Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti střediska za šk. rok 2017-2018
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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. Vytvořit nové webové stránky a zlepšit propagaci a informovanost veřejnosti
 Práce na nových webových stránkách probíhala v průběhu celého roku, tak aby
výsledkem bylo propojenís našim systémem „Domeček“, který bude
informovat širokou veřejnost o zájmových aktivitách našeho SVČ ve všech
oblastech zájmového vzdělávání. Cílem bylo zejména zpřehlednit webové
stránky a pravidelně aktualizovat. V souvislosti s novou úpravou webu bylo
navrženo a změněno logo Asterixu v modernější a zajímavější podobě, který
má svůj příběh.
2. Zaměřit se na opravu a údržbu budov – čisté a bezpečné prostředí, vybavení pro
činnost
 V letošním roce byly údržba a opravy směřovány zejména k TZ Pstruží, která
slouží pro zájmovou a rekreační činnost a zejména pořádání letních táborů.
Probíhaly opravy podlah a stropních konstrukcí v pokojích, výměny bojlerů,
modernizace nábytku, výzdoby a v současné době probíhá rozsáhlá oprava
venkovní terasy.
3. Rozšířit nabídku aktivit pro rodiče s dětmi
 Nově byl otevřen kroužek cvičení rodičů s dětmi „Rarášek“ a realizován
víkendový pobyt rodičů s dětmi v TZ Pstruží. Z příležitostných akcí např.
Rodinné tvoření, orientální tanec pro rodiče s dětmi, keramické tvoření.
4. Podání projektu nadace OKD
 Úspěšně byl podán a realizován projekt podaný u nadace OKD – modernizace
vstupní šatny a herny vybavení novými úložnými prostory, relaxačními kouty a
informačním zázemím.
5. Zaměřit se na kvalitu vedení ZÚ, aktualizaci ŠVP, obsahovou náplň a metodické
vedení externích pracovníků
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 Pravidelně byly prováděny hospitace v ZÚ z hlediska metod a forem práce
včetně naplňování cílů ŠVP. Vedoucím jednotlivých kroužků byla
poskytována metodická pomoc zejména s přípravou na závody, soutěže a
reprezentaci SVČ.

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

Pracovní
úvazek
Ředitelka
100%
Pedagogický pracovník na oddělení přírodovědné a předškolní 100%
činnosti
Pedagogický pracovník – vedoucí
100%
oddělení 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
(pedagogickýzástupce ředitele)
Pedagogický pracovník oddělení
modelářství
Pedagogický pracovník oddělení
keramiky
Pedagogický pracovník oddělení výpočetní
techniky

Externí pracovníci

Fyzické osoby: 35
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Pracovní
úvazek
100%

Odborná
způsobilost
ano

100%

ano

100%

ano

100%

ano

Přepočtený stav: 2,58

2. Přehled dalšího vzdělávání
Ředitel:
 Právní předpisy ve školství
 MAP I.
 GDPR
 Šablony II.
Pedagogický pracovník oddělení tělovýchovy
 Metodika pohybových her
Pedagogický pracovník oddělení estetiky
 „Řeč těla, komunikace“
Pedagogický pracovník oddělení PPČ
 Prohloubení znalostí a vědomostí v oblasti kynologie
Pedagogický pracovník odd. TE:
 Jak mluvit o rizicích sociálních sítí a eliminace Kyberšikany“
 Školení pořádané provozovateli „Domečku“ k GDPR
Pedagogický pracovník odd. Keramiky:
 KVIC FM – „vánoční inspirace“
 „Polytechnika“
 OPTYS výtvarné techniky
Pedagogický pracovník odd. Modelářství
 MAP I.
 KVIC – „Vánoční inspirace“
 OPTYS – výtvarné techniky
Pedagogický zástupce ředitele – vedoucí střediska MK
 „Jak mluvit o rizicích sociálních sítí a eliminovat kyberšikanu“
 Šablony II.

IV. Řídící a kontrolní činnost
1. Řídící činnost byla realizována dle plánu takto:






porady vedení
pedagogické porady
operativní porady
provozní porady
kontrola objektů

2 x měsíčně
1 x měsíčně
dle potřeby
4 x ročně
1 x měsíčně
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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 – ředitel, ped. zástupce ředitele
 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
portfolia z příležitostné činnosti
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 a
proveden personální audit o ochraně osobních údajů včetně souhlasů se zpracováním
osobních údajů pro činnosti
Aktualizace směrnic:





Vnitřní platový předpis
Organizační řád
Provozní řád PMT
Vnitřní řád střediska

6. Výsledky kontrol jinými subjekty



KHS – kontrola letních táborů - bez návrhu na opatření
Inspektorát HZS bez návrhu na opatření, stavebně technická část vyřešena
stavebním odborem a OŠK MMH
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V.

Vlastní činnost organizace
A. Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost






Cíl: Kvalita poskytovaného zájmového vzdělávání
Dlouhodobý cíl, který se daří realizovat s důrazem na pravidelné hospitace a následnou
konzultací vedení zájmových kroužků
Spolupráce s PF Ostrava – centrum ped. praxí, za účelem hledání a získávání nových
externích pracovníků s odbornou kvalifikací
Zapojení všech interních pedagogických pracovníků do DVPP
Výstupem kvality poskytování zájmového vzdělávání a nedílnou součástí je účast
zájmových útvarů na přehlídkách, vystoupeních a umístění v soutěžích (viz přehled)
Hlavní úkoly:
 Všechny kroužky pracují v souladu se ŠVP,úroveň činnosti a naplňování cílů
je zjišťována pravidelnou hospitační činností a metodickým vedením externích
pracovníků
 Úroveň vedení předepsané dokumentace (deníku ZÚ) byla kontrolována
2xročně, se zaměřením na poučení žáků v oblasti BOZP a soulad evidence
žáků se školní matrikou
 Důraz byl kladen na kvalitu vlastní přímé práce interních pedagogů a jejich
další vzdělávání ve vztahu k jejich pracovní činnosti a dalšímu profesnímu
růstu
 Podařilo se zavést a využít další možnosti v systému „Domeček“ zejména
k informovanosti a komunikaci s rodiči
 V rámci možnosti střediska byly vytvářeny podněty pro činnost žáků se
specificky vzdělávacími potřebami
 Nově byl otevřen kroužek cvičení rodičů s dětmi „Rarášek“
 V rámci propagace zájmové činnosti pravidelné byly uspořádány Dny
otevřených dveří a vytištěn propagační leták s přehledem nabízených kroužků
O úrovni a kvalitě zájmových kroužků vypovídá jejich účast a umístění na
různých soutěžích

Reprezentace na soutěžích:















Soutěž házedel „Zavírání nebe“ Valašské klobouky“
Liga házedel a vystřelovadel Kroměříž
Veřejná soutěž plastikových modelářů
Memoriál Adolfa Zemana, Rychvald
Model show Karviná
TOMCAT TROPY Frýdek Místek
„Krásná jako kvítka, Malovaná písnička“
„Showtime Ostrava“
„Orlovský pohárek“
„Taneční přehlídka Těrlicko“
„Fren dance“
„Eso Bohumín“
„Hlučínský talent“
„O včelínský taneční pohár“
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 „Kopřivnické mecheche“
Přehled zájmových kroužků podle oddělení
o
o
o
o
o
o

kroužků

členů

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

13
10
21
9
12
9

156
118
275
112
128
105

Celkem

74

894

B. Příležitostná výchovně vzdělávací činnost
Cíl: Pravidelně aktualizovat webové stránky a informovat širokou veřejnost o pořádaných
aktivitách
Přestože středisko organizuje spousty zajímavých příležitostných akcí, propagace
navenek směrem k veřejnosti je stále nedostačující. Propagace prostřednictvím našich
webových stránek byla nepřehledná a často neaktuální. Ke zlepšení situace byly
vytvořeny nové webové stánky, které budou korespondovat se systémem „Domeček“ a
aktuálně informovat širokou veřejnost o nabízených aktivitách. Nové webovky jsou
připraveny, včetně loga zprovozněny budou k 1. 1. 2019.
Hlavní úkoly:
 Pro taneční kroužky byly uspořádány workshopy za účelem rozšíření dalších
tanečních stylů
 Při pořádání velkých celoměstských akcí spolupracovalo středisko s MMH:
 Havířov v květech
 Den země
 EDBA
 Velikonoční městečko
 Vánoční městečko
 Příprava a organizace příležitostných akcí je zpracována v organizačním zajištění
akce „Portfoliem“ a evidována v systému „Domeček“
 Velmi úspěšné a zajímavé jsou cyklické akce a „akce na klíč“
 Tvořivé integrované dílny
 Dílny pro celou rodinu
 Aktivity pro rodiče s dětmi
 Keramické dílny
 Cvičíme a soutěžíme
 Výukové programy k tradicím Velikonoc a Vánoc
 Přírodovědné programy a cyklické akce agility
 Výukové výtvarné techniky – netradiční výtvarné styly
 Taneční workshopy
 Výlety, výstavy
 Interaktivní programy v oblasti výpočetní techniky
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 Tvořivé dílny
 Odborná soustředění
Vlastní úspěšné akce střediska
 Den dětí
 Bludička Julie
 Nocování v Asterixu
 Vánoční zvonkování
 Mikuláš v ASTERIXU
 Karneval
 Z pohádky do pohádky
 Hurá už je jaro
 Les Řáholec
 Čarodějnický rej
 Karneval
 Podzimní tvoření
 „O vánočního kapra“
 Drakiáda
 Pololetní vystoupení ZÚ
 Veselá olympiáda
 Akademie
 Veselá olympiáda
 Valentin
 Den matek
 Závěrečná akademie ZÚ
 Dny otevřených dveří v ASTERIXU
Přehled příležitostné výchovně vzdělávací činnosti dle oddělení
o
o
o
o
o
o

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

Akcí
53
39
81
59
60
93

Celkem

385

účastníků
2.659
2.071
8.619
3.472
3.578
3.184
23.583

Doporučení
 zlepšit propagaci a informovanost prostřednictvím webových stránek příležitostných
akcí
Spontánní aktivity – otevřené kluby
Cílem je nabízet alternativu zájmového vzdělávání pro účastníky, kteří nemají vyhraněný
zájem nebo pravidelně nenavštěvují zájmový kroužek.
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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
 využití herny pro nejmenší, zejména pro rodiče s dětmi, vybavení didaktickými a
metodickými pomůckami
Doporučení
 podat projekty nadace OKD za účelem vybudování herny na ulici M. Kudeříkové
Odborná a metodická činnost
Cílem bylo využití odborných učeben a odborností pedagogických pracovníků k poskytování
metodické pomoci a programů v různých odbornostech široké veřejnosti formou:
 nabídka výukových programů dle odborných oddělení
 cyklické akce dle jednotlivých oborů zájmového vzdělávání
 tvorba interaktivních programů v oblasti IT
 pořádání kurzů „udržujme tradice“
 workshopy
 akce „na klíč“ dle poptávky
 vedení praxí studentů PF Ostrava
 exkurze s odborným výkladem
 odborné výklady a přednášky
Soutěže:
Cílem je podporovat u žáků zdravou soutěživost a sportovní aktivitu
Středisko je organizátorem městských postupových soutěží HLZŠ
Hlavní úkoly
 proběhla informační schůzka k organizaci HLZŠ
 byly zpracovány smlouvy o spolupráci s jednotlivými subjekty spolupořadatelů HLZŠ
 aktualizován a zpracován podrobný přehled soutěží včetně rozpočtu
Celkem proběhlo 31 soutěží v rámci HLZŠ s celkovým počtem 3.053 účastníků.
Další postupové soutěže:
 MK Recitace
 OK Recitace
 OK v programování
 Zpěváček roku
Spolupráce
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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
Katalog k pravidelné a prázdninové činnosti
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
 Individuální tréninky a příprava na soutěže
 Organizace integrovaného pobytu
 Výtvarné a keramické aktivity
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
C Prázdninová činnost
Cíl udržet si stávající kvalitu táborových aktivit a počet účastníků se podařilo plně realizovat
Hlavní úkoly:
 Úspěchem celé letní činnosti byla včasná a rozsáhlá propagace, motivační zaměření a
pestrá nabídka pobytů
 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 byly uspořádány tyto tábory:
 Rekreační tuzemský pobyt v Jižních Čechách - 2 turnusy
 Příměstské tábory - 7 turnusů
 Integrovaný pobyt – 1 turnus
 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
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 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
 Integrovaný pobyt
 Pobyty s odborným zaměřením (výtvarné, taneční, přírodovědné)
 Tábor se psy
 Taneční odborné soustředění
Doporučení
 Aktualizovat agendu LČ a evaluační dotazníky

Seznam táborů a PMT r. 2018
Název tábora
Severní pól ve Pstruží
Aterix a Věštec
Velká záchranná akce
Tajemný ostrov Pstruží
Zpět ani krok
Prázdniny se psy
Dance, dance, dance 7
Hvězdné války
Letem barevným světem
Integrovaný pobyt Mrazík
Výprava za poznáním
Asterixova dobrodružství
Celkem

Počet
dnů
7
12
12
12
10
8
8
12
7
8
8
8
112

PMT Jak se tančí „brumbambule“
PMT Barevný svět
PMT Příroda na dosah
PMT Expedice prázdniny
PMT Týden olympijských sportů
PMT Bavíme se v Asterixu
PMT Piráti z Lučiny
Celkem

5
5
5
5
5
5
5
35

Místo
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Pstruží
Třemešek u O.
Komorní Lhotka
Horní Bečva
Písečné nad Dyjí
Písečné nad Dyjí
Na Nábřeží
M. Kudeříkové
Na Nábřeží
M. Kudeříkové
M. Kudeříkové
Na Nábřeží
Na Nábřeží
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Počet
dětí
21
44
44
45
43
21
34
76
37
19
29
31
444

Počet
prac.
5
12
12
11
12
6
12
11
5
6
5
5

30
29
30
28
30
29
29
205

4
4
4
4
4
4
4

osobodní
147
528
528
540
430
168
272
912
259
152
323
248
4507
150
145
150
140
150
145
145
1025

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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