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I. ÚVOD 
 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízena  
od 1. 1.2007 Městem Příbor, vykonávající činnost školské organizace podle § 111 zákona 561/2004 
Sb. (Školský zákon) a vyhlášky 74/2005 Sb. (Vyhláška o zájmovém vzdělávání) a dalšími 
legislativními ustanoveními. 
Činnost organizace spočívá ve výchově dětí, mládeže i dospělých ke společensky prospěšnému 
využití volného času ve více oblastech zájmového vzdělávání, a to formou výchovné, vzdělávací, 
sportovní a rekreační činnosti.  
Realizované činnosti jsou prováděny v souladu se zřizovací listinou ze dne 1. 1.007, řídí se Vnitřním 
a Organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy. 
Svou činností se organizace významně podílí na prevenci kriminality a negativních jevů. 
 

I.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název SVČ     LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 

příspěvková organizace 
Dukelská 1346 

      742 58  Příbor 
      IČ: 75088398 
      IZO: 108 036 031 
      IPO: 600 031 462 
 

Zřizovatel     Město Příbor 
Náměstí Sigmunda. Freuda 19 
742 58  Příbor 
IČ: 00298328 

 

Ředitel SVČ     Lenka NENUTILOVÁ 
 

Datum zařazení do sítě   1. ledna 1993 
 

Datum poslední změny   1. ledna 2007 
 
I.2 REALIZOVANÉ FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost. 
 Příležitostná, výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená 

s pobytem mimo místo, kde organizace vykonává činnost.  
 Táborová činnost a jiné činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde organizace vykonává 

činnost. 
 Soutěže, přehlídky 
 Individuální práce pro rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů. 
 Spontánní činnost - otevřená nabídka 
 
I.3 CÍLOVÉ SKUPINY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 děti mateřských škol (3-6 let) 
 žáci základních a středních škol (do 19 let) 
 studenti (do 26 let) 
 dospělí 
 rodiče s dětmi 
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II. OBLAST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
II.1 PRAVIDELNÁ ČINNOST  
Zájmová činnost pravidelná byla prováděna formou zájmových kroužků, klubů a kurzů se 
zaměřením na techniku, přírodovědu, tanec, sport, tvořivé aktivity, jazyky a zábavu. Činnost v této 
oblasti probíhala nejméně jednou týdně, některé kroužky se scházely v průběhu týdne i vícekrát. 
Nabídka kroužků jako každoročně byla aktualizována s ohledem na poptávku. V uplynulém školním 
roce se nám podařilo otevřít téměř všechny naplánované zájmové kroužky.  
Z důvodu malého počtu zájemců se neotevřel kroužek mlsné vařečky a v průběhu prvního pololetí 
byly zrušeny zájmové kroužky - zpívánky, flétnička, keramika III.  
V uplynulém školním roce v 37 kroužcích, klubech bylo registrováno v 1. pololetí 356 členů, z toho 
327 dětí a žáků a 33 dospělých, v 2. pololetí 358 členů z toho 327 dětí a žáků, 31 dospělých.  
Interní pedagogové vedli každý 2 zájmové kroužky. Byly to kroužky, míčových her, keramiky, 
kreativu včetně aktivit v mateřském centru. Vzhledem dlouhodobé nemoci interní pedagogické 
pracovnice ředitelka převzala zástup za kroužek keramiky I.  
Na vedení kroužků se podílelo 23 externích zaměstnanců. Někteří externí zaměstnanci vedli více 
než jeden zájmový kroužek.  
 

Členové zájmových kroužků úspěšně reprezentovali organizaci i město Příbor na různých akcích, 
soutěžích a turnajích okresního, krajského i republikového významu. 
 

Modelář  
Kroužek se v průběhu školního roku zúčastňoval různých modelářských soutěží a setkání v rámci 
okresu i republiky. Po několika letech se opět členové začali umísťovat na předních místech. 
 

Basketbalové a florbalové kroužky  
se úspěšně účastnily soutěží a turnajů pořádaných naší organizací nebo jinými subjekty. Kroužek 
starších florbalistů byl s pěknými výsledky zapojen do Podbeskydské ligy.  
 

Capoeira I, II 
Uvedené kroužky úspěšně reprezentovaly organizaci na různých společenských akcích formou 
představení. V letošním školním roce se kroužek Capoeiry podílel v rámci letních aktivit  
na přípravě a realizaci sportovního tábora v Zálužné u Vítkova.  
 

Show Dance/Zumba Dance, Modern Dance, Street Dance  
Kroužky se pravidelně s úspěchem zapojovaly do různých tanečních soutěží, z kterých si odnášely 
trofeje.  
 
Zájmové kroužky, kurzy 
Technika 
1 Modelářský        Kellner Jan 
 

Přírodověda 
2. Rybáři         Lupík Ladislav 
3. Chovatelé        KIčurová Dagmar 
 

Sport 
4. Aikidó I        Stopka Roman 
5. Aikidó II        Stopka Roman 
6. Basketbal I přípravka žačky      Bobko Petr 
7. Basketbal II žačky U14      Sýkora Miroslav 
8. Capoeira I        Sýkorová Gabriela 
9. Capoeira II        Chodura Lubomír 
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10. Florbal I        Flögel Petr 
11. Florbal II        Kulatý Tomáš 
12. Florbal III        Flögel Petr 
13. Horolezecký        Debefová Lenka 
14. Míčové hry        Lupíková Jaroslava 
 

Tanec 
15. Mažoretky        Fialová Renáta 
16. Modern Dance       Fialová Renáta 
17. Latinskoamerické tanečky      Vališová Lucie 
18. Lidové tanečky       Okáčová Kateřina 
19. Orientální tanečky       Linartová Petra 
20. Show Dance/Zumba Dance      Fialová Renáta 
21. Street Dance I        Šimečková Jiřina 
22. Street Dance II       Šimečková Jiřina 
23. Trampolínky        Fialová Renáta 
 

Tvořivé aktivity 
24. Keramika I        Bukovjanová Kateřina 
25. Keramika II        Fojtíková Kateřina 
26. Keramika IV        Bukovjanová Kateřina 
27. Korálkování I        Kalmusová Veronika 
28. Korálkování II        Kalmusová Veronika 
29. Kreativ         Bukovjanová Kateřina 
30. Výtvarka        Večeřová Kristýna 
 

Hudba 
31. Kytarové umění       Čtvrtek Jiří 
 

Jazyky 
32. Angličtina I pro děti       Viznarová Nikol 
33. Angličtina II pokročilí       Viznarová Nikol 
34. Angličtina III středně pokročilí     Jašková Veronika 
35. Angličtina IV konverzace      Petrášová Ewa 
36. Angličtina V bussines       Petrášová Ewa  
 

Zábavné 
37. Deskové hry        Kalmusová Veronika 
 
II.2 PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST  
V uplynulém školním roce byla příležitostná činnost připravována a organizována na základě 
schváleného celoročního plánu a nabízena všem věkovým skupinám.  
V průběhu školního roku organizace připravila pro děti a veřejnost výtvarné dílny – tvoření 
z keramiky, malování na hedvábí, výrobky z korálků, výroba adventních věnců, pečení perníčků a 
jiné netradiční techniky. Uspořádala sportovní turnaje v basketbalu, florbalu. Ve spolupráci  
s kroužkem modelářů pořádala pro všechny věkové kategorie modelářské soutěže – O poháry Luna 
Příbor, podílela se na spoluorganizování mezinárodní výstavy a soutěže Beskyd Model Kit Show. 
Dále připravila Mikuláše, dětský karneval, nabídla vánoční výtvarné dílny, společenské akce, vítání 
jara, soustředění capoeiry, aikidó, tanečních kroužků, chovatelů, táborová setkání, 13. ročník 
„Putování za Svatojánkem“, rybářské závody, zájezd do předvánočního Krakova a třídenní zájezd 
na Slovensko. Ve spolupráci s Městem Příbor se organizace každoročně zapojuje do celoměstských 
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akcí - Den dětí, Den bez aut, pracovní dílny v rámci jarního jarmarku, Svatojánské ohně. Ve 
spolupráci s filatelistickým klubem zorganizovala výtvarnou soutěž „Poštovní známka“ a s KČT 
Příbor se zapojila do akce pro děti „Javornický výšlap“. 
Některé plánované akce se nám nepodařilo uskutečnit, a to z důvodu špatného počasí nebo 
malého počtu zájemců.  
Na organizaci akcí se podíleli interní pedagogičtí zaměstnanci, ředitelka, externí zaměstnanci a 
ostatní pomocníci. Vedoucí oddělení vedly předepsanou dokumentaci, k propagaci využívaly 
dostupných propagačních prostředků – tisk, televize, plakáty, letáky a plakátové plochy. Akce byly 
připravovány pečlivě a na odborné úrovni. Příležitostných akcí se celkem zúčastnilo 2 440 
účastníků a pobytových 346. 
 
II.3 ČINNOST PRÁZDNINOVÁ 
V průběhu školního roku organizace v rámci krátkodobých prázdnin nabízela dětem jednodenní 
tematické programy – podzimní, vánoční, velikonoční, v období jarních prázdnin se děti mohly 
zúčastnit jarního příměstského tábora.  
V době letních prázdnin v měsíci červenci se uskutečnil třináctidenní letní tábor „Hadinka“ 
v Klokočově u Vítkova v malebném prostředí Oderských vrchů. V témže měsíci byl zorganizován 
poznávací zájezd do Mariánských lázní a okolí, příměstský tábor zaměřený na jógu. Členové 
zájmového kroužku capoeiry a pohybových kroužků strávili 10 dnů na letním táboře v Zálužné u 
Vítkova. V měsíci srpnu se uskutečnil ve spolupráci s vedoucí kroužku Street Dance taneční tábor  
a pro menší děti byl připraven týdenní tvořivý tábor. Pro milovníky moře byl uspořádán již 
pošestnácté pobytový zahraniční zájezd do Chorvatska, do města Mali Lošinj. Letní tábory a pobyty 
byly určeny dětem od 7 let, mládeži i dospělým. Téměř všechny letní aktivity byly naplněné dle 
plánu. Prázdninová činnost byla připravována na profesionální úrovni s kvalitním a odborným 
výběrem táborových pracovníků.  
 

Datum Tábory 
 
Místo konání 
 

Počet 
účastníků 

Počet 
dnů 

Určeno 

 19. - 23. 2.  Jarní příměstský tábor Luna 10 5 děti 

 8. - 14. 7.  Letní tábor Hadinka Vítkov, Klokočov 65 13 děti 

 9. - 15. 7.  Poznávací zájezd  Mariánské lázně 44 7 veřejnost 

 14. – 20. 7.  Letní tábor Hadinka Vítkov, Klokočov 43 13 děti 

 27. 7. – 5. 8.  Sportovní tábor Zálužné, Vítkov 18 10 děti 

 13. – 17. 8.  Taneční tábor Luna 27 5 děti 

 16. - 20. 8.  Příměstský tábor s jógou Luna 26 5 děti 

 18. - 27.08.  Zahraniční zájezd  Chorvatsko 40 10 děti 

 21.08. - 01.09.  Tvořivý tábor Luna 25 5 veřejnost 

  
II.4 SOUTĚŽE 
V průběhu školního roku organizace zorganizovala jednu soutěž v rámci soutěží vyhlášených 
MŠMT. Jednalo se o střediskové kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 33 dětí.  
 
II.5 SPONTÁNNÍ ČINNOST 
V loňském školním roce organizace podle možností a podmínek nabídla dětem stolní tenis. Činnost 
nebyla organizována a děti mohly docházet průběžně, dle svých potřeb. O tuto aktivitu byl 
v uplynulém školním roce velmi malý zájem. 
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II.6 MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 
Centrum zřídila organizace v roce 2008 a navazovalo tak na klub „Zvoneček“, který pracoval před 
uvedeným rokem. V loňském školním roce nabízel maminkám na mateřské dovolené, a jejím 
dětem aktivní a smysluplné využití volného času formou různých vzdělávacích, zájmových a 
odborných činností. Byly to převážně pohybové aktivity, dramatizace pohádek, rytmické říkanky, 
povídání, různé výtvarné činnosti, tematické akce, výlety, besedy a míčkování. Prostřednictvím 
nabídky si maminky s dětmi osvojovaly a rozšiřovaly znalosti, dovednosti, pohybové aktivity. 
V mateřském centru se děti učily rozvíjet koordinaci těla, jemnou motoriku, kreativnímu a 
sociálnímu cítění, přizpůsobovat se kolektivu a navazovat nové kontakty. Mateřské centrum 
„Zvoneček“ v průběhu roku navštívilo 650 maminek s dětmi, nepočetnější  navštěvovaná činnost 
byla ve středu. 
 
II.7 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Již devět let ve spolupráci s BESIPEM organizace provozuje dětské dopravní hřiště, na kterém 
probíhá v jarních a podzimních měsících vzdělávání v teoretické i praktické oblasti dopravní 
výchovy. Výuka s dopravní tématikou byla zaměřena převážně pro žáky základních škol čtvrtých a 
pátých ročníků. Kromě příborských škol dopravní hřiště navštěvovali žáci z obcí okolních základních 
škol. Během školního roku se celkem vystřídalo na výuce 973 žáků. 
 
 

III. OBLAST PERSONÁLNÍ 
 
Ve sledovaném školním roce nedošlo v oblasti k personálním změnám. Kolektiv interních 
zaměstnanců byl od 1. 9. 2018 navýšen o jednoho nepedagogického zaměstnance - uklízečku. 
Všechny pedagogické pracovnice a účetní mají předepsané odborné vzdělání. Pedagogické 
pracovnice na svých odděleních dohlížely na pedagogický proces zájmových kroužků, externím 
zaměstnancům pomáhaly metodicky a zabezpečovaly jim zázemí. 
V  organizaci pracuje několik let stabilní a kvalitní tým externích zaměstnanců, který předává svým 
svěřencům odborné znalosti, zkušenosti, poznatky a rozšiřuje jejich odborné znalosti. 
Kolektiv externích zaměstnanců, je složený převážně z odborníků a nadšenců. Externím 
zaměstnancům byly vytvořeny dobré pracovní podmínky a mnozí z nich ochotně pomáhali  
v průběhu roku při organizování různých akcí a činností.  
Mezi zaměstnanci panují velmi dobré mezilidské vztahy. 
  
III.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŘEDITELKA 
statutární orgán 

 
 

 

EKONOM 
zástupce ředitelky 

 

PEDAGOGOVÉ 
VOLNÉHO ČASU 

 
UKLÍZEČKA 

 

EXTERNÍ  
ZAMĚSTNANCI 
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III.2 ZAMĚSTNANCI 
 

 PEDAGOGIČTÍ  
osoby 
fyzické 

osoby 
přepočtené vzdělání praxe 

 Interní  

 ředitelka 1 1,0 ÚSO 37 

 pedagog 1 1,0 ÚSO 36 

 pedagog 1 1,0 ÚSO 26 

 Externí  

 pedagog (placený) 28    

 celkem 31    

 
 NEPEDAGOGIČTÍ  

osoby 
fyzické 

osoby 
přepočtené vzdělání praxe 

 účetní 1 1,0 ÚSO 27 

 uklízečka 1 1,0 základní 45 

 celkem 2 2    

 
 

IV. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Interní pracovníci se zúčastňovali vzdělávacích kurzů, seznamovali se s novými zákony a předpisy a 
sledovali odborné časopisy. Pedagogové při dalším vzdělávání využívali různých nabízených 
vzdělávacích programů, byli proškoleni v oblasti BOZP, sledovali trendy v oboru volného času, 
navazovali nové kontakty a sebevzdělávali se čtením odborné literatury. Účetní pravidelně 
sledovala nové zákonné normy a vyhlášky, navštěvovala pravidelně odborná školení a kurzy  
s problematikou účetnictví a jazykový kurz angličtiny.  
 
 

V. OBLAST ŘÍDÍCÍ 
 
Činnost organizace se řídila podle schváleného celoročního plánu, ve kterém byly vymezeny 
kompetence, pravomoci a úkoly jednotlivých zaměstnanců. Řízení bylo prováděno pružně, formou 
operativních porad svolávaných dle potřeby ředitelkou zařízení. Byl vypracován plán porad a 
pedagogických rad. Pro zlepšení systému práce jsou zaměstnanci vybaveni notebooky a využívají 
lokální počítačovou síť. 
 
V.1 PEDAGOGICKÁ RADA 
Uskutečnila se třikrát ročně, na jejímž programu se projednávala problematika organizace 
organizační záležitosti, hospodářská, pedagogická, kontrolní činnost, plánování, vzdělávání, 
statistiky, výroční zprávy, informace od zřizovatele aj.  
 
V.2 OPERATIVNÍ PORADY 
Byly svolávány v průběhu školního roku dle potřeby a požadavků. Na programu bylo většinou 
řešení aktuálních témat.  
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V.3 PORADY EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ 
V průběhu loňského školního roku proběhly třikrát, na kterých byly projednávány organizační 
záležitosti, hospodářská, pedagogická, kontrolní činnost, problematika kroužků, statistiky, výroční 
zprávy, výsledky hospodaření, různé změny apod.  
 
 

VI. OBLAST KONTROLNÍ 
 

V oblasti kontrolní byl zpracován plán hospitační i kontrolní činnosti, který byl splněn.  
V průběhu roku pedagogičtí zaměstnanci prováděli hospitační a kontrolní činnost všech zájmových 
činností dle schváleného plánu.  
 
VI.1 ŘEDITELKA 
Hospitace 
V této oblasti byly uskutečněny 3 hospitace na akcích, a 1 hospitace na městském táboře  
 

Oblast výchovně vzdělávací  
Byla průběžně prováděna kontrola závazné dokumentace - deníky, přihlášky, matrika, příprava 
akcí, jejich průběh, činnost mateřského centra Zvoneček, přípravy letní činnosti.  
 

Oblast provozní  
Průběžně byla kontrolována práce uklízečky, vybavení lékárniček.  
 

Oblasti ekonomická 
Průběžně bylo sledováno čerpání rozpočtu, fondů, kontrolováno vedení účetnictví, platby klientů 
za obě pololetí, bankovní transakce, inventarizace.  
 

Oblast mezd a personalistiky  
Byl sledován vývoj mezd, čerpání mzdových prostředků, kontrolovány měsíční výkazy pracovní 
doby, čerpání řádné dovolené.  
 

Oblast BOZP, PO 
Byla provedena kontrola provozních řádů, a ochrana ochranných pomůcek, aktualizovány 
směrnice, pokyny.  
 
VI.2 PEDAGOGOVÉ 
Pedagogičtí pracovníci provedli celkem 33 hospitací, konzultací v zájmových kroužcích, kde 
sledovali připravenost externích pracovníků na schůzku, odbornou úroveň a kvalitu vedení 
kroužku, stav členské základny. V rámci celoročního plánu hospitační a kontrolní činnosti, byla 
pravidelně jedenkrát měsíčně prováděna kontrola deníků a konzultace s externími zaměstnanci. 
Z kontrolní a hospitační činnosti byly prováděny zápisy na předepsaném formuláři a předkládány 
ředitelce. 
 
 

VII. OBLAST EKONOMICKÁ, MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ 

 
Organizace pravidelně pracovala s rozpočtem, mzdovými prostředky a vedla předepsanou 
evidenci. Efektivně a hospodárně nakládala s finančními prostředky a podle finančních možností 
zajišťovala materiál pro výuku, činnost zájmových kroužků a akcí. Akce byly organizovány tak, aby 
nebyly prodělečné.  
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VII.1 PROVOZ 
Na provoz organizace obdržela příspěvek od Města Příbor.  
 
VII.2 MZDY 
Mzdové náklady na zaměstnance byly hrazeny příspěvkem na přímé náklady ze státního rozpočtu 
rozdělovaného krajem dle krajské metodiky.  
 
VII.3 MAJETEK, INVENTARIZACE 
Majetek byl průběžně evidován a odepisován měsíčně dle odpisového plánu.  
O majetek organizace je řádně pečováno. V roce 2018 byla provedena řádná inventarizace majetku 
k 31. 12. Organizace o průběhu a výsledcích inventarizace pořídila zápisy. Nebyly při nich zjištěny 
žádné inventární rozdíly. Fyzický a dokladový stav odpovídal stavu na příslušných účtech. 
Organizace provedla rekonstrukce podlah v herně a kuchyni včetně vymalování místností.  
Bylo pořízeno vybavení do ubytovny – postele, polštáře, matračky, nový program office, byly 
pořízeny dva notebooky, router pro wifi, nosič dat, v rámci elektronizace města rozšířena wifi do 
spodních pater. 
Veškerý majetek organizace má pojištěný u České pojišťovny. 
 
VII.4 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 
Činnost kroužků probíhala v klubovnách v budově bývalé základní školy na ulici Dukelská.  
K dispozici a činnosti měla organizace 17 místností, tělocvičnu a venkovní hřiště. Kroužky 
basketbalu se scházely v tělocvičně Základní školy Npor. Loma v Příboře a v tělocvičně při 
Masarykově gymnáziu. Budova je majetkem Města Příbora. Do roku 2015 se o ní starala Správa 
majetku s.r.o. Příbor. Od roku 2016 budovu spravuje Odbor bytového a nebytového fondu Města 
Příbora.  
 

VIII. OBLAST PROPAGAČNÍ, REKLAMA, IMAGE 
 
Organizace k propagaci využívala všech dostupných propagačních prostředků, tj. reklamních ploch 
ve městě, své propagační skřínky měsíčních přehledů, reklamních letáčků a informátorů 
organizace, městské televize a rozhlasu, informačního centra, vývěsek, nástěnek ve školských 
zařízeních a organizace. Inzerovala v městském časopisu Měsíčník, městské televizi, pravidelně 
aktualizovala, doplňovala webové stránky a z uskutečněných akcí pořizovala fotodokumentaci. 
Organizace velmi dbala na image a prezentaci zařízení a na úroveň veškerých propagačních 
materiálů. 
 
 

IX. OBLAST SPOLUPRÁCE 
 
V průběhu školního roku Luna Příbor, svč spolupracovala s Městem Příbor, školskými 
zařízeními, kluby, svazy, organizacemi. 
 

Město Příbor 
Ve spolupráci s městem jsme organizovali a podporovali celoměstské akce.  
 

Basketbalový klub Příbor 
S tímto klubem spolupracujeme již několik let. Naše basketbalistky se zúčastňovaly různých 
turnajů.  
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Chovatelský svaz Příbor 
Společně spolupracujeme na chovatelských soutěžích a akcích. Členové chovatelského kroužku 
mají pravidelné umístění na předních místech. 
 

Filatelistický klub 
S uvedeným klubem jsme zorganizovali výtvarnou soutěž „Poštovní známka“, vyhodnocení soutěže 
se uskutečnilo v průběhu filatelistické burzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: 
Lenka Nenutilová, ředitelka 


