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Výroční zpráva je zpracována za období počínaje l .1.2016 a končící 3l .12.2016
nazákladěvyhodnocení činnosti SGD Špičková Opava a jednotlivá ustanovení byla

předmětem Valné hromady SGD-Špičková Opava konané dne .22,10.2017

Výroční zpráva
Sportovní gymnastika dětí Špičková_Opava, z. s.
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1. Obecné informace o organizeci

Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ
právní forma
Spisovná značka,.

Výroční zpráva Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava,z.s
Za obdobirok2076

Sportovní gymnastika dětí- Špičková -Opava
Mírová 2296l29b, Předměstí, I746 0l Opava
68 94I 455
Spolek
L 4251 u Krajského soudu v Ostravě se dnem zápisu
1.I.20|4

2.Hlavní a vedlejší ěinnost organizace

SGD Špičková Opava má pouze hlavní činnost a to vymezenou svými stanovami.

Ve sledovaném obdobi realizovala tyto vytyčené úkoly,
al výchova dětí předškolního věku-uvědomuje si čím dál více , jak potřebná je tato výchovná
činnost pro děti předškolního věku. Po návštěvách gymnastických klubů TJ Vítkovice, Sokol
Morasvská Ostrava, TJ Třinec a GK Olomouc jsem zhlédla hodně různých praktik vedení
přípravek. Naše předškolní děti díky prostoru ktery dobře znaji,kamarádŮm- vedle kterých
jsou si jisti a nikdo je neruší se velmi dobře učí základním gymnastickým návykŮm. Získané
dovednosti jsou pro ně základním kamenem pro všechna sportovní odvětví.Stojím si za tím,
že se vyplatí do těchto dětí investovat vysoce kvalifikované trenéry herce a gymnasty v jedné

osobě. Děti se lehce dokážou vtáhnout do děje pravdivého příběhu a pak necvičí, ale dokonale
napodobují předepsané úkoly. Plní je s velkým nasazením pro cílenou věc. Je to ta

nejkrásnější motivace ke sportu. Odcházi nám dvě takové trenérky- vychované monikou
Langerovou.Protože obě splňovaly tyto nároky a u dětí byly velmi oblibeny Marlina Plačková
a Nikol Mrusková budou našemu sportovnímu světu moc chybět.

b/ gymnastická sportovka při vybraných základnich školách- vnímáme jako narŮstajici zájem
o výuku gymnastiky. Po 4 letech práce na metodice gymnastické sportovkyň je dobře
nastaven systém tréninků dětí, které se chtějí ve sportovni gymnastice zdokonalovat a zároveň
nechtějí gymnastice věnovat pňliš hodně ěasu.Závod a finále Opavský siláček, příprava dětí
na závod Ostří nože, zimni trampolínou soustředění, letní kempy jsou akce, které nejen

motivujií, ale také vychovávají,V následujících letech se budeme s martinou bendovou a
Veronikou Kopišovou učit tvoňt pohybové sladby na soutěž,,Česko se hýbe". Yaujala nás

tako postupová soutěž až republikovým finálem. Učí děti držetpíi sobě při výhrách i
prohrách, vede děti k rytmu a citu s hudebním doprovodem.Další velkou motivací jsou

soutěže škol ve sportovní gymnastice v rámci CASPV. I tady budeme směřovat své usilÍ, kdy
negymnasté se učí od gymnastů.
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c l záv o dní o ddíl gy mna stiky vychovává gymnasty.

Snažíme se vést i nadále především k trpělivé pravidelné a poctivé práci, která zatim nese své

ovoce. Naše odchovaŇyně Kristina Moravcová, Barbora Schneiderová- zaíazeny
v reprezentaci sportovní gymnastika žen
Vendula Silberová a Adéla Cihelková 1. Místo žákyně C vysoké mYto.
Terezalukovicsová 3 Místo M ČR juniorky C- Vysoké MYto 

_

Naše děvčata se účastnila přeboru Moravskoslezského kraje i MCR kategorie C
Bude třeba věnovat větší úsilí gymnastickým přípravkám - začinajici žákyně. Zde se učí
sladit s pravidly sportovní gymnastiky Gabriela Heiderová.

d/ gymnastické programy v našem specializovaném centu Žabce Kylešovicích. Snažili jsme

se vytvářet nové programy pro děti věkoqých kategorií od jednoho roku do 16let a vytvářet
další gymnastické skupiny. V určitých blocích tak mohou naše tělocvičny navštěvovat
opuuské děti i široká veřejnost Příkladem jsou Čtyřlístek, Zimní radování, Brácho pojď si se
mnou hrát.

e/spolupracovali jsme s především s vedením města Opavy, vybranými základnimi školami,
spórtovní komisí města Opavy a především 

" 
ČUS v Opavě, ČCP u Praze.

Podrobnějši zprávy o práci jednotlivých úseků najdete na našich internetových stránkách
www. gymnastikaspick ov a. cz

3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SGD Špičková Opava je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem
je výkonný výbor SGD Spičková Opava. Zahrnuje oddíl pohybové průpravy dětí
předškolního věku, gymnastickou sportovku ve vybraných základnich školách, gymnastickou
sportovku v Žabce azávodni oddíl sportovní gymnastiku žáŇ, žákyň a juniorek. Oddíly
provozují a organizťlí svou činnost společně a provazqi výuku tak aby měla vzestupnou
tenzi. Věříme, že pracujeme všichniv zájmu SGD Spičková-Opava

Statutárním orgánem je
Eva Davidová- předsedkyně oddílu

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení orgánŮ.
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4. Členská základna

SGD Špičková Opava evidovala na konci sledovaného období 1 109 členů v následující
struktuře.

5: Hospodaření

SGD Špičková-Opava v průběhu roku financovala svoji činnost především z členských
příspěvků, dotací z rozpočtu SMO, CUS a CGF.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření.
Veškeré náklady (přtjmy) a výnosy výdaje odpovídají plánu na uvedené období. Organizace
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujicím
období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny
v přílohách této výročni zprávy.
Příloha 1 - Výkaz zisku ztrát
Příloha 2 -Rozvaha

Sestavila ing, Drahomíra Spičková
Dne22.I.20|7 sGD ŠPlČKoVÁ - CIPAVA

^@=Q^ Mírová 29b
\Y." 'r,' 746 }1opAVA í
án*4^} lčn: 689 41 455 -2- r

Paarfu, ťW

Děti
í do 15 let)

Mládež
íod 15 do 18 let)

Dospělí
ínad 18 let)

Pohybová pniprava
vMS

981

21

Gymnastická 
_

soortovka v zs
Gymnastická
soortovka v zabce
Závodní gymnastika

104 J

Trenéři a funkcionáři



VÝkaz o maietku k 31.12.2016
(v tisících Kč bez desetinných míst)

PoPls c.r. k 1.1.2016 k 31.12.2016
Vazba na výčet položek
{vyhl. č. 504/2002 Sb, ve

zněni pozdějšich
předpisů.)

=
m
mx

DlouhodobÝ nehmotnÝ maietek 1 ř.2

DlouhodobÝ hmotný maietek 2 96 96 ř. 10

z toho: stavby 3 ř. 13

DlouhodobÝ fi nanční maietek 4 ř.21
Oprávky k dlouhodobému
maietku 5 _60 _79 ř.29

Zásobv 6 ř.42

pohledávkv 7 141 229 ř.52

krátkodobý finanón í majetek 8 1 461 1 465 ř.72
z toho: pokladna a účty v
bankách 9 1 461 1 465 ř.73 + 75

Jiná aktiva 10 ř. 81

MAJETEK CELKEM
{ř.1 až 10 bez ř. 3 a 9}

11 1 638 1 711 ř. 85

N

Nx

Rezervy 12 ř, 96

Dlouhodobé závazky 13 ř. 98

krátkodobé závazkv 14 168 151 ř. 106

Jiná pasiva 15 ř. 130

Z^Vpř;KY CELKEM
(ř. 12 až 15|

16 168 151 ř. 95

RoZDíL(ř. íl _ř.í6) 17 1 47o 1 560 ř. 86
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Výkaz příjmů a výdajŮ za rok 2016
SG - Špičková

PoPls c.r.
Hlavní

(nezdaňovaná)
činnost

Vedlejší
(zdaňovaná

) činnost
Celkem

z
x
Fo

sootřebované nákuov 18 452 452

z toho: mat. na údžbu nem. maietku 19

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

el. enerqie 21 30 30

plyn 22

voda 23

teolo a ostatní enerqie 24 ,l36 136

Službv 25 557 557

z toho:oor. a údžba nem. maietku 26
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

náimv TVZ 28 88 88

stoóné 29

osobní náklady 30 1 662 1 662

Daně a ooolatkv 31 34 34

ostatní nákladv 32

Odpisy 33 19 19

ProdanÝ maietek.tvorba rezerv a opr_polož. 34

poskvtnuté oříspěvkv 35 10 10

Daň z oříimu 36

NÁKLADY GELKEM (ř.18 +

25 + 30 až 36) 37
2734 2734
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Tžbv za prodané vl.výrobky,zboží a služby 38

Změny stavu vnitrorg.zásob + aktivace 39

ostatní vÝnosv 40 571 571

Tržbv z orodeie maietku 41

přísoévkv z vlastních zdroiů Čus 42

státní příspěvky rozdělované Čus 43 645 645

44

přísoěvkv od fvzickÝch a právnických osob 45

členskó ořísoěvkv 46 1 609 1 609

provoznídotace od obce. kraie 47

provozní dotace od státu 48
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X XXXXXXXXx XXXXXXXX XXXXXXXX

vÝtuosv CELKEM {ř. 38 až 48} 50 28,25

vÝslEoer HospoDAŘENí(ř.50 _ ř. 37} 51 91
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