Inspiro – středisko volného času Tišnov – zpráva o
činnosti 2018/2019
Poslání organizace
Osobním přístupem a přátelskou formou vzdělávání nabízí organizace aktivní trávení volného
času v regionu Tišnovska. Vytváří pestrou nabídku kroužků, kurzů, akcí a táborů, ze které si
mohou vybrat jednotlivci, skupiny i rodiny. Ke každému jedinci přistupuje středisko
individuálně s ohledem na jeho osobnost, upevňujeme pocit jeho důležitosti a odpovědnosti.
Odborným vedením rozvíjí jeho schopnosti, dovednosti a postoje, které často využije ve svém
životě. Svojí činností pomáhá předcházet patologickým jevům ve společnosti a tím pozitivně
působit na její zdravý růst.
Středisko volného času Inspiro Tišnov je školskou příspěvkovou organizací města, která se
zaměřuje na zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, nabízí aktivní trávení volného
času dětí i dospělých.

Zájmové vzdělávání
Zájmové útvary

Zájmové vzdělávání probíhá pravidelnou činností 1 - 2x týdně. Zájmové útvary pro děti a
dospělé jsou členěny dle zaměření do 4 oblastí (sportovní, přírodo – technické, výtvarnékreativní a ostatní). Každým rokem je nabídka zájmových útvarů inovována, a jsou přidávány
novinky. Zájmové útvary jsou realizovány nejen v Tišnově, ale také na dalších pobočkách v
Dolních Loučkách a Katově.

Další činnost zájmového vzdělávání

Vzdělávacích programů (VP) určené pro mateřské, základní a střední školy zrealizovala
organizace za celý školní rok celkem 67 pro 1544 žáků ( z toho 250 MŠ) z regionu Tišnovska.
Vzdělávací programy jsou rozděleny na přírodovědné, vlastivědné, národopisné, sváteční,
praktické a rozvojové; největší zájem je o programy přírodovědné a programy s ekologickou
tématikou ( cyklus v přírodě, ptačí svět, jak roste chleba,…). Nově byl zařazen výukový
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program Vodní bezobratlí. Jde o praktické terénní cvičení na soutoku Svratky, Loučky a
Besénku. Žáci se zde pomocí krabičkových lup, klíčů k určování druhů a za odborné lektorské
pomoci určují nachytaný vodní hmyz. Environmentální vzdělávací programy zajišťuje
pedagožka, která v průběhu roku 2018/2019 úspěšně absolvovala specializační studium –
školní koordinátor EVVO, zajištěné Lipkou (školské zařízení pro environmentální vzdělávání)
Mezi další činnost zájmového vzdělávání patří kurzy a semináře pro dospělé. Zejména
kreativní kurzy – tvořivý Freestyle, keramický kurz pro dospělé. Pokračuje též spolupráce s
Tvořením LuKa na Velké jarní a adventní dílně.

Příležitostná činnost zájmového vzdělávání

Mezi příležitostnou činnost se řadí akce pro veřejnost, exkurze, soutěže a turnaje, vycházky a
výlety.
Středisko volného času – Inspiro se podílí na pořádání akcí pro tišnovskou veřejnost - na
akcích většinou zajišťují program pro děti a mládež (Trhové slavnosti, Hody, Memoriál Ivo
Medka - jízda zručnosti; Vánoční trhová slavnost, Masopust). Mezi nejvýznamnější akce
patří Karneval, Ledové hry a Pohádkový les, kterého se zúčastnilo přes sedm set účastníků.
Nadále pokračuje tišnovská florbalová liga, která je pořádána spolu se ZŠ Smíškova.

Táborová činnost

V táborové činnosti byla nabídnuta pestrá nabídka pobytových i příměstských táborů. Nově
byly zařazeny tzv Víkendovky. Jedná se pobytovou akci, která trvá od pátku do neděle se
zajištěním ubytování a stravy v budovách Inspira. Víkendovky jsou tématické, nejvíce z nich
ale bylo formou soustředění kroužků (např. Mineralogie, Mažoretky, Taneční krok, Street
dance, atd..)
Celkový počet účastníků všech táborů činil 568 účastníků. Bylo zrealizováno 17
příměstských táborů ( jeden ve spolupráci s Podhoráckým muzeem), 4 víkendovky a 5
pobytových táborů ( stanový tábor Vranice, Florbalové soustředění ve spolupráci se SVČ
Rosice, Přírodovědný tábor Prospektoři, tábor u moře v Itálii a vodácké putování po Vltavě).
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Personální informace
Na činnosti Inspira podílelo 13 interních ( z toho 4 místa hrazeny z projektů) a 60 externích
spolupracovníků a 20 dobrovolníků.
Zájmové útvary vedou interní a externí pedagogové, kteří jsou proškoleni dle zákona o
pedagogických pracovnících. Každoročně se externí pedagogové účastní povinného školení o
BOZP, GDPR, úvodního školení k začátku školního roku ( elektronický deník), školení
vedoucích příměstských táborů. Je jim nabízeno metodické školení, či odborné akreditované
kurzy ostatních organizací.
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Realizované projekty


OPZ MPSV - Dětský klub a příměstské tábory: podpora prorodinných opatření
(schváleno k 31. 10. 2017), datum realizace od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Dětský klub je služba, kterou organizace nabízí pro žáky prvního stupně, respektive pro jejich
rodiče. Byl otevřen dne 12. února 2018 a je realizován v době školního roku. Děti v klubu
mohou trávit čas po školním vyučování, před

kroužkem

či po kroužku plnohodnotně

a v bezpečném podnětném prostředí klubovny. Provoz je zajišťován dvěma pedagožkami.
Žáci mají během pobytu k dispozici množství deskových her, hudebních nástrojů, stavebnic,
výtvarných a kreativních potřeb. Pro děti jsou připravovány jednoduché výtvarné aktivity,
společné hry, kreativní tvoření, pestré sportovní činnosti, péče o zvířátka i odpočinkové
aktivity. Kromě vybavené klubovny děti využívají i venkovní hřiště, zahradu a tělocvičnu
SVČ Inspiro. V rámci Dětského Klubu nabízí Inspiro také doprovod dětí ze školy do Klubu
nebo kroužku v SVČ Inspiro
Příměstské tábory pod Dětským klubem probíhají v době školního roku i prázdnin od pondělí
do pátku v době od 8:00 – 17:00 hod. V roce 2018/2019 bylo realizováno celkem 6, včetně
táborů během prázdnin ve školním roce.



Šablony II – datum realizace od 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020

Projekt zaměřený zejména na vzdělávání pedagogů v potřebných tématech, personální krytí odborníků
v praxi. Díky tomuto projektu zaměstnáváme 2 školní asistentky na 0,5 úvazku, které jsou velkou
pomocí pro pedagogy v kroužcích. Pomáhají účastníkům se speciálně vzdělávacími potřebami,
pedagogovi kroužku jejich práce velmi usnadní výuku.
Z tohoto projektu dále nabízíme službu Kariérové poradkyně, která odbornými workshopy a nyní i
pravidelným setkáváním v kroužku s žáky 8. a 9. tříd probírá aktuální trendy na pracovním trhu,
interaktivními prvky a hrou nachází v každém silné stránky, které dále rozvíjí. Dále z projektu
financujeme odborné přednášky a besedy ( prof. Tomáš Grim, Ph.D. – témata z ptačí říše, přednáška
legie, Ing. Ondrušková – Jedlá zahrada, atd..). Pedagogové vyjíždí na odborné akreditované kurzy (
keramiky, osobnostně sociální rozvoj, inkluze,..). Nákladné akce typu Den Země a Den stromů můžeme
díky projektu začlenit i odborníky z dané oblasti.
Dále byla obnovena IT technika nákupem notebooků a tabletů, které se využívají nejen v IT kroužcích,
ale např. i v kurzech pro dospělé (např. Fotodílna)
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Hospodaření organizace
Inspiro je příspěvková organizace města. Na svoji činnost získává finanční prostředky ze
třech zdrojů – ze státního rozpočtu, z příspěvku zřizovatele a z vlastních zdrojů.
Finanční zdroje ze státního rozpočtu jsou

vázány na výkony (počty žáků a

studentů v zájmových útvarech a na táborech). Množství výkonů je pevně dáno a i když je
počet žáků a studentů v zájmových útvarech vyšší, finanční příspěvek je stále stejný.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2018 činil 1 890 000 Kč.
Do vlastních zdrojů je řazeno školné za zájmové útvary, poplatky za tábory, výnosy z
akcí a prodeje zboží, výnosy z pronájmů a půjčování věcí (turistické vybavení).
Inspiro s finančními prostředky řádně hospodařilo a vykázalo hospodářský výsledek
ve výši 52 777,69 Kč.
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Statistické údaje

Pravidelná činnost - kroužky během školního roku
2016
( údaj k 31.10.
2016)

2017
(údaj k 31.
10. 2017)

2018
(údaj k
31.10.
2018)

2019
(údaj
k 31.10.
2019)

Počet

Počet

Počet

Počet

Zájmové útvary

92

108

107

118

účastníci

913

1027

1072

1116

Děti

65

26

63

64

Žáci

794

976

975

993

Studenti

43

-

-

-

ostatní

11

25

34

59

V tom

Další činnost zájmového vzdělávání – vzdělávací programy, semináře, kurzy pro seniory

Osvětová
a
informač
ní

2017
( údaj k 31.10.
2017)

2018
(údaj k 31. 10.
2018)

2019 (údaj k 31.
10. 2019)

Počet účastníků

Počet účastníků

Počet účastníků

1482

1625

1725

Táborová činnost (údaj vždy k 31. 10.)
rok

rok

rok

rok

2016

2017

2018

2019

395

430

442

568
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