny opravy podlahových krytin v části pokojťt, 
provedena výměna sprchov),ch koutťt, malování pokojťt a všechny pokoje byly vybaveny 
novými patrovými postelemi. Tyto opravy šly z rozpočtu Active-SVČ. Pro příští rok 
plánujeme opravu omítek na chodbách a stavbu skladu kol a pergoly. 

pracoviště rekreační objekt Koníkov 

Rekreační chalupu Koníkov jsme získali bezúplatným převodem v roce 2003 ocl Kraje 
Vysočina. Chalupa slouží k drobné rekreaci a v roce 2016 byla se souhlasem zřizovatele 
pronajata občanskému sdružení Pro Strachujov, který chalupu využívá pro svoji čitmost a 
zároveťí ji udržuje. 

Podmínky pro činnost a zabezpečení Active - SVČ 

Zřizovatelem Active-SVČ je od 1. 1. 201 O Žd'ár nad Sázavou. Do tohoto data byl 
zřizovatelem pťtvodního DDM Kraj Vysočina. Se změnou zřizovatele souvisely i změny 
v ekonomice Active- SYČ, správa majetku a systém dotací. 

Z hlediska přímých dotací, tj. dotací na mzdy zaměstnancťt, finanční prostředky dostáváme 
ze státního rozpočtu prostřetlnictví Kraje Vysočina. Přímé dotace na mzdy bohužel plně 
nepokrývají mzdové potřeby organizace. Navíc zvyšováním platit ve školství, které opět není 



plně státem pokryto, neustále zvyšuje částky potřebné na pokrytí mezd. V letošním roce se 
tato částka blíží částce 3 000 tis. Kč, které musíme dotovat z vlastních příjmtt. 

Z hlediska provozních dotací přetrvávají nadále zhoršené podmínky. Město Active - SVČ 
poskytuje nižší provozní dotaci než pťtvodní zřizovatel a to ve výši I I 00 tis. Kč, ze kterého 
platíme městu nájenmé ve výši 800 tis. Kč. Provozní dotace tedy v podstatě činí 300 tis. Kč 
při provozních nákladech asi 5 000 tis. Kč. Toto představuje trvale výrazné zhoršení 
podmínek pro čitmost a omezení finančních zdrojú pro rozvoj organizace. V oblasti 
ekonomiky byl náš Active - SVČ vždy na vysoké úrovni a díky dobré ekonomice mohl 
investovat získané finanční prostředky do budování lepších podmínek pro činnost dětí a 
mládeže. Věříme, že tomu bude za přispětú zřizovatele i do budoucna. 

Financování soutěží vidíme jako trvale velmi pozitivní. Kraj ze svého rozpočtu významnou 
měrou financovátú soutěží posiluje a finančních prostředktt na organizaci a zabezpečetú 
soutěží je dostatek. Jako velmi dobrou vidím i spolupráci s odborem školství, mládeže a 
sportu KÚ. 
Stejně velmi dobrou spolupráci má Active-SVČ se Školním sp01tovním klubem při Active

SVČ. Klub se ze svých finančních prostředkú podílí na pořizování sportovního vybavení a 
především zajištění účasti sportovruch kroužktt na soutěžích okresních, krajských i 
celostátních. Dt1kazem jsou především moderní gymnastky, volejbalisté, taneční skupiny a 
další kroužky. Čimwst školního sportovního klubu je podporována z grantového programu 
města, ale především z programťt podpory z Kraje Vysočina. 

Podmínky prostorové byly zhodnoceny v části péče o majetek a lze je hodnotit jako velmi 
dobré a to ve všech objektech. 

Závěr --

Závěrem mttžeme školní rok 2017/20I8 hodnotit jako další z úspěšných . Podařilo se nám 
splnit plány, které jsme si stanovili . Ve většině oblastí čimwsti došlo k nárttstu počtu 
účastníkú, výjimkou jsou jen zalU"aniční tábory. 

Kvalita výchovně-vzdělávací práce byla opět vysoká. Tradičně jsme bez jakýchkoliv 
problémťt uskutečnili nabídku zájmových kroužkťt a kurzú, podařilo se nám uskutečnit celou 
řadu významných společenských akcí a pořadú včetně některých novinek. Kvalitně jsme 
zabezpečil i významný prvek naší činnosti, kterým je organizace soutěží a olympiád. Zde jsme 
pokračovali v tradici pořádání republikových finále. Finále přespolního běhu v Hradci 
Králové a házená byly již dvacátoučtvttou akcí tohoto celorepublikového významu. V této 
oblasti nám patří první místo mezi všemi školami a školskými organizacemi v rámci celé 
České republiky. 

Po ekonomické stránce se nám dařilo přibližně stejně úspěšně jako v předešlém roce. 
Ekonomickým provozem, nav),šením příjmťt ze školného a celkovými úsporami jsme dosáhli 
i dobrého hospodářského výsledku. 


