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1. Úvod 
 
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která 
byla zřízena od 1. 1. 2007 Městem Příbor. Vykonává činnost školské organizace podle § 111 
zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky 74/2005 Sb. (O zájmovém vzdělávání), zákona 
563/2004 Sb. (O pedagogických pracovnících) a dalších legislativních ustanovení. 
Hlavním účelem organizace je výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová a tematická 
rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a 
to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve 
dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. 
Posláním organizace je vychovávat, motivovat a vést děti, mládež i dospělé zájemce k rozvoji 
osobnosti, ke společensky prospěšnému a smysluplnému využití volného času, a to širokou 
nabídkou aktivit s profesionálním zázemím a v bezpečném prostředí.  
 
 

2. 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 škol   1. ledna 1993 
 

Datum poslední změny   1. ledna 2007 
 
 

3. Zájmové vzdělávání 
 

3.1 Formy zájmového vzdělávání  
Pravidelná zájmová, výchovná a vzdělávací činnost 
Probíhá v zájmových kroužcích, kurzech v oblastech technických, přírodovědných, 
pohybových, sportovních, výtvarných, tvořivých, divadelních, hudebních, jazykových. 
Nabídka je určena všem věkovým kategoriím. 
 

Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost  
Činnost se uskutečňuje formou jednorázových příležitostných nebo cyklických akcí různého 
zaměření. Jedná se o turnaje, přehlídky, výlety, zájezdy, tvoření, divadelní představení, 
tvořivé aktivity, akce v době krátkodobých prázdnin aj.  
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Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem  
Činnost je realizována v době dlouhodobého volna o jarních a letních prázdninách, spojená 
s pobytem od dvou dnů. Jedná se o soustředění, pobytové akce a zájezdy (tuzemské, 
zahraniční), jarní a letní tábory. 
 

Soutěže, přehlídky  
Činnost spočívá v organizování základních i vyšších stupňů soutěží vyhlášených MŠMT. 
 

Spontánní činnost  
Otevřená neorganizovaná nabídka činností. Nabídka je využívána individuálně nebo 
skupinami. Jedná se o otevřená hřiště, herny. 
 

3.2 Cílové skupiny  
- děti mateřských škol (3-6 let) 
- žáci základních a středních škol (do 19 let) 
- studenti (do 26 let) 
- dospělí 
- rodiče s dětmi 
 

3.3 Přehled o činnostech v jednotlivých formách zájmového vzdělávání 
3.3.1 Pravidelná zájmová výchovná a vzdělávací činnost  
Zájmová činnost pravidelná je v organizaci prováděna formou zájmových kroužků, klubů  
a kurzů se zaměřením na techniku, přírodovědu, tanec, sport, tvořivé činnosti, jazyky a zábavu. 
Činnost v této oblasti probíhala většinou jednou týdně, některé kroužky se scházely  
v průběhu týdne i vícekrát. Nabídka vycházela ze zájmu a požadavků dětí, mládeže a rodičů, 
personálních i prostorových možností organizace.  
V letošním školním roce byla nabídka provedena prostřednictvím letáků, plakátů, časopisu 
Měsíčník a webových stránek Zahajovací schůzky jednotlivých kroužků a kurzů proběhly  
od 9. září do 6. října 2021.  
Téměř všechny naplánované zájmové kroužky a kurzy se nám podařilo otevřít. Bohužel,  
z důvodu malého počtu zájemců jsme nezahájili činnost Mlsné vařečky, Akrojógy, Brazilského 
JIU JITSU a Street Dance pro starší žáky. V měsíci prosinci jsme museli předčasně ukončit 
činnost dvou kroužků Street Dance, z důvodu těhotenství vedoucí. Snažili jsme se získat 
adekvátní náhradu, ale nebyli jsme úspěšní.  
V průběhu školního roku byl otevřen 1 nový kroužek Angličtiny pro děti, 1 pro dospělé RPGP  
a 12 kurzů cvičení SM systému.  
Interní pedagogičtí pracovníci vedli každý 2 zájmové kroužky. Byly to kroužky, keramiky, 
kreativu, míčových her a činnost v mateřském centru Zvoneček, ředitelka vedla kroužek 
Šikulek.  
Na vedení zájmových kroužků, kurzů se podílelo 22 externích pracovníků, z nichž někteří vedli 
více než jeden zájmový kroužek.  
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Seznam zájmových kroužků 

TECHNIKA 

Modeláři      Kellner Jan 

PŘÍRODOVĚDA 

Rybář I  
Chovatelé 

Lupík Ladislav 
Klimková Kateřina 

SPORT 

Aikidó I 
Aikidó II 
Basketbal I mladší žačky 
Basketbal II žačky U19 
Capoeira 
Florbal I 
Florbal II 
Florbal III 
Florbal IV 
Florbal V 
Horolezecký  
Míčové hry  

Stopka Roman 
Stopka Roman 
Bobko Petr 
Sýkora Miroslav 
Sýkorová Gabriela 
Flögel Petr 
Flögel Petr 
Flögel Petr 
Šumbera Radomír 
Šumbera Radomír 
Debefová Lenka 
Lupíková Jaroslava 

TANEC 

Mažoretky Fialky I 
Mažoretky Fialky II 
Pohybové hry  
Street Dance I 
Street Dance II 
Tanečky pro nejmenší 

Johnová Renáta 
Johnová Renáta 
Lupíková Jaroslava, Leblochová Kateřina 
Šimečková Jiřina 
Šimečková Jiřina 
Jiříková Marie, Bukovjanová Kateřina 

TVOŘIVÉ AKTIVITY 

Keramika I 
Keramika II 
Keramika III 
Keramika IV  
Korálkování 
Kreativ I 
Kreativ II 

Bukovjanová Kateřina 
Fojtíková Kateřina 
Polášková Lenka 
Bukovjanová Kateřina 
Szotkowská Veronika 
Bukovjanová Kateřina 
Kavanová Pavlína 

DIVADLO 

Divadlo „Dětské Přídlo“ Plandorová Tereza 

JAZYKY 

Angličtina I pro děti 
Angličtina II pro děti 

Viznarová Nikol 
Viznarová Nikol 
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ZÁBAVNÉ 

Deskové hry 
Šikulky  
NERF 
RPGP 

Szotkowski Radek 
Nenutilová Lenka 
Dobiáš Martin 
Lebloch Jakub 

 

Seznam kurzů 
 

SM systém I 
SM systém II 
SM systém III 
SM systém IV 
SM systém V 
SM systém VI 
SM systém VII   
SM systém VIII 
SM systém IX  
SM systém X  
SM systém XI 
SM systém XII  
SM systém XIII 
SM systém XIV 

Leblochová Kateřina 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Leblochová Kateřina 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Leblochová Kateřina 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 
Debefová Lenka 

 
Přehled o aktivitách v zájmových kroužcích, kurzech 

 Počet  
kroužků 

Počet 
kurzů 

Počet 
členů  

Dětí Žáci Studenti Dospělí 

I. pololetí 
 

39 2 356 35 286 1 34 

II. pololetí 
 

35 12 355 28 259 0 68 

 
Úspěchy zájmových kroužků  
Florbal 
V organizaci v letošním školním roce pracovalo pět florbalových zájmových kroužků, 
rozdělených podle věku do kategorie přípravka, mladší a starší žáci. Mladší žáci se zúčastnili 
XV. ročníku Podbeskydské florbalové ligy a obsadili 4. místo ze sedmi přihlášených týmů. Žáci 
v kategorii přípravka se zúčastnili turnaje MINI Vikings Cup v Kopřivnici a vybojovali  
1. místo.  
 

Modeláři 
V jednotlivých modelářských soutěžích, které se pořádaly v rámci republiky, se modeláři 
pravidelně umísťovali na předních místech. 
 

Mažoretky 
Baton Cadet miniformace 
Na kvalifikaci MČR v mažoretkovém sportu v Ostravě děvčata získala 3. místo a vybojovala si 
přímý postup do finále výkonnostní třídy „B“, které se konalo v Hranicích. Zde obsadila ve své 
kategorii 1. místo a stala se vítězem finálového kola MČR výkonostní třídy „B“. Na Memoriálu 
Jiřího Necida v Karviné se žačky umístily v této formaci na 1. místě. Na Světovém poháru 
mažoretek v Praze se děvčata umístila na 2. místě. 
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Baton Cadet solo 
Na kvalifikaci v Ostravě vybojovala členka 6. místo a zajistila si postup do semifinále v Nové 
Pace, kde se umístila na 19. místě a postoupila do finále výkonnostní třídy „B“. Ve finále si 
vybojovala 8. místo. 
 

Baton Cadet duo/trio 
Na kvalifikaci MČR v mažoretkovém sportu v Ostravě vybojovala děvčata 3. místo a zajistila si 
přímý postup do finále nejvyšší výkonnostní třídy „A“, kde se na finálovém kole v Chotěboři 
umístila v rámci republiky na celkovém 8. místě. 
 
3.3.2 Příležitostná, výchovná vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost  
Tato činnost byla připravována a organizována na základě schváleného celoročního plánu a 
nabízena všem věkovým skupinám.  
V průběhu školního roku organizace v rámci krátkodobých prázdnin nabízela dětem 
jednodenní programy s podzimní, vánoční a velikonoční tématikou. Pro veřejnost jsme  
ve spolupráci s klubem KČT Příbor připravili pro rodiny s dětmi „Javornický výšlap“ s různými 
soutěžemi, pro předškolní děti  tradiční „Podzimní putování s pohádkovými bytostmi“ a 
pohádkovou hru „Za pokladem Svatojánka“. Uskutečnili jsme akci „Vítání jara“, svým 
programem jsme se zapojili do celoměstských akcí „Den dětí“ a „Svatojánské ohně“. Pro 
malé děti jsme připravili „Minikarneval“ a „Mikuláše“. Pořádali jsme různé semináře, 
sportovní a zdravotní cvičení. Pro širokou veřejnost jsme zorganizovali různá tematická 
tvoření spojená s podzimem, Vánocemi, kdy se vyráběly adventní věnce, vánoční ozdoby a 
Velikonocemi s výrobou velikonočních ozdob. Pravidelně každý měsíc probíhaly sobotní 
výtvarné dílny zaměřené na keramiku, malování na hedvábí, doplněné různými výtvarnými a 
rukodělnými technikami. 
Opět i v letošním školním roce zasáhla do činnosti epidemie coronaviru a také počasí. 
Z těchto důvodů jsme některé plánované činnosti museli zrušit nebo přeložit do 2. pololetí. 
Na organizaci akcí se podíleli interní a externí pracovníci a pomocníci.  
 
Příležitostná činnost v zájmových kroužcích 
Modeláři 
Pro modelářské kroužky a kluby jsme pořádali pro všechny věkové kategorie 42. ročník 
žákovské a 33. ročník juniorské modelářské soutěže v plastikovém modelářství „O poháry 
Luna Příbor“. Kroužek modelářů se pravidelně zapojoval do modelářských soutěží na úrovni 
republiky. Členové kroužku se pravidelně scházeli na víkendových soustředěních. 
 

Rybáři 
Kroužek se účastnil rybářských soustředění.  
 

Florbal 
Kroužky florbalu se aktivně zúčastňovaly  různých turnajů. Jednalo se o Podbeskydskou ligu, 
Příborskou florbalovou ligu, přátelské turnaje s různými florbalovými kroužky, kluby. 
 

Basketbal I, II 
Kroužky basketbalu se zapojovaly do basketbalových turnajů na úrovni republiky. 
 

Capoeira 
Kroužek se zúčastňoval různých republikových workshopů a víkendových soustředění.  
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Mažoretky 
Členky kroužku se aktivně zapojovaly do různých postupových soutěží na všech úrovních, 
vystupovaly na akcích a účastnily se soustředění. 
 
3.3.3 Soutěže 
V tomto školním roce organizace připravila střediskové kolo recitační soutěže, vyhlášené 
MŠMT. 
 
3.3.4 Spontánní činnost 
Uvedená činnost nebyla v tomto roce realizována. 
 
3.3.5 Ostatní činnosti 
Mateřské centrum „ZVONEČEK“ 
Centrum organizace zřídila v roce 2008 a navázala tak na klub „Zvoneček“, který pracoval před 
uvedeným rokem. V loňském školním roce jsme nabídli rodičům a prarodičům a jejich dětem 
aktivní a smysluplné využití volného času formou různých vzdělávacích, zájmových  
a odborných činností. Byly to převážně pohybové aktivity, dramatizace pohádek, rytmické 
říkanky, povídání, zpívání, různé výtvarné činnosti, tematické akce a míčkohraní. 
Prostřednictvím nabídky si rodiče s dětmi osvojovali a rozšiřovali znalosti, dovednosti, 
pohybové aktivity. V mateřském centru se děti učily rozvíjet koordinaci těla, jemnou motoriku, 
přizpůsobovat se kolektivu a navazovat nové kontakty. Mateřské centrum „Zvoneček“ 
v průběhu roku navštívilo 951 maminek s dětmi na 86 schůzkách, nejpočetnější navštěvovaná 
činnost byla  
ve středu. 
 

Dopravní hřiště 
Již třináct let ve spolupráci s BESIPEM a Městskou policii 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 je zaměřena převážně pro žáky 
základních škol čtvrtých a pátých ročníků. Kromě příborských škol dopravní hřiště navštěvují 
žáci z obcí okolních základních škol. Během školního roku se celkem vystřídalo na výuce 510 
žáků ze ZŠ Příbor Jičínská, Npor. Loma, Petřvaldu, Trnávky, Sedlnice a Hukvald.  
 
Přehled o aktivitách v  příležitostné činnosti 

 
 
 
 
 

Akce Počet akcí Celkem účastníků 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 

Pracovní den 245 2 970 
Víkendy 76 998 

Celkem 484 3 116 

SOUTĚŽE 

MŠMT 1 25 
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3.3.6 Činnost pobytová, prázdninová  
Pobytové akce 
V průběhu školního roku jsme připravili 9 pobytových aktivit s přespáním v Luně. Jednalo se o 
vícedenní soustředění zájmových kroužků Street Dance, plastikových modelářů, mažoretek, 
capoeiry, divadelního kroužku a táborové setkání z letního tábora Hadinka  
 

Příměstské tábory 
O jarních prázdninách jsme připravili pro děti jarní příměstský tábor s různým tvořením, 
vycházkami, soutěžemi a pohybovými aktivitami. V době letních prázdnin jsme organizovali 
dva příměstské tábory, z toho jeden v měsíci červenci zaměřený na pravěk a druhý v měsíci 
srpnu na turistiku. Na těchto táborech, v délce 5ti dnů měly děti zajištěný program od 8 do 16 
hodin a stravování. Jednalo se o tábory bez přespání. 
 

Městský tábor 
V měsíci srpnu jsme uskutečnili jeden 5ti denní městský tábor, který byl zaměřen na tvořivé 
aktivity. V rámci tábora byl pro děti připravený celodenní program se stravou a přespáním 
v Luně. 
 

Pobytový tábor 
V měsíci červenci se uskutečnil jeden 10ti denní letní tábor „Hadinka“ v Klokočově u Vítkova 
s celotáborovou hrou „Písky času“. Tábor byl zaměřen na klasické táborové aktivity. 
 

Zájezdy 
V rámci letních prázdnin jsme připravili dva zájezdy. V červenci jeden poznávací do Uherského 
Hradiště a okolí a v srpnu pobytový, zahraniční do Chorvatska, města Mali Lošinj. 
 

Letní tábory a pobyty byly určeny žákům od 7 let, mládeži i dospělým. Všechny letní aktivity 
se uskutečnily podle plánu. Na organizaci táborové činnosti se podíleli interní pedagogičtí 
zaměstnanci, ředitelka, externí zaměstnanci a ostatní pomocníci.  
 
Přehled o aktivitách v pobytové a táborové činnosti 
 

Datum Název 
Počet 

účastníků 

POBYTOVÉ AKCE 

Září – květen Pobytové akce, soustředění zájmových kroužků 93 

PŘÍMĚSTSKÉ, MĚSTSKÉ TÁBORY 

7. 2. – 11. 2. Jarní příměstský tábor  14 

17. 7. – 22. 7. Příměstský tábor, Putování do pravěku 25 

8. 8. - 12. 8. Příměstský turistický tábor  16 

22. 8. - 26. 8. Tvořivý tábor 28 

POBYTOVÉ TÁBORY 

1. 7. – 10. 7. Letní tábor Hadinka, Klokočov u Vítkova 60 

ZÁJEZDY 

9. 7. – 15. 7. Poznávací zájezd Uherské Hradiště a okolí 39 

26. 8. - 4. 9. Zahraniční zájezd Chorvatsko 43 
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4. Personální zabezpečení 
 

4.1 Interní pracovníci 
V organizaci pracuje na plný úvazek 6 interních zaměstnancům, z toho 3 pedagogické 
pracovnice - ředitelka a 2 pedagogové volného času, 3 nepedagogičtí pracovníci - ekonomka  
a 2 uklízečky Všechny pedagogické pracovnice a účetní mají předepsanou odbornou 
kvalifikaci. 
 
Přehled interních pracovníků 

 
 

4.2 Externí pracovníci 
V organizaci pracuje několik let stabilní a kvalitní tým externích pracovníků, nadšenců, kteří 
předávají svým svěřencům odborné znalosti, zkušenosti, poznatky a rozšiřuji tak jejich 
odborné znalosti. V letošním školním roce pracovalo v organizaci celkem 40 externích 
pracovníků, z toho 38 pedagogických, kteří se podíleli na vedení zájmových kroužků a na 
realizaci prázdninové letní činnosti. Organizace zaměstnala 2 nepedagogické pracovníky  
na pracovní pozici školníka a vrátné.  
Externím zaměstnancům byly vytvářeny dobré pracovní podmínky a mnozí z nich ochotně 
pomáhají v průběhu roku při organizování různých akcí a činností.  
 

4.3 Organizační struktura zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogičtí pracovníci Zařazení Vzdělání Praxe 

Lenka Nenutilová ředitelka ÚSO 41 let 
Jaroslava Lupíková pedagog volného času ÚSO 41 let 

Kateřina Bukovjanová pedagog volného času ÚSO 30 let 

Pedagogičtí pracovníci Zařazení Vzdělání Praxe 

 Marie Růžičková ekonomka ÚSO 37 let 

 Jitka Mucalová uklízečka ÚSO  

 Renáta Kopková uklízečka základní  

Ředitelka

statutární orgán

Ekonom

zástupce ředitelky

Pedagogové
volného času

Externí 
zaměstnanci

Uklízečka
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5. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Organizace ve své podstatě veškerou svou činností plní ve společnosti prevenci sociálně 
patologických jevů. Celoročním působením pedagogických pracovníků v pravidelné, 
příležitostné a táborové činnosti dochází k pozitivnímu ovlivňování chování dětí a mládeže. 
Zájmové vzdělávání je kvalitním a smysluplným vyplněním volného času dětí, mládeže a 
studentů, které je zároveň i nejlepší prevenci sociálně patologických jevů. 
 
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Interní pracovnice se pravidelně zúčastňují vzdělávacích kurzů, převážně využívají nabídek 
KVIC. V tomto školním roce pedagogické pracovnice absolvovaly vzdělávací programy 
s názvem Pohybové hry pro děti, Jóga pro děti, Tvoříme se dřevem. Pracovnice projevily zájem 
o další kurzy, ale pro malý počet zájemců byly zrušeny. 
 
 

7. Údaje o aktivitách a prezentace na veřejnosti 
 
Organizace k propagaci své činnosti využívala dostupných propagačních prostředků, jako jsou 
reklamní plochy ve městě, svou propagační skřínku, reklamní letáčky, plakáty, městskou 
televizi, vývěsky, nástěnky ve školských zařízeních. Inzerovala v městském časopisu 
„Měsíčník“, městské televizi. Pravidelně aktualizovala a doplňovala webové stránky.  
Svou činnost organizace také prezentuje formou vystoupení kroužků na různých akcích, 
soutěžích, turnajích. Z uskutečněných akcí pořizuje fotodokumentaci. 
 
 

8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve sledovaném období nebyla provedena ze strany ČŠI žádná inspekční kontrola. 
 
 

9. Základní údaje o hospodaření 
 
Organizace zpracovává a sestavuje účetnictví a výkazy v systému IS VERA RADNICE. Jsou 
zpracovány vnitřní směrnice, podle kterých organizace postupuje. Účtování je prováděno 
podvojným způsobem. K jednotlivým syntetickým účtům je zřízena analytická evidence dle 
potřeb organizace a požadavků výkaznictví. 
Organizace nemá povoleny okruhy doplňkové činnosti a není plátcem daně z přidané hodnoty. 
V souladu s § 9, odst. 3, písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v planém znění je vedeno 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem.  
Výroční zprávu o hospodaření organizace předkládá dle pokynů zřizovatele po ukončení 
kalendářního roku. 
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Organizace hospodařila v  roce 2021 s prostředky z těchto zdrojů:  
- Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz - MÚ Příbor (závazný ukazatel) 
- Výnosy z prodeje služeb a čerpání fondů 
- Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ Moravskoslezského, 

podléhající finančnímu vypořádání - Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) 
Dotace č. 18_063/0014872-01 na realizaci zjednodušeného projektu - ŠABLONY II, 
realizace 1. 8. 2019 – 31. 1. 2022 (ÚZ 33063) 

 

9.1 Mzdy 
Mzdové prostředky jsou rozdělovány krajem dle krajské metodiky, podle spádovosti obce.  
Mzdy si organizace zpracovává sama, prostřednictvím mzdového programu Vema. 
 

Interní zaměstnanci 
Mzdové náklady na platy interních zaměstnanců byly zcela kryty příspěvkem ze státního 
rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353). Na platy všech zaměstnanců organizace 
byla v roce 2021 vyplacena částka 2 666 123 Kč, z toho platy pedagogických pracovníků činily 
celkem 1 689 911 Kč a platy nepedagogických pracovníků činily 976 212 Kč. Fond odměn nebyl 
v roce 2021 čerpán. 
 

Externí zaměstnanci - ostatní osobní náklady  
(OON = odměny na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) bývají částečně 
hrazeny z příspěvku na přímé náklady a částečně z vlastního rozpočtu. V roce 2021 činily 
celkem 287 431 Kč, v tom z přímých výdajů na vzdělávání (ÚZ 33353) 0 Kč, z ŠABLON  
(ÚZ 33063) 13 050 Kč, z jiných zdrojů (zřizovatel, vlastní výnosy) 274 381 Kč. 

 

 
 
 
 
 
 

Mzdové náklady Skutečnost 2020 Skutečnost 2021 

Přímé výdaje na vzdělávání – platy (33353) 2 315 485 Kč  2 666 123 Kč  

Fond odměn 96 466 Kč  0 Kč  

Platy celkem 2 411 951 Kč 2 666 123 Kč 

Náhrady za DPN 9 775 Kč  17 888 Kč 

   

OON Přímé výdaje na vzdělávání (33353) 150 000 Kč  0 Kč  

OON Šablony (33063) 9 000 Kč  13 050 Kč  

OON vlastní/zřizovatel 129 201 Kč  274 381 Kč  

OON celkem 288 201 Kč 287 431 Kč 

Mzdové náklady celkem 2 709 927 Kč 2 971 442 Kč 
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9.2 Provoz 
Na provoz získává organizace finanční příspěvek od zřizovatele, Města Příbor na základě 
předloženého návrhu plánu nákladů a výnosů pro daný kalendářní rok. Provozní příspěvek 
zřizovatele je pro organizaci závazným ukazatelem. 
 

 
9.3 Vlastní činnost 
Příjmy jsou tvořeny z vlastních zdrojů - příspěvky z pravidelné, nepravidelné, táborové 
činnosti a ostatních výnosů (dopravní výchova).  
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu COVID 19 došlo v roce 2020 a 2021 k omezení činnosti 
a provozu. V důsledku toho byly skutečné výnosy z prodeje služeb nižší, než bylo v plánu.  
Ze stejného důvodu byly nižší i některé náklady, zejména náklady na nákup materiálu a služeb 
(potraviny, ubytování, přepravné). Pro srovnání je v závorce uvedena skutečnost roku 2020. 
Plánované výnosy z prodeje služeb v roce 2021 činily 1 600 000 Kč. Skutečné výnosy z prodeje 
služeb činily v roce 2021 celkem 713 474Kč (596 421,46 Kč). 
 

Tvořily je: 
- výnosy z pravidelné činnosti, tj. kroužky a kurzy ve výši 144 984 Kč (206 393 Kč). 
-  výnosy z nepravidelné činnosti, tj. vstupné na akce, jednodenní zájezdy, soustředění  
- kroužků ve výši 144 984 Kč (206 393 Kč),  
-  výnosy z prázdninové činnosti: realizované tábory, zájezdy - ve výši 510 710 Kč     

 (310 800 Kč),   
- výnosy za výuku na dopravním hřišti 14 490 Kč (14 400 Kč).  

 

9.4 Čerpání fondů  
V roce 2021 nebylo plánováno ani uskutečněno čerpání rezervního fondu ke krytí provozních 
výdajů.  
 

9.5 Hospodaření organizace  

Závazné ukazatele Závazné ukazatele 
rok 2021 

v Kč 

Závazné ukazatele 
rok 2022 

v Kč 
Plán účetních opisů 12 100 22 200 

Celková výše neinvestičního příspěvku na 
provoz, z toho 
a) na odpisy hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku v ´hlavní činnosti 
 

b) na ostatní provozní výdaje 

526 000 
 

12 100 
 

513 900 

497 000 
 

22 200 
 

474 800 

Účet Popis Rok 2021 Rok 2020 

501 Spotřeba materiálu 187 785,50 Kč  203 149,91 Kč  

511 Opravy a udržování 218 924,74 Kč  314 609,72 Kč  

512 Cestovné 7 885,00 Kč  8 073,00 Kč  

518 Ostatní služby 404 974,25 Kč  265 967,78 Kč  

521 Mzdové náklady 2 971 442,00 Kč  2 709 927,00 Kč  
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9.6 Úpravy, rekonstrukce 
V roce 2021 byla pořízená nová pec na vypalování keramiky v ceně 77 785,00 Kč. Organizace 
provedla opravy a údržbu v celkové hodnotě 218 924,74 Kč. Jednalo se zejména o  
rekonstrukci podlahy a vymalování v místnostech „kancelář“ a „hudební klubovna“, opravy 
elektroinstalace, výměnu umývadla v kanceláři a jiné drobné opravy. 

 
 

10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Ve sledovaném období se Luna nezapojila do výše uvedených programů. 
 
 

11. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve sledovaném období se žádný pedagogický pracovník nezapojil do celoživotního učení.  
 
 

12. Realizované projety financovaných jiných zdrojů 
 
v roce 2019 se organizace zapojila do Šablon II, v rámci operačního programu Výzkum vývoj a 
vzdělávání, termín končení byl 31. leden 2022. V uvedeném školním roce organizace 
zrealizovala 10 šablon.  
 
 
 

524 Zákonné sociální pojištění 901 156,00 Kč  815 245,00 Kč  

525 Jiné sociální pojištění 10 535,00 Kč  9 863,00 Kč  

527 Zákonné sociální náklady 130 140,00 Kč  125 106,90 Kč  

528 Jiné sociální náklady 8 278,20 Kč  699,00 Kč  

551 Odpisy dlouhodobého majetku 12 076,00 Kč  14 988,00 Kč  

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 10 226,00 Kč  145 875,70 Kč  

Náklady celkem 4 863 422,69 Kč  4 613 505,01Kč  

602 Výnosy z prodeje služeb 596 421,46 Kč  596 421,46 Kč  

648 Čerpání fondů 266 738,36 Kč  266 738,36 Kč  

649 Ostatní výnosy z činnosti 3 777,90 Kč  3 777,90 Kč  

672 
Výnosy vybraných místních vlád. institucí  
z transferů 

3 746 567,29 Kč  3 746 567,29 Kč  

Výnosy celkem 4 924 521,31 Kč  4 613 505,01 Kč  

Hospodářský výsledek 61 098,31 Kč  0 Kč  
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13. Spolupráce s organizacemi, zřizovatelem 
 
Zřizovatel Město Příbor 
V průběhu školního roku se organizace každoročně podílí na spolupráci celoměstských akcí. 
V letošním školním roce se jednalo o Den dětí a házení metel.  
 

Městská policie 
Podílíme se na spolupráci branného závodu pro žáky šestých tříd a na výuce dopravní výchovy 
na dětském dopravním hřišti. 
 

Školská zařízení  
Pro školská zařízení připravujeme různé programy pro děti - tvoření, modelování v keramické 
dílně, přednášky o zvířátkách.  
 

Knihovna 
S uvedenou organizací se podílíme na spolupráci v rámci letních táborů. 
 

KČT Příbor 
Organizace s uvedenou organizací se podílí na spolupráci v rámci akce pro děti - Javornický 
výšlap.  
 
 

14. Závěrečná ustanovení  
 
 
Se zprávou o činnosti byli zaměstnanci seznámeni dne: 1. 11. 2022 
 
 
Jaroslava Lupíková     ……………………………………………………………… 
 
Kateřina Bukovjanová     ………………………………………………………………. 
 
Marie Růžičková     ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Příboře dne 28. října 2022      
 
 
 
 
Zpracovala: 
Lenka Nenutilová - ředitelka 


