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Úvod 

 

 

      Active-středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem Žďár nad Sázavou, 

Dolní 2274/3, je školské zařízení působící v oblasti zájmového vzdělávání a realizace volného 

času dětí, mládeže a dospělých. Active-SVČ navazuje na činnost Domu dětí a mládeže ve 

Žďáře nad Sázavou, který ukončil svoji činnost 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 výsledky a vhodné 

prostorové a materiální podmínky jsou pevným základem zájmu veřejnosti o jednotlivé druhy 

činnosti, které Active-SVČ poskytuje.  Ve školním roce 2021/2022 byla opět činnost  

Active-SVČ bohužel významně poznamenána celosvětovou pandemií Covid-19. Active-SVČ 

již nebylo v průběhu školního roku uzavřeno, ale začátkem září spolupracující školy 

nevěděly, jaká bude situace, a proto jsme na některých školách nemohli z rozhodnutí jejich 

ředitelství zájmové útvary otevřít. Stejná nejistota panovala i u rodičů, a tak i počty 

přihlášených dětí do zájmových útvarů přímo na Active byly nižší. Negativní dopad mělo 

i to, že děti si odvykly pravidelné činnosti, zejména pohybovým aktivitám.   

 

 

Personální zabezpečení  

 

 

     Personální zabezpečení zůstává i nadále základní podmínkou úspěšného fungování 

organizace a jeho předností. Stabilní pracovní kolektiv fundovaných, zkušených, ale  

i mladých pracovníků 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 

zaměstnanců včetně ředitele se ve školním roce 2021/22 doznal výrazných změn.  

K 31.1.2022 ukončila pracovní poměr ekonomka Miroslava Odehnalová. Ke konci školního 

roku. k 30.6.2022 byl ukončen pracovní poměr Ing. Evě Valentové, asistentce pedagoga, 

k 31.7. odešla do důchodu dlouholetá pedagogická pracovnice Jaroslava Lánová a školník 

Vladimír Vytlačil. K 31.8.2022 odešla z pracovního poměru zástupkyně ředitele Mgr. Zdena 

Volavá a k 31.8.2022 skončil po 30 letech ve funkci ředitele Mgr. Luboš Straka. Na 

pracovním kolektivu se projevila i dlouhodobá nemoc Jakuba Sojky, který od 1.11.2021 po 

celý školní rok byl na pracovní neschopnosti.  

   U externích zaměstnanců dochází v posledních letech k větší obměně pracovníků,  

a to především z důvodu odchodu mladých pracovníků za vysokoškolským studiem mimo 

Žďár nad Sázavou. Počet pracovníků i vzhledem k pandemické situaci odpovídal potřebám 

k zajištění fungování organizace. 

     Činnost Active-SVČ ve školním roce 2021/2022 zajišťovali tito interní zaměstnanci: 

 

Mgr. Luboš Straka  - ředitel – do 31.8.2022 

Mgr. Renata Vránková - zástupce ředitele 

Mgr. Zdena Volavá  - zástupce ředitele – do 31.8.2022 

Jaroslava Lánová  - vedoucí oddělení soutěží – do 31.7.2022 

Zbyněk Kalina  - vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu 

Jan Revay   -  vedoucí oddělení techniky 

Sára Šoukalová  - pedagog oddělení pohybových aktivit a tance 

Jakub Sojka   - pedagog oddělení pohybových aktivit a tance  

Filip Straka   - pedagog – Active club 

Lucie Chromá   - pedagog – Active club 



Jitka Kalasová   - pedagog oddělení soutěží 

Kateřina Padalíková  - pedagog oddělení taneční 

Ing. Eva Valentová  - školní asistent – do 30.6.2022 

 

Bc. Iveta Svobodová  - hlavní ekonomka 

Vladimíra Dvořáková  - ekonomka, PAM – od 1.8.2022 

Miroslava Odehnalová - ekonomka, PAM – do 31.1.2022 

    

Vladimír Vytlačil  - školník – do 31.7.2022 

Marie Klímová  - recepční + kuchařka 

Dagmar Siebenbürgerová -   recepční + kuchařka 

Nadja Musilová  - uklízečka 

Romana Gadžiová  - uklízečka 

 

 

     Kromě stálých zaměstnanců v Active – SVČ pracovalo 69 externích pracovníků. 

Externisté rovněž pomáhali při zabezpečování provozu Active clubu, kulturních  

a společenských akcí pro veřejnost a při zajišťování letních táborů. Na Active – SVČ 

pravidelně pracovali v uplynulém školním roce tito externí pracovníci: 

 

příjmení a jméno zájmový útvar 

Ambrožová Eva Orientální tanec 

Bezchlebová Klára Scénický tanec 

Coufalová Klára Fit dívka 

Dlouhá Pavla Spinning 

Dobešová Eliška Kytary 

Dokulilová Markéta Sportovní gymnastika 

Doležalová Markéta Anna MG 

Dvořáková Tereza Flétna 

Fišar Josef Šachy 

Hofman Petr Kytara 

Houfová Milena Keramika 

Humlíček Hynek, Mgr. Lyžování 

Chalupová Kateřina Tenis 

Chromá Nikol MG, Roztleskávačky 

Chyba František Stolní tenis 

Chylíková Věra, Mgr. Matematika 

Janáčková Lucie Stolní tenis 

Janů Petr, Ing. Klávesové nástroje 

Jirásková Blanka Bodystyling 

Kadlec Petr, Mgr. Volejbal žákyně 

Knápková Alena Alpinning, spinning 

Kociánová Jarka Power jóga 

Kos Matěj Www stránky, Florbal 

Král Antonín Parkour v ZR  

Křivánek Ivo Letečtí modeláři 

Křižovič Martin, Ing. Astronomický 

Kubíčková Michaela Sportovní gymnastika 

Malečková Barbora Badminton 



Mička Jan Plavání 

Mičková Kateřina Plavání 

Miliánová Michala Moderní a Sportovní gymnastika 

Miluška Marek Slackline 

Mitana Ondřej Nerf 

Müller Milan Lego 

Mynář Milan Plastikoví modeláři 

Nechanická Daniela, Ing. Orientační běh 

Němcová Markéta Varhany/klavír 

Neprašová Kateřina Parkour mimo ZR 

Neubauerová Marie MG 

Novák Zdeněk Sportovní střelba 

Oubrechtová Zdeňka Základy lezení 

Pavlíčková Alžběta Street dance mimo ZR 

Pelán Zdeněk Parkour, Parkour mimo ZR 

Poláková Veronika Varhany/klavír 

Polívková Romana Spinning 

Poulová Veronika Doučování 

Procházková Laďka Spinning, Posilování pro ženy 

Prüger Luboš Kytara 

Revayová Andrea Mgr. MG 

Rosecká Alena Orientační běh 

Sedlářová Hana Na ranči 

Strejček Michal Alpinning, spinning 

Sukup Štěpán Parkour 

Šebesta Jan Volejbalová přípravka 

Šimurdová Romana Mgr. Výtvarka 

Šmíd Jan Box 

Štědroňská Hana Country tance 

Šubrt Václav Sportovní střelba 

Tlačbabová Natálie  Activně s Activem 

Tomková Dáša Tabata 

Topinková Martina Volejbal 

Toussaintová Monika Varhany/klavír 

Vašík Dobroslav, Ing. Lyžování 

Verner Matěj Parkour ZR, mimo ZR 

Veselský Roman, Mgr. Stolní tenis 

Veselý Pavel, Mgr. Volejbal 

Veselý Petr Volejbalová přípravka 

Zachová Markéta Kytary 

Zvěřinová Lenka Jumping, tabata 

     

 Na činnosti Active – SVČ se kromě externích pracovníků podílelo i dalších 150 pracovníků 

na dohody o provedení práce. Jednalo se především o učitele ZŠ a SŠ, garanty a porotce 

soutěží a vedoucí na letních táborech. 

 

 

 



Výchovně vzdělávací činnost 

 

     Výchovně 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. 11.2009 a platné od 1. 1.2010. 

     Činnost Active – SVČ v uplynulém školním roce 2021/2022 měla probíhal dle plánu  

a ve stejném rozsahu jako v předešlých letech. Bohužel hned ze začátku školního roku se na 

činnosti projevil dopad pandemie Covid-19. Do pravidelné zájmové činnosti se přihlásilo 

výrazně méně dětí a činnost kroužků na školách byla omezena než v předešlých letech. 

     Ve všech ukazatelích výkonů došlo vlivem pandemie k výraznému poklesu. Výjimku 

tvořila pouze organizace soutěží a letní činnost.  Významným prvkem v činnosti byla opět 

organizace a zajištění okresních a krajských kol soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. 

Vědomostní soutěže jsme pořádali v okresech Žďár nad Sázavou a Jihlava. Většina soutěží 

probíhala formou on-line. Sportovní soutěže probíhaly v omezené formě a opět jsme 

koordinovali sportovní soutěže pro celý Kraj Vysočina.  

     Činnost v ostatních oblastech probíhala v menším rozsahu. Vše mělo velký vliv na 

celkovou ekonomiku Active-SVČ, kde jsme zaznamenali výrazný pokles příjmů. Příjmy ze 

školného byly minimální oproti předcovidovým rokům. Stejně tak příjmy ze vstupného do 

Active clubu. Jen příjmy z turistické chaty Sklené byly na srovnatelné úrovni. Celkový propad 

příjmů za rok 2021 představoval částku téměř 3 376 tis. Kč. 

 

        Pokud shrneme celkovou nabídku aktivit, kterou jsme za školní rok 2021/2022 

uskutečnili, dojdeme k tomu, že návštěvnost Active – SVČ právě s ohledem na dopad 

epidemii Covid významně poklesla. Hlavní kritérium hodnocení je pravidelná zájmová 

činnost. V této oblasti díky pandemii došlo při přihlašování dětí do zájmové činnosti 

k velkému poklesu.  V době podání přihlášek nebyla vládou ČR ani MŠMT stanovena jasná 

pravidla a školy i rodiče se obávali dalšího vývoje. K termínu podání statistiky na MŠMT 

jsme měli přihlášeno do zájmové činnosti 1 566 účastníků ve 113 zájmových útvarech. To je 

o 668 účastníků méně než v roce 2019, ale o 359 více než v předešlém roce.   

       Příležitostných akcí jsme uspořádali 114 s účastí 5 433 účastníků.  Soutěží vyhlašovaných 

MŠMT jsme uspořádali a organizačně zajistili 153 pro 14 819 účastníků. Vědomostní soutěže 

jsme pořádali pro okresy Žďár nad Sázavou a Jihlava, sportovní pro celý Kraj Vysočina.  

V oblasti spontánních aktivit jsme zachovali rozsah nabídky těchto aktivit, ale i zde se 

projevilo uzavření Active – SVČ z důvodu pandemie.  Návštěvnost klubu DEPO nízká,  

102 otevřených dnů pro 820 účastníků, v Active clubu proběhlo 345 otevřených dnů  

a návštěvnost byla 20 062 účastníků. 

    Na turistické chatě Sklené jsme zajistili 45 pobytů, počet ubytovaných byl 1 475, počet 

zajištěných ubytování celkem představuje 4 702 noclehů. Celkem to je o téměř 20 pobytů, 

450 ubytovaných a téměř 1700 noclehů více než v předešlém roce.  Po odečtení našich táborů 

a soustředění je do statistiky započteno 41 akcí a 3 091 účastníků. Kromě uvedených 

ubytovacích akcí jsme na turistické chatě 2 měsíce ubytovali uprchlíky z Ukrajiny v důsledku 

pomoci lidem postiženým válkou. Celkem to bylo téměř 1 800 ubytovaných nocí. 

V táborové činnosti bylo připraveno v průběhu prázdnin školního roku 2021/2022 celkem 

15 táborů s účastí 429 účastníků. To je kromě soutěží jediná oblast naší činnosti, kde došlo 

k nárůstu aktivit o 1 tábor a 115 účastníků. Na těchto táborech se podílelo 82 pedagogických  

a provozních pracovníků. Celkový počet osob a dní na táborech je 3 091.  

    Celkový počet nabídky Active – SVČ včetně turistické základny Sklené a táborů je 806 

akcí. Celkový počet návštěvníků je 47 478. To je velký nárůst návštěvníku činnosti oproti 

předešlému roku, ale oproti roku 2018/19 pokles o téměř 40 461 návštěvníků.  

Pokud shrneme celkovou činnost pravidelnou i nepravidelnou s tím, že u pravidelné byla 

průměrná docházka do kroužků a kurzů 81,1 %, dojdeme u počtu návštěvníků Active – SVČ 

v pravidelné činnosti k číslu 40 641 účastníků. Celková návštěvnost Active – SVČ v průběhu 

školního roku 2021/2022 byla 88 119 návštěvníků, což je o téměř 70 tis. více než v předešlém 

roce, ale o 52 241 návštěvníků méně oproti roku 2018/2019. Tento pokles byl způsoben 

dopady pandemií Covid-19 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Pravidelná zájmová činnost 

    V oblasti pravidelné zájmové činnosti došlo v důsledku dopadů pandemie Covid-19 

k výraznému poklesu počtu přihlášených dětí, a to na 1 566 účastníkům v celkem 113 

zájmových útvarech. To je o 668 účastníků méně, než v roce 2019, ale o 359 více než 

v předešlém roce. Tento stav je stále důsledkem dopadů pandemie Covid, kdy velké množství 

škol nám neposkytlo svoje prostory na výuku kroužků, což se projevilo v množství kroužků  

a přihlášených dětí.  
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2. Příležitostná činnost 

    V oblasti příležitostné činnosti jsme uspořádali celkově 114 akcí pro 5 433 účastníků.   

Tradiční akce, které byly v plánu, mohly opět proběhnout, ale celková nabídka byla omezená. 

Z tradičních akcí, které jsme uspořádali vyhlášení ceny Talent Vysočiny. Byl to již 27. ročník 

vyhlášení této prestižní ceny, který pořádáme ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje 

Vysočina.  Kraj Vysočina velmi kladně hodnotil uskutečnění této významné společenské 

akce. Z dalších tradičních akcí proběhla po dvouleté přestávce taneční soutěž Žďár Tančí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Soutěže    

Organizace soutěží je významný prvek činnosti našeho činnosti Active - SVČ. Z pověření 

Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme byli opět organizátory soutěží vyhlašovaných MŠMT. 

V tomto školním roce jsme organizovali vědomostní soutěže pro nejen náš okres, ale i okres 

Jihlava. Z důvodu epidemie covid-19 byla převážná většina soutěží organizována on-line. 

Všechny soutěže proběhly bez problémů a forma on-line se u většiny osvědčila.  
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   Sportovní soutěže MŠMT probíhaly po celý školní rok. Organizačně jsme je zabezpečovali 

pro celý Kraj Vysočina. Na podzim 2021 neproběhly soutěže jen v okrese Havlíčkův Brod  

a došlo ke sloučení kategorií III. a IV.  

    Úkolu organizace soutěží a olympiád jsme se zhostili velmi dobře. Organizace soutěží byla  

na vysoké úrovni a její profesionalita je oceňována jak školami, tak i pedagogy, kteří na tyto 

soutěže přijíždějí. Velkým pozitivem soutěží je stabilní kolektiv garantů jednotlivých soutěží, 

kterými jsou zkušení pedagogové ze základních a středních škol ze Žďáru nad Sázavou  

a Nového Města na Moravě. Pozitivem je i propracovaný informační systém, kde veškeré 

informace o soutěžích, jako termínový kalendář, evidence přihlášek, propozice i výsledkové 

listiny jsou na webových stránkách Active - SVČ. Velmi dobrou organizaci soutěží oceňuje  

i Krajský úřad Kraje Vysočina, pod jehož patronací soutěže v celém kraji probíhají. 

Spolupráce s krajem je v tomto směru velmi dobrá. 

   Celkem jsme za školní rok zorganizovali 34 vědomostních soutěží s účastí 2 162 žáků, 

z toho bylo 8 krajských kol. Sportovních soutěží jsme zorganizovali 30 s účastí 2 677 žáků, 

z toho byly 2 krajská kola. Organizačně jsme zajistili v rámci Kraje Vysočina 119 soutěží pro 

téměř 10 000 žáků.  Celkem tedy 153 soutěží s účastí 14 819 žáků a studentů. 

Na podzim 2021 jsme pořádali Republikové finále v přespolním běhu základních a středních 

škol za účasti 44 družstev a celkem 291 účastníků. Finále proběhlo ve Vysočina aréně 

v Novém Městě na Moravě a setkalo se s velmi kladným ohlasem ze strany zúčastněných 

škol. Vítězové v kategorii VI. středních škol si vybojovali postup na Mistrovství světa na jaře 

2022. Účast na tomto mistrovství organizačně zajišťoval ředitel Active-SVČ jako garant 

sportu. 
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4. Prázdninová činnost 

   I prázdninová činnost byla připravována od ledna. V rámci jejich přípravy jsme reagovali  

i na válku v Ukrajině a vypsali jsme 3 příměstské tábory s výukou českého jazyka pro 

ukrajinské děti. Na tyto tábory jsme i podali úspěšně projekt do programu vyhlášeného 

MŠMT. Tyto 3 tábory se ale pro malý počet přihlášených neuskutečnili a získanou dotaci 

jsme vrátili. Ze standartní nabídky jsme připravili 8 příměstských táborů, ze kterých se 

uskutečnilo 6. Ze soustředění kroužků jsme uspořádali soustředění moderních gymnastek  

a volejbalistů. V pobytových táborech jsme pokračovali v organizaci táborů jako v minulém 

roce. Na Skleném jsme zorganizovali 5 pobytových táborů a 1 pobytový tábor ve Smrčné. 

Celkem bylo připraveno v průběhu prázdnin školního roku 2021/2022 15 táborů s účastí 

429 účastníků, tj. pokles o 1 tábor, ale nárůst o 52 účastníků oproti předchozímu roku.   

Na táborech se podílelo 82 pedagogických a provozních zaměstnanců a celkový počet osob  

a dní na táborech je 3 091. 
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5.  Spontánní činnost a individuální činnost 

    V oblasti spontánních aktivit jsme měli připravenou tradiční nabídku aktivit. Bohužel se  

i v této oblasti promítl dopad pandemie Covid-19, a to především výrazným poklesem 

cvičících v Active clubu, což se negativně projevilo i v ekonomice Active - SVČ.  Celková 

nabídka Active clubu činila 345dnů a návštěvnost byla 20 062 návštěvníků, tj. 456 cvičících 

týdně.  
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Je to více než trojnásobek návštěvníků oproti předešlému školnímu roku, ale méně než 

polovina oproti roku 2019 před covidem. Pokud do statistiky zahrneme děti a dospělé ze 

zájmových útvarů, které Active club navštěvovaly, tak celková návštěvnost představovala      

35 991 cvičících, tj. týdně 762 návštěvníků. Oproti předchozímu covidovému roku je to téměř 

5x tolik návštěvníků, ale proti školnímu roku 2018/19, kdy činnost probíhala v normálním 

duchu je po pokles o 25 393 cvičících a v celkovém součtu včetně dětí ze zájmových útvarů je 

to pokles o 32 408 návštěvníků 

     V době školního vyučování a vedlejších prázdnin byl připraven i provoz Klubu DEPO, 

který byl otevřen 102 dnů s návštěvností 820 dětí. 

     Celková návštěvnost všech spontánních aktivit tedy byla 20 882 účastníků při nabídce 447 

aktivit. 

 

 

 

Přehled návštěvnosti jednotlivých pohybových aktivit v Active clubu: 

 

 

alpinning 399 ročně tj. 9,1 týdně 

horolezecká stěna 59 ročně tj. 1,3 týdně 

tabata 859 ročně tj. 19,5 týdně 

posilovna 4725 ročně tj. 107,4 týdně 

powerjóga 399 ročně tj. 9,1 týdně 

pronájmy sálů 4067 ročně tj. 92,4 týdně 

pronájmy TV 5988 ročně tj. 136,1 týdně 

bodystyling 615 ročně tj. 14,0 týdně 

spinning 966 ročně tj. 22,0 týdně 

squash 1669 ročně tj. 37,9 týdně 

jumping 316 ročně tj. 7,2 týdně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Služba školám  

    V oblasti služeb školám jsme pokračovali v organizaci a zajišťování lyžařských  

a cyklistických kurzů pro školy a školní výlety. Na turistické chatě ve Skleném nabízíme 

školám velmi dobré ubytovací a stravovací podmínky. V průběhu roku jsme pro školy zajistili 

14 vícedenních kurzů, 12 sportovních soustředění, 7 víkendových pobytů, 6 krátkodobých 

pronájmů a 3 tábory. Celkem to bylo 45 pobytů pro 1 475 ubytovaných. To je vzhledem  

k epidemii covid-19 o 17 pobytů a 376 ubytovaných více něž v předešlém roce. Celkový 

počet realizovaných ubytování byl 4 702 nocí, což je o 1 632 nocí více než v roce předešlém.  

   Na Skleném jsme se zapojili do pomoci válkou postižené Ukrajině a v měsících duben  

až květen jsme na turistické chatě ubytovali 30 uprchlíků u Ukrajiny. Bylo to celkem 1 800 

nocí, což celkem dává celkový počet ubytovaných nocí 6 502, tj roční průměr téměř 18 

ubytování denně. 

     Rozsah poskytovaných služeb tvoří zajištění ubytování, případně stravování. Výukovou 

část kurzů si školy zajišťují samostatně.  
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Péče o majetek  

 

    Active – SVČ realizoval v roce 2021/22 svoji činnost ve čtyřech objektech. Všechny 

objekty byly řádně udržovány a hospodárně využívány. 

 

pracoviště Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2 

    Budova DDM je v částečně uspokojivém technickém a provozním stavu a odpovídá 

požadavkům pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost. V loňském roce proběhla realizace 

projektu rekonstrukce bývalé prodejny PaČ na kanceláře pro pobočku VZP. O letošních 

prázdninách pak byla realizována oprava vytápění a vybudování samostatné větvě právě pro 

VZP. 

 

pracoviště Active – SVČ a Active club, Žďár 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,  

a v 1. patře tělocvična s umělým povrchem. 

Ve druhé budově jsou v přízemí šatny a sociální zázemí pro cvičební sály a squashové 

centrum. V 1. patře šatny a sociální zázemí pro tělocvičnu a cvičební sály. 

Ve třetí budově je v přízemí posilovna a aerobicový sál. V 1. patře úpolový sál, taneční sál, 

relaxační sál a spinningový sál. Ve 2. patře jsou kanceláře Active - SVČ.   

   Active club je dnes největším fitness centrem ve Žďáře nad Sázavou a nabízí pro pohybové 

aktivity tělocvičnu s umělým povrchem, posilovnu, tři squashové kurty, aerobicový sál, 

spinningový 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 velmi dobré   

ubytovací a stravovací možnosti. To se projevuje i na zájmu škol a dalších subjektů o její 

využití. V roce 2018 došlo k zateplení budovy s výměnou oken a realizaci nové fasády, která 

byla investičně zajištěna zřizovatelem Městem Žďár nad Sázavou. V loňském školním roce 

jsme společně s městem realizovali stavbu pergoly a skladu materiálu a kol. Realizace stavby 

opět významně zlepšila podmínky pro organizaci akcí pro školy i další organizace.  

 

 

pracoviště rekreační objekt Koníkov 

   Rekreační chalupu Koníkov jsme získali bezúplatným převodem v roce 2003 od Kraje 

Vysočina. Chalupa slouží k drobné rekreaci a v roce 2016 byla se souhlasem zřizovatele 

pronajata občanskému sdružení Pro Strachujov, které chalupu využívá pro svoji činnost  

a zároveň ji udržuje. Koníkov slouží i pro víkendové akce kroužku Aktivně s Activem. 

Sdružení provádělo drobnou údržbu objektu.  

 

pracoviště Hvězdárna 

  Hvězdárnu ve Žďáře nad Sázavou jsme získali převodem od kultury Žďár. Budova je 

v neutěšeném stavu, momentálně bez přívodu elektrické energie. Aktuálně jsou zde řešeny 

menší opravy a údržba. Pro nepříliš dobrý stav budovy a vybavení, došlo k tomu, že  

o astronomický kroužek není letos zájem. Objekt Hvězdárny převzal k užívání aktivní oddíl, 

skupina vedoucích a instruktorů a dětí a chtěli by objekt začít používat pro svoje celoroční 

setkávání. Proběhla údržba zeleně včetně prořezu stromů.  

 

Podmínky pro činnost a zabezpečení Active - SVČ 

 

   Zřizovatelem Active-SVČ je od 1.1.2010 Žďár nad Sázavou. Do tohoto data byl 

zřizovatelem původního DDM Kraj Vysočina. Se změnou zřizovatele souvisely i změny 

v ekonomice Active – SVČ, správa majetku a systém dotací.  



   Z hlediska přímých dotací, tj. dotací na mzdy zaměstnanců, finanční prostředky dostáváme 

ze státního rozpočtu prostřednictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina tyto finanční prostředky 

rozděluje mezi 18 DDM a SVČ, které v kraji pracují. Koordinační rada DDM a SVČ Kraje 

Vysočina se aktivně podílí na stanovení podmínek přerozdělování finančních prostředků na 

mzdy. I díky této snaze se v tomto školním roce podařilo s Krajem Vysočina dohodnout 

rozdělení finančních prostředků dle výkazů za školní rok 2018/19. Tím jsme obdrželi stejnou 

finanční dotaci na mzdy jako v předešlém roce, a to nám zásadně pomohlo přežít ekonomicky 

celý školní rok.  Přímé dotace na mzdy nám téměř pokryly mzdové potřeby organizace, což 

bylo teprve podruhé v historii. Poprvé to bylo díky projektu Šablony 2. 

   Z hlediska provozních dotací přetrvávají nadále zhoršené podmínky. Město Active – SVČ 

poskytuje nižší provozní dotaci než původní zřizovatel, ale provozní dotace pro rok 2022 již 

byla vyšší než v minulosti, 1 900 tis. Kč. Toto navýšení provozní dotace přispělo k tomu, že 

přes poklesy tržeb v důsledku dopadů epidemie covid-19, ním výrazně pomáhá ekonomice 

Active-ASVČ, na které se projevuje růst cen energií.  Tento vstřícný krok ze strany města 

nám významně pomohl.  I díky tomu předpokládáme vcelku úspěšný ekonomický rok 2022.  

   Financování soutěží vidíme jako trvale velmi pozitivní. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu 

významnou měrou financování soutěží posiluje na rozdíl od MŠMT ČR. Finančních 

prostředků na organizaci a zabezpečení soutěží je díky Kraji Vysočina dostatek a díky tomu 

jsme mohli kvalitně připravit desítky vědomostních a sportovních soutěží. Jako velmi dobrou 

vidím i spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ.  

   Stejně velmi dobrou spolupráci má Active – SVČ se Školním sportovním klubem při 

Active-SVČ. Klub se ze svých finančních prostředků podílí na pořizování sportovního 

vybavení a především zajištění účasti sportovních kroužků na soutěžích okresních, krajských  

i celostátních. Činnost školního sportovního klubu byla rovněž výrazně lockdownem 

omezena. 

   Podmínky prostorové byly zhodnoceny v části péče o majetek a lze je hodnotit jako dobré, 

ale ne ve všech objektech.   

 

 

Závěr 

 

   Závěrem můžeme školní rok 20212/2022 hodnotit opět jako velmi výjimečný. Na celý 

systém fungování organizace významně dopadly důsledky epidemie covid-19. Pravidelná 

zájmová činnost byla ze začátku opětovně pandemií poznamenána a celá řada aktivit se 

neotevřela. Ostatní formy naší činnosti jsme se snažili v rámci daných pravidel a možností 

realizovat. Snažili jsme se plnit naše poslání a poskytnout dětem, mládeži a všem obyvatelům 

našeho města možnost smysluplného využití volného času.  

   Kvalitně jsme zabezpečili významný prvek naší činnosti, kterým je organizace soutěží  

a olympiád. Zabezpečili jsme letní činnost a tábory, v rámci možností provozovali Active 

club. Nadále jsme byli zapojeni do opatření v boji s pandemií tím, že u nás v sále probíhalo  

a probíhá testovaní.  Zapojili jsme se i do pomoci uprchlíkům v důsledku války na Ukrajině. 

Dva měsíce jsme uprchlíky ubytovávali na Turistické chatě Sklené a organizovali výuku 

českého jazyka.  

   Po ekonomické stránce se nám přes všechny potíže podařilo zvládnout ekonomiku 

v kladných číslech, a nakonec jsme dosáhli i velmi dobrého hospodářského výsledku za rok 

2021 a výborného výsledku za 1. pololetí 2022. 
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