Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti střediska za šk. rok 2019 - 2020

Schváleno pedagogickou poradou:
Předkládá Bc. Eva Kiedroňová
ředitelka SVČ Asterix
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ASTERIX-středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Na Nábřeží 41, Havířov-Město
I. Obecná charakteristika
Název:
ASTERIX-středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Statutární město Havířov
Účel zařízení: výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová a tematická rekreační činnost
pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, případně další osoby a to bez
ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky
Střediska:
Na Nábřeží 41, Havířov – Město
ul. M. Kudeříkové 14, Havířov – Město
TZ Pstruží 0150
IČO:
75085747
Zřizovací listina: ZL/, ze dne 1. 1.2007, zápis v obchodním rejstříku uvedeném u krajského
soudu v Ostravě v oddílu Pr., vložce číslo 1065 ke dni 1. 1.2007
Statutární orgán: Bc. Eva Kiedroňová
Web stránky: www.asterix-havirov.cz
e-mail
info@svcha.eu

II. Vyhodnocení hlavních úkolů
1. Estetizace středisek a TZ Pstruží. Zaměřit se na estetizaci střediska Na Nábřeží –
výzdoby chodeb, galerie výtvarných prací.
Modernizace vstupní šatny na ul. M. Kudeříkové a opravy TZ Pstruží.
 V průběhu školního roku se podařila estetizace v TZ Pstruží společného prostoru
v jídelně. Estetizace středisek Na Nábřeží i M. Kudeříkové nadále trvá, z větší
části je však hotová.
 Modernizace šatny M. Kudeříkové je dokončena a to novým informačním
pultem, logem SVČ hned při vstupu do budovy a novými šatními skříňkami pro
účastníky a členy ZÚ, aj. Drobné úpravy budou realizovány v průběhu dalšího
školního roku.
2. Aktualizovat ŠVP včetně jednotlivých okruhů a zaměření dle odborných oddělení.
 Školské vzdělávací programy byly aktualizovány jak pro zájmové útvary, tak
k ostatním činnostem (tábory, odborná soustředění, příležitostné akce, spontánní
aktivity).
3. Vytvořit přehlednou sdílenou sdílenou dokumentaci, sjednotit vzory tiskopisů a
aktualizovat pedagogickou dokumentaci.
 Obnova pedagogické dokumentace průběžně trvá, byla obnovena převážně
táborová dokumentace.
4. Průběžné zajišťování úrovně technického vybavení a zvyšování úrovně technické
gramotnosti pracovníků.
 Z velké části se daří zvyšovat úroveň technické dovednosti pracovníků,
především práci v systému „Domeček“.
5. Podat projekt „Udržujeme tradice“ za účelem zvýšení nabídky výukových programů
pro školní kolektivy a udržování tradic zdejšího regionu – z projektů MSK.
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Vybavení tanečního sálu zrcadly a větráky z nadace ČEZ za účelem zkvalitnění
tanečního sálu.
 Podány byly tyto projekty:
 „Udržení tradic a zvyků našeho regionu s podporou zdravého
životního stylu“ – nadace OKD (nepodpořen)
 „Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích
volného času a domech dětí a mládeže“ – MSK (podpořen
částkou 40.000,- Kč)
 Projekt k vybavení sálu nebyl podán u žádné nadace.

III. Personální zabezpečení
1. Středisko Na Nábřeží 41
Pracovní zařazení

Pracovní
úvazek
Ředitelka
100%
Vedoucí střediska NN a pedagogický pracovník na oddělení 100%
přírodovědné a předškolní činnosti
Pedagogický pracovník na oddělení
100%
tělovýchovy
Pedagogický pracovník na oddělení
100%
tělovýchovy
Pedagogický pracovník na oddělení
100%
tělovýchovy
Pedagogický pracovník oddělení
100%
estetiky

Odborná
způsobilost
ano
ano
ano
ano
ano
ano

2. Středisko M. Kudeříkové 14
Pracovní zařazení
Vedoucí střediska
(pedagogický zástupce ředitele)
Pedagogický pracovník oddělení
modelářství
Pedagogický pracovník oddělení
keramiky
Pedagogický pracovník oddělení výpočetní
techniky
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Pracovní
úvazek
100%

Odborná
způsobilost
ano

100%

ano

100%

ano

100%

ano

Externí pracovníci

Fyzické osoby:

Přepočtený stav:

2. Přehled dalšího vzdělávání
Ředitel:
 Právní předpisy ve školství
 MAP II.
 Čerpání FKSP
Pedagogický zástupce ředitele:
 Drobné hry pro děti mladšího školního věku
 Školení řidičů
 Webinář Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje k zajištění
provozu letních táborových pobytů
Pedagogický pracovník oddělení tělovýchovy
 Kurz ČČK
 Kurz hlavního vedoucího
 Drobné hry pro děti mladšího školního věku
 Školení trenérů tanečních skupin (Czech dance tour)
 Školení řidičů
Pedagogický pracovník oddělení estetiky
 Bez absolvování kurzu či školení.
Pedagogický pracovník oddělení PPČ
 Bez absolvování kurzu či školení.
Pedagogický pracovník odd. TE:
 Roadshow pro školy a školské zařízení, Microsoft
 Zdravotník zotavovacích akcí
 Školení řidičů
Pedagogický pracovník odd. Keramiky:
 OPTYS vzdělávání v keramických dovednostech
 Jóga pro děti
 Zdravotník zotavovacích akcí
Pedagogický pracovník odd. Modelářství
 OPTYS vzdělávání v keramických dovednostech
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IV. Řídící a kontrolní činnost
1. Řídící činnost byla realizována dle plánu takto:







porady vedení
pedagogické porady
dílčí pedagogické porady
operativní porady
provozní porady
kontrola objektů

2x měsíčně
1x měsíčně
1x měsíčně
dle potřeby
4x ročně
1x měsíčně

2. Hospitační činnost probíhala dle plánu kontrolní činnosti:




V ZÚ u externích pracovníků – pracovníky oddělení
V ZÚ vedených pracovníky oddělení – ředitel, ped. zástupce ředitele
Kontroly táborů – z důvodů epidemiologické situace byly návštěvy táborů
omezeny i ze strany vedení střediska, kontrola vedení dokumentace byla
provedena následně po ukončení tábora.
 Hospitace na akcích – ředitel, ped. zástupce ředitele
Závěry a návrhy na opatření byly průběžně projednávány na pedagogických poradách.
3. V rámci vnitřního kontrolního systému byly dle harmonogramu prováděny průběžné a
následné kontroly v oblasti hospodaření.
4. Vedením střediska byly provedeny tyto kontroly:














deníky ZÚ
výkaznictví
evidence ve školní matrice – přihlášky
úhrady plateb za ZÚ
pohledávky za ZÚ
organizační zajištění akcí
dokumentace táborové činnosti
vybavení a estetizace středisek
dodržování příkazu o ochraně zabezpečení budovy
vedení personální agendy
rozpočty a vyúčtování táborů
proškolení v oblasti PO a BOZP
výkazy a evidence pracovní doby

5. V souladu s nařízením EP a Rady EU →GDPR, byly aktualizovány směrnice.
Aktualizace směrnic:
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BOZP
Ekonomické směrnice
Táborová dokumentace
Pedagogická dokumentace
ŠVP

6. Výsledky kontrol jinými subjekty:



V.

KHS – kontrola letních táborů - bez návrhu na opatření
Veřejnosprávní kontrola MmH – bez návrhu na opatření

Vlastní činnost organizace
A. Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost

Cíl: Zaměřit se na kvalitu poskytovaného zájmového vzdělávání v návaznosti na
aktualizaci ŠVP a odbornou úroveň vedení ZÚ.
Vzhledem k výskytu COVID-19 a od března 2020 uzavření střediska, z důvodu
epidemiologické situace, byla kvalita vedení zájmových útvarů značně ztížena a omezena.
Zájmové útvary byly pak, tam, kde to bylo možné, nahrazovány od května do konce června
2020.
Příprava na taneční soutěže byla zrušena z důvodu zrušení všech tanečních a jiných soutěží.
Hlavní úkoly:
 ŠVP zájmových útvarů byly aktualizovány v průběhu školního roku.
 Hospitační činnosti byly prováděny pravidelně ve všech zájmových útvarech a
všech kroužcích byl uplatňován ŠVP a obsah činnosti daného ZÚ.
 Při kontrole deníků ZÚ nebyly zjištěny nesrovnalosti v úrovni vedení deníků ZÚ.
Drobné nesrovnalosti byly ihned konzultovány a odstraněny.
Nedílnou součástí byly také kontroly souhlasů s GDPR v souladu s IS Domeček.
 Nadále probíhá spolupráce s Ostravskou univerzitou v rámci konání praxí na našich
LT. Studentům nabízíme možnost vykonání své odborné praxe v našem zařízení,
které však ve školním roce 2019/2020 bylo zrušeno z důvodu výskytu COVID-19
a omezení návštěv a pracovníků na LT.
 Ve školním roce 2019/2020 byla reprezentace zájmových útvarů na soutěžích velmi
omezena a uskutečnili se pouze v I. pololetí školního roku.
 Daří se nám do naší činnosti zapojovat i rodiče a předškolní děti. Spolupráce rodič
X dítě je jednou z našich priorit směrem k rozšiřování nabídky zájmových aktivit.
 Pedagogičtí pracovníci se účastní, v rámci rozšiřování a prohlubování svých
pedagogických znalostí, řady kurzů a školení. Často se však stává, především u
výtvarných aktivit, že jsou kurzy organizátorem rušena. Zároveň by nabídka kurzů
a školení mohla být pro pedagogy volného času rozmanitější a pestřejší.
 Aktivní zapojování ZÚ do výtvarných soutěží a výstav nebyla v tomto školním
roce, z epidemiologických důvodů, jakkoliv možná.
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 Zájmové útvary našeho střediska mohou navštěvovat i děti se specifickými
vzdělávacími potřebami, po společné domluvě a konzultacích. Takto byl žákem
navštěvován počítačový zájmový útvar.
 Na dobré úrovni je komunikace s rodiči. V době karantény byla navázána
komunikace s rodiči prostřednictvím našich webových stránek a stránek „Mít kam
jít“, kde si mohli všichni stáhnout různé návody k výtvarným i jiným činnostem.
V této době byla také využívána on-line výuka pro taneční kroužky.




Doporučení:
Nadále spolupracovat a být v kontaktu s rodiči a dětmi.
Aktualizovat pro tuto činnost webové stránky a vkládat nové činnosti a videa.
Vložení ŠVP dokumentů na webové stránky.

Reprezentace na soutěžích:








Účast členů ZÚ Reload soutěže „Objektiv“ v kategorii fotografie
8. ročník Memoriálu Adolfa Zemana Rychvald pro plastikové modeláře
Veřejná soutěž plastikových modelářů Asterix Havířov
O pohár Luna Příbor
Badmintonový turnaj v Českém Těšíně
Battle round by round v Ostravě
Battle in da house vol 15 v Olomouci

Přehled zájmových kroužků podle oddělení
kroužků
o
o
o
o
o
o

členů

oddělení estetické výchovy
oddělení techniky
oddělení tělovýchovy
oddělení keramiky
oddělení modelářství
oddělení přírodovědné a prázdninové činnosti

12
10
19
12
11
7

146
102
264
144
123
69

Celkem

71

848

B. Příležitostná výchovně vzdělávací činnost
Cíl: Pravidelně aktualizovat webové stránky a informovat širokou veřejnost o pořádaných
aktivitách.
Aktualizace webových stránek probíhá dle potřeby, aktivně a pružně.
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Hlavní úkoly:
 Pedagogičtí pracovníci se naučili všechny své příležitostné aktivity včas vkládat
do systému „Domeček“ a tak jsou zájemci informování o pořádaných aktivitách
na našem webu, který je úzce se systémem „Domeček“ propojen.
 Úkoly spojené s aktivity plánované v rámci „příkladu dobré praxe“ stále trvají.
V době karantény nebylo možné tyto aktivity zahájit.
 Velké akce, především ve spolupráci s MmH, MKS, obchodním řetězcem Globus
nebyly z důvodu karantény v tomto školním roce organizovány.
 Portfólia akcí nebyly zhotoveny z důvodu nepořádání aktivit z důvodu karantény.
K předešlým uskutečněným akcím však ano.
 Veškeré aktivity v době od března do června se z důvodu karantény a uzavření
střediska neuskutečnily (odborná soustředění, účast na tanečních soutěžích,
workshopy pro členy tanečních zájmových kroužků, výtvarné aktivity, aktivity
pro rodiče s dětmi … aj.)
 Na web střediska Asterix jsou průběžně umisťovány fotografie z akcí a dalších
aktivit.
 Při pořádání velkých celoměstských akcí spolupracovalo středisko s MMH:
 Den země
 EDBA
 Vánoční městečko
 Velmi úspěšné a zajímavé jsou cyklické akce a „akce na klíč“
 Tvořivé integrované dílny
 Dílny pro celou rodinu – rodinné tvoření
 Keramické dílny
 Přírodovědné programy a cyklické akce agility
 Interaktivní programy v oblasti výpočetní techniky
 Kočkománie
 Papírování
 Zimní domečky
 Karneval ve spolupráci se ŠD Gorkého a M. Kudeříkové
Vlastní úspěšné akce střediska
 Bludička Julie
 Halloween
 Vánoční zvonkování
 „O vánočního kapra“
 Pololetní vystoupení ZÚ v SD Reneta
 Lampion
 Slet andělů
 Valentýn v Asterixu
 Bramborové čárkování
 Dárek pro maminku
 Smaltování
 Netradiční výtvarné techniky
 Mikuláš naděluje
 Badmintonový turnaj

Přehled příležitostné výchovně vzdělávací činnosti dle oddělení
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o
o
o
o
o
o

oddělení estetické výchovy
oddělení techniky
oddělení tělovýchovy
oddělení keramiky
oddělení modelářství
oddělení přírodovědné a prázdninové činnosti

Akcí
27
18
37
31
28
33

Celkem:

174

účastníků
569
291
3.011
932
751
910
6.464

Doporučení:
 Články z uskutečněných aktivit do RL nebo uveřejněny na webu Asterix – SVČ.
Spontánní aktivity – otevřené kluby
Cílem je nabízet alternativu zájmového vzdělávání pro účastníky, kteří nemají vyhraněný zájem
nebo pravidelně nenavštěvují zájmový kroužek.
Využití zázemí učeben a modernizace kluboven pro činnost „otevřených klubů“.
Hlavní úkoly:
 využít nově vybavené herny pro spontánní aktivity pro činnost „Otevřeného klubu“
(společenské hry, didaktické a deskové hry) naplnění sociálních a pracovních
kompetencí
 využití nově vybudované a modernizované šatny a herny – relaxační koutky, informační
zařízení
Odborná a metodická činnost
Cílem bylo využití odborných učeben a pedagogických pracovníků k poskytování metodické
pomoci a programů v různých oborech směrem k široké veřejnosti nebo konkrétně zaměřené
pro ZŠ, MŠ.
 workshopy
 akce „na klíč“ dle poptávky
 řada dalších plánovaných aktivit nemohla být z důvodu pandemie uskutečněna
Soutěže
Cílem je podporovat u žáků zdravou soutěživost a sportovní aktivitu.
Středisko je organizátorem městských postupových soutěží HLZŠ.
Hlavní úkoly:
 aktualizován a zpracován podrobný přehled soutěží včetně rozpočtu
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 výsledky soutěží jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
 16 soutěží se z důvodu pandemie neuskutečnilo
Celkem proběhlo 20 soutěží v rámci HLZŠ s celkovým počtem 1.838 účastníků.
Další postupové soutěže:
 MK Recitace
Spolupráce









Se zřizovatelem při organizaci celoměstských akcí a rekreačních tuzemských pobytů
Městská policie – projekt „Bezpečné prázdniny“
Městská knihovna
Útulek MAX
LMK Meteor
ZŠ organizace soutěží HLZŠ
PF Ostrava – pedagogické praxe
Kynologické cvičiště v Horní Suché

Propagace
 Pravidelné příspěvky do Radničních listů
 Vlastní webové stránky
 Letáky a informační tabule
Individuální práce s žáky
Cíl – vytvářet podmínky pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami dle místních
podmínek v souladu s vyhláškou o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Formy:
 Individuální konzultace
 Specializované zájmové kroužky – ZÚ ART – příprava k talentovým zkouškám, IT
zájmové útvary
 Individuální tréninky a příprava na soutěže
 Výtvarné a keramické aktivity
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
C. Prázdninová činnost
Cíl udržet si stávající kvalitu táborových aktivit a počet účastníků se podařilo z větší části
zorganizovat. Vzhledem k pandemii byli podmínky pořádání letních táborových pobytů
ztíženy. Nenaplnil se pouze taneční tábor Dance, dance, dance a zároveň se neuskutečnil
pobytový tábor v Jižních Čechách.
Hlavní úkoly:
 Úspěchem celé letní činnosti byla včasná a rozsáhlá propagace, motivační zaměření a
pestrá nabídka pobytů.
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 Nově webové stránky byly doplněny a aktualizovány o veškerou dokumentaci a
informace k pořádání prázdninové činnosti.
 Byl aktualizován metodický materiál k letní činnosti.
 S příspěvkem Statutárního města Havířova bylo uspořádáno 7 turnusů příměstských
táborů.
 Spolupráce s rodiči probíhala formou informačních schůzek k jednotlivým táborům.
 V průběhu příměstských táborů byl úspěšně realizován projekt s Městskou policií
Havířov „Bezpečné prázdniny“ zaměřený na dopravní výchovu.
 Velký důraz je kladen zejména na hygienické požadavky, ochranu zdraví a bezpečnost
v průběhu konání tábora, kdy za tímto účelem jsou proškoleni všichni pracovníci
v oblasti BOZP.
 Z provedených kontrol ze strany Krajské hygienické stanice nebyly shledány
nedostatky.
 Výstupem celé prázdninové činnosti jsou zpracovaná hodnocení, portfolia a zpětné
vazby od účastníků, na základě kterých lze hodnotit celou prázdninovou činnost jako
velmi úspěšnou.
 Formy táborů
 Příměstské tábory
 Rekreační tuzemské pobyty
 Pobyty s odborným zaměřením (výtvarné, taneční, přírodovědné)
 Tábor se psy
Seznam táborů a PMT r. 2020
Název tábora

Místo

Jarní tábor v TZ Pstruží
Zaklínač
Hra začíná
Eldo Jardo ve Pstruží
Jumanji
Prázdniny se psy

Počet
dnů
7
10
10
10
10
8

Počet
prac.
4
6
9
10
13
6

osobodní

Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží

Počet
dětí
20
25
43
39
43
23

Léto v Bradavicích
Bohové Olympu
Barevný svět

10
10
9

Pstruží
Pustá Polom
Komorní Lhotka

44
42
20

13
6
3

440
420
180

Celkem pobytové tábory

84

PMT Alenka v říši divů
PMT Mise F.U.N
PMT Trosečník
PMT Sportovní týden v Asterixu
PMT Putování přírodou
PMT Barevný svět
PMT Hravé léto

5
5
5
5
5
5
5

299
M. Kudeříkové
Na Nábřeží
Na Nábřeží
M. Kudeříkové
Na Nábřeží
M. Kudeříkové
Na Nábřeží
11

22
29
29
27
30
30
25

140
250
430
390
430
184

2.864
4
4
4
4
4
4
4

110
145
145
135
150
150
125

Celkem příměstské tábory

35

192

960

Závěr:
Asterix – středisko volného času je jednou z významných institucí ve městě poskytujících
širokou nabídku zájmového vzdělávání v různých oborech a oblastech. O kvalitě poskytovaného
zájmového vzdělávání svědčí nejen široký zájem ze strany veřejnosti, ale i reprezentace a
úspěchy na soutěžích našich zájmových útvarů.
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