Inspiro – středisko volného času Tišnov
Zpráva o činnosti 2019/2020
Činnost organizace v tomto školním roce byla poznamenána epidemií koronaviru, která
měla za následek uzavření, později silně omezené fungování všech aktivit Inspira. I přes tato
úskalí se podařilo udržet si účastníky formou distanční výuky. Náklonnost rodičů
přihlášených dětí i ostatních účastníků se projevila pochopením, solidaritou a trpělivostí. Pro
všechny pracovníky Inspira to bylo období plné výzev, kreativity a učení se novým věcem.

Charakteristika Inspira
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, Katově a Čebíně.
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Další činnost zájmového vzdělávání
Vzdělávacích programů (VP) určené pro mateřské, základní a střední školy zrealizovala
organizace (za období září 2019 – březen 2020) 34 pro 749 dětí žáků 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
program Finanční gramotnost ve spolupráci s brněnským Dětským podnikatelským klubem.
Kurzy pro dospělé se zrealizovaly keramické kurzy pro dospělé, Paličkování či Fotodílny.
Příležitostná činnost zájmového vzdělávání
Tento školní rok byl na počet akcí pro veřejnost, z důvodů výše popsaných, chudší. Advent
byl tradičně zahájen Adventními dílnami pro děti i dospělé, které společně s Inspirem
nachystalo Tvoření LuKa a Adventní trhovou slavností na náměstí Tišnova. V lednu proběhl
zcela nový Karneval na ledě za přítomnosti profesionálního krasobruslaře. Tato nová akce
měla u tišnovských rodin veliký ohlas.
Táborová činnost
V táborové činnosti byla nabídnuta pestrá nabídka pobytových i příměstských táborů. Nově
byly zařazen pobytový stanový tábor Survival pro mládež od 12 let, příměstský Plavecký
kemp a Kutilsko –modelářský příměstský tábor. Bylo zrealizováno 22 příměstských táborů (
jeden ve spolupráci s Podhoráckým muzeem) a 4 pobytové tábory ( stanový tábor Vranice,
Survival, Přírodovědný tábor Prospektoři a vodácké putování po Vltavě). 2 tábory se kvůli
omezením neuskutečnily. I přes nejisté fungování letní činnosti byl celkový počet účastníků
všech táborů 550.

Personální informace

Na činnosti Inspira se podílelo 13 interních ( z toho 4 místa hrazeny z projektů) a 50
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 2019/2020 byly realizovány pouze 4
letní příměstské tábory.
Byla podána žádost o pokračování tohoto projektu na období 2021 – 2022. Tato žádost
byla v létě 2020 schválena.


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. 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)
Projekt byl kvůli koronavirovým opatřením prodloužen do února 2021.
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Oslavy 20. výročí
V roce 2019 Inspiro oslavilo 20. výročí založení organizace, tehdejšího Domu dětí a
mládeže, jež se v roce 2014 přejmenoval na středisko volného času Inspiro. Oslavy proběhly
20. září v zahradě organizace. K tomuto dni byly přidruženy aktivity, které započaly již půl
roku před samotnými oslavami. Byla vyhlášena fotosoutěž na téma „světlo“, pro děti byla po
městě Tišnově nachystána tematická šifrovací hra. Obě tyto akce měly vyvrcholení a
vyhlášení vítězů v hlavním dnu oslav. Poděkování patří firmě IDIGI za tisk soutěžních
fotografií. Dění oslav provázely vystoupení dětí z kroužků, dílničky, výstavky výrobků
z kroužků, či divadlo Víti Marčíka s představením Sněhurka a sedm trpaslíků. Zajímavá byla
fotovýstava z vývoje organizace, jež ukázala obrovský posun zejména v prostorovém zázemí
organizace. A nechyběl ani narozeninový dort, jež po kousku ochutnal každý návštěvník.
Hlavním vyvrcholením oslav byl koncert Bombarďáka na zahrádce U Palce. Zde se patří
poděkovat firmě RIGI za bezplatné užití prostoru U Palce. Za účasti starosty Jiřího Dospíšila a
radního Aleše Navrátila bylo poděkováno současné ředitelce Ivaně Kroutilové a bývalým
ředitelkám Janě Helánové a Lucii Borkové za skvěle odvedenou práci v organizaci.

Hospodaření organizace
Inspiro je příspěvková organizace města. Na svoji činnost získává finanční prostředky
z více zdrojů – ze státního rozpočtu, z příspěvku zřizovatele, z dotačních titulů EU a MŠMT 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 2019 činil 2 050 000 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 129 772 ,35 Kč.
Období bylo poznamenáno uzavřením organizace z důvodu šíření koronaviru. Pravidelná
zájmová činnost tak musela být na 2,5 měsíce přerušena. Po uvolnění opatření bylo kvůli
přísným hygienickým podmínkám spuštěno výrazně méně kroužků. Částka vratek za
koronaobdobí byla ve výši 120 000 Kč.
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Statistické údaje

Pravidelná činnost - kroužky během školního roku
2017

2018
2019

2020
(údaj k 31.
10. 2020)

Počet

Počet

Počet

Počet

Zájmové útvary

108

107

118

110

účastníci

1027

1072

1116

1066

Děti

26

63

64

35

Žáci

976

975

993

982

ostatní

25

34

59

49

V tom

Další činnost zájmového vzdělávání – vzdělávací programy, semináře, kurzy pro
seniory ( vždy k 31.10)

Osvětová
a
informač
ní

2018

2019

Počet účastníků

Počet účastníků

1625

1725

Táborová činnost – počet účastníků (údaj vždy k 31. 10.)

rok

rok

rok

Rok

2017

2018

2019

2020

442

568

430

550

5

2020

749

