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ČINNOSTI ATOMIKA z.s. 
• Svišti v pohybu - všestranná pohybová přípravka  

• Všestranná přípravka systém 2x8 

• Všestranná přípravka systém 4x4 

• Cvičení rodičů s dětmi 

• Míčové a netradiční hry - (Sporty na zkoušku) 

• příměstské tábory - 2x 28 dětí 

• tábor rodičů a dětí - 40 osob (10 rodin) 

• floorbal  - 18 sportovců 

• Záchranářské školní dny - 2000 osob ročně 

• školení dětí 

• školení učitelů 
 

• Horský klub galantního jelena  

• Apalucha - tatínkové + děti 

• Kondiční zimní kurz muži - Jizerky 
 

Ochranná známka 
- zažádáno u Úřadu průmyslového vlastnictví o zapsání obrazové ochranné známky (logo 

svišti v pohybu) a kombinované (logo svišti v pohybu + název svistivpohybu). 
Vyrozumění o udělení či neudělení přijde v roce 2021. 

 

Akreditace MŠMT   
Zažádáno o akreditace v následujících programech: 

● Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku 
● Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku 

Vyrozumění o udělení či neudělení akreditací bude v roce 2021.  
 

Dotace statutární město Olomouc 
● Schváleno 12.500,- na projekt Svišti v pohybu - všestranná pohybová přípravka 
● Schváleno 25.000,- na projekt Záchranářské školní dny pro ZŠ v Olomouci 
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Dotace Olomoucký kraj 
● Schváleno 247.500,-  v programu 11_01_2_Podpora významných aktivit v oblasti 

zdravotnictví 2020 
● Zamítnuto 30.000,- v programu 05_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v 

Olomouckém kraji v roce 2020 
● Schváleno 20.000,- v programu 07_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením 

na tělovýchovu a rekreační sport v 2020 
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Svišti v pohybu 

1.pololetí (únor - červen) 

1.pololetí: 
POČET 

PŘIHLÁŠENÝCH KAPACITA 

1) 4-5 let PONDĚLÍ 15:00 - 16:00 Všestranná pohybová přípravka 18 20 

2) 4-5 let PONDĚLÍ 16:00 - 17:00 Všestranná pohybová přípravka 21 20 

10) 4-5 let PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 Všestranná pohybová přípravka 20 20 

3) 4-5 let ČTVRTEK 15:30 - 16:30 Všestranná pohybová přípravka 40 40 

4) 6-7 let PONDĚLÍ 15:00 - 16:00 Všestranná pohybová přípravka 7 10 

6) 6-7 let PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 Všestranná pohybová přípravka 8 10 

7) 6-7 let ČTVRTEK 15:30 - 16:30 Všestranná pohybová přípravka 20 20 

8) 6-7 let ČTVRTEK 16:30 - 17:30 Všestranná pohybová přípravka 0 0 

9) 8-12 let PONDĚLÍ 16:00 - 17:00 Všestranná pohybová přípravka 15 16 

11) 8-12 let ČTVRTEK 15:30 - 16:30 Všestranná pohybová 
přípravka 17 20 

13) 6-7 let STŘEDA 15:30 - 16:30 Míčové hry 13 20 

15) 3-4 roky STŘEDA 15:00 - 16:00 Rodiče s dětmi 10 11 

16) 3-4 roky STŘEDA 16:00 - 17:00 Rodiče s dětmi 11 11 

CELKEM 200 218 
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COVID - 19 
- COVID situace - Vláda České republiky vydala dopoledne 10. března 2020 důležitá 

nařízení, která měla zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem. V souvislosti s tímto 
Rada města Olomouce doporučila sportovním klubům a zájmovým organizacím, aby 
zvážily své sportovní aktivity s ohledem na omezení shromažďování osob. S ohledem na 
děti a počet osob, které se během dne v AC Baluo vyskytují, přerušuje ATOMIKA, z.s. od 
11.3. – na neurčito všechny kurzy Svišti v pohybu (Všestranná pohybová přípravka, 
Cvičení rodičů s dětmi, Míčové a netradiční pohybové hry). 

 
- V době nečinnosti všestranné pohybové přípravky jsme chystali pro děti a rodiče 

motivační videa a návody na pohybové aktivity - nahrávky na youtube kanálu 
svistivpohybu.cz. 

- V tomto pololetí neproběhlo 12 hodin - tyto byly zčásti kompenzovány na venkovním 
cvičení.  

- Vzhledem k tomu, že nebylo možné využívat služeb AC BALUO, připravili jsme pro děti 
sportovní odpoledne se Svištěm -  

Sportovní odpoledne se Svištěm 
- Od 18.5.2020 do 20.6. 2020.  
- Cvičení probíhalo na travnaté ploše za VŠ E.Rošického u sportovní haly ve čtvrtek, v čase 

od 15:00-16:00 a od 16:00 -17:00. 
- Kapacita byla omezená tak, aby splňovala podmínky MŠMT, ministerstva zdravotnictví a 

nařízení vlády. Náplní cvičení byly skupinové aktivity, pohybové, úpolové, míčové a 
netradiční hry. 

- Cvičení se zúčastnilo cca 500 dětí. 
- Cvičení bylo pro děti zdarma. 
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2.pololetí (září - leden) 

 
- COVID SITUACE - Na základě nařízení vlády o opatření COVID 19 a vyhlášením 

NOUZOVÉHO STAVU OD 4.10.2020, bylo nutné přerušit cvičení do odvolání.  
- V roce 2020 neproběhlo 14 hodin z důvodu pandemie COVID19. Tyto hodiny byly 

převedeny na cvičení od září 2021 – leden 2022 (rodiče dětí dostaly možnost vrácení 
peněz, převedení do dalšího pololetí a možnost podpory ATOMIKA z.s.) 

Příměstský tábor se Svištěm 
Místo konání: AC Baluo 
Zodpovědná osoba: Tomáš Prycl 
Počet účastníků: 2 x 28 dětí 
Počet instruktorů: 2 x 4  
Termíny: tábor se konal ve dvou termínech 
Délka trvání: 5 dnů 

Sportovní tábor rodičů s dětmi 
Název akce: Olympijský sportovní tábor rodičů s dětmi 
Zodpovědná osoba: Tomáš Prycl 
Místo konání: Spálov 
Počet osob: 40 (20 rodičů a 20 dětí) 
Počet instruktorů: 6 
Akce se konala ve spolupráci se Spálovským mlýnem 
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Záchranářské školní dny 
 

Dotační program: Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2020, 
11_01_2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví 
Dotační program: SMOL 
 
Realizace projektu: od 01.01.2020, do 31.12.2020 
 
Návrh projektu: 
 
Záchranářský školní den (ZŠD) je vzdělávací program první pomoci, záchrany lidského života, pro učitele a 
žáky MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ v Olomouckém kraji. V roce 2020 uspořádáme 25 ZŠD s kapacitou až 1500 účastníků. 
Školení provádí profesionální záchranáři a lékaři. 
 
ZŠD pořádá:  
Atomika z.s. ve spolupráci s Nadšenými Moravskými Záchranáři a Arak o.p.s.. 
 
Historie programu: 
V roce 2019 jsme uskutečnili 18 vyučovacích dní v programu ZŠD pro 956 osob z toho 143 učitelů ZŠ, SŠ a 
MŠ v Olomouckém kraji.  Na žádost ředitelů, učitelů i žáků jsme se rozhodli pokračovat v projektu i v roce 
2020. Na školách jsme provedli v roce 2019 testování základních teoretických znalostí laické první pomoci 
(test vyplnilo 650 osob) a výsledky znalostí jsme shledali u většiny žáků jako velmi špatné. 
 
Co je náplní ZŠD: 

● Jedná se o praktickou výuku první pomoci (naučení se vzorcům správného chování), záchrany 
lidského života a chování v krizové situaci. 

● Uskutečňuje se během jednoho vyučovacího dne a to v délce cca 4- 6 hodin na ZŠ, SŠ a VŠ a 1,5 
hodiny v MŠ (dle specifikací programu). 1 ZŠD je kapacitně pro cca 60 osob. 

● ZŠD vedou zkušení lektoři, kteří jsou profesionálové v oblasti urgentní a intenzivní medicíny, lékaři 
a profesionální záchranáři. 

● Výukový program probíhá velice příjemnou, nenásilnou, praktickou a hravou formou. Žáci mají 
možnost si všechny získané znalosti a dovednosti prakticky vyzkoušet na tréninkových figurínách 
(fantomech). Současně se naučí pracovat s mírným stresem při rozličných modelových situacích. 

● Program probíhá v zázemí školního prostředí (vždy přizpůsobené věku a schopnostem účastníků 
programu). Výukový program se zaměřuje na rozvoj klíčových kompetencí: sociálních, 
personálních a občanských. 

 
Účel použití dotace: 
 

● DPP odborným lektorům (záchranáři, lékaři a lektoři) 
● spotřební materiál sloužící k výuce (umělá krev, náplasti, obinadla apod.) 
● cestovné na jednotlivé ZŠD 
● propagace (návrh a tisk materiálů) 
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Realizace projektu: 

Do března 2020 jsme řádně plnili plán projektu ZŠD. Následně byl harmonogram projektu narušen 
pandemií COVID 19. Projekt byl narušen nařízením vlády ČR v rámci opatření COVID a to v celém období 
realizace projektu.  
 
Narušení projektu se projevilo v: 

 
● V rámci opatření byly rušeny a hledány nové termíny ZŠD a to po vzájemné dohodě mezi 

realizačním týmem ZŠD a ZŠ.  
● Změna ekonomické rozvahy. V jiných zdrojích došlo ke snížení přislíbených částek nebo 

k odstoupení partnerů akce z důvodů jejich nestability v rámci COVID opatření. Například: 
přehodnocení výše dotace městem OL (jiné zdroje), poté co již byla jednou schválena a následné 
snížení dotace o 50% (z 50 000 Kč na 25 000 Kč). 

● Zavření škol. 
● Omezení pohybu cizích osob v rámci ZŠ a MŠ (rušení externích výuk). 
● Po otevření škol, zákaz pohybu osob nezpůsobilých v prostorách škol a školek. 
● Opatření COVID září - druhé zavření škol. 

 

Při řešení a realizaci projektu jsme se řídili nařízeními vlády (opatření pro realizaci v rámci COVID 19 – 
roušky, rozestupy, nemíchání skupin, dezinfekce míst a prostředků školení, konzultace s epidemiology o 
vhodnosti realizace ZŠD) 

Přes všechny tyto úskalí se nám v roce 2020 podařilo uskutečnit 10 ZŠD a bylo podpořeno 528 osob. 

Přínos projektu: 
 
Ředitelé, učitelé i žáci popsali jednoznačný pozitivní přínos našeho výukového programu ZŠD. Především 
se jim líbilo:  

● názornost programu,  
● to že výuku vedli profesionálové s aktivním a lidským přístupem, 
● způsob praktické výuky – modelové situace, 
● způsob komunikace záchranářů, 
● množství získaných informací,  
● celistvost a kompaktnost programu, 
● učitelé ocenili zaměření výuky na školní úrazy vycházející z analýzy školních úrazů za poslední 3 

roky. 
Všichni účastníci se shodli, že by chtěli tento program absolvovat opakovaně. 
 

Ekonomická rozvaha projektu ZŠD: 

 je dle smlouvy o poskytnutí dotace v Příloze č. 1. „Vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2020“. 
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Harmonogram ZŠD 2020: 

● V roce 2020 jsme naplánovali 25 výukových dnů. 
● Uskutečněno bylo 10 výukových dnů a to z důvodu nařízení vlády v rámci opatření COVID-19 

DATUM ZŠ Podpořené 
osoby 

16.01.2020 Masarykova základní škola Velká Bystřice, 1. skupina, žáci 56 
17.01.2020 Masarykova základní škola Velká Bystřice 2. skupina, žáci 57 
20.01.2020 ZŠ Dub nad Moravou, učitelé 58 
26.02.2020 ZŠ Spojenců Olomouc, žáci 66 
27.02.2020 ZŠ Uničov 40 
28.02.2020 ZŠ Dub nad Moravou, žáci 64 

11.3.2020 – 12.6.2020 Zrušené termíny v rámci opatření COVID – 19 – (12 termínů)   
27.08.2020 ZŠ Dvorského, Sv. Kopeček, Olomouc, 1. skupina - učitelé 48 
24.09.2020 ZŠ Tršice, 1. skupina, žáci 59 

24.9.2020 – 30.9.2020 Zrušené termíny v rámci opatření COVID – 19 – (3 termínů)   
01.10.2020 ZŠ Těšetice, 1. skupina, žáci 40 
02.10.2020 ZŠ Těšetice, 2. skupina, žáci 40 

21.10.2020 – 11.12.2020 Zrušené termíny v rámci opatření COVID – 19 – (9 termínů)   
  Celkem podpořeno osob 528 

 

 

Název projektu: Záchranářské školní dny pro ZŠ v Olomouci 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SmOl č.: OSKOL/FRM/000342/2020/PAL 
 
Evidenční číslo: #9962 
 
Dotační program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ 
 
Realizace projektu od: 01.02.2020 do: 17.11.2020, prodlouženo v rámci smlouvy do 30.11.2020 
s odevzdáním vyúčtování do 31.12.2020. 
 
 
Harmonogram projektu (včetně úprav v rámci opatření COVID): 
 

Datum akce ZŠ a MŠ   

26.2.2020 ZŠ Spojenců Olomouc, 
žáci Proběhlo dle plánu  

11.3.2020 Nemilany  
Zrušeno  v rámci 
opatření COVID 
z nařízení vlády 

stanoven náhr. termín 
na 21.10.2020 
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14.5.2020 Kopeček 
Zrušeno  v rámci 
opatření COVID 
z nařízení vlády 

stanoven náhr. termín 
na 27.8.2020 

12.6.2020 MŠ Michalské 
stromořadí 

Zrušeno  v rámci 
opatření COVID 
z nařízení vlády 

Náhr. termín 
nestanoven – 
konzultováno 
telefonicky 
s hygienickou stanicí, 
která doporučila 
zrušení akce pro MŠ 
v rámci opatření 
COVID  

27.8.2020 Kopeček učitelé  Proběhlo  

21.10.2020 Nemilany 
Zrušeno  v rámci 
opatření COVID 
z nařízení vlády 

stanoven náhr. termín 
na 25.11.2020 

25.11.2020 Nemilany 
Zrušeno  v rámci 
opatření COVID 
z nařízení vlády 

 

 
Realizace projektu (včetně upraveného programu v rámci COVID opatření): 
 
V roce 2020 byl uskutečněn výukový program v rámci projektu: Záchranářské školní dny pro ZŠ 
v Olomouci. Projekt byl narušen nařízením vlády ČR v rámci opatření COVID a to v celém období 
realizace projektu. Narušení projektu se projevilo v: 

● Přehodnocení výše dotace městem OL, poté co již byla jednou schválena a následné snížení 
dotace o 50% (z 50 000 Kč na 25 000 Kč) 

● Zavření škol. 
● Omezení pohybu cizích osob v rámci ZŠ a MŠ (rušení externích výuk). 
● Po otevření škol, zákaz pohybu osob nezpůsobilých v prostorách škol a školek. 
● Opatření COVID září - druhé zavření škol. 

 
V rámci našeho projektu jsme realizovali výuku na ZŠ Spojenců a to pro 60 žáků a dále výuku pro učitele 
na ZŠ Dvorského - Kopeček Olomouc pro 44 osob.  
Výuka pro ZŠ Nemilany a MŠ Michalské Stromořadí nebyla možná uskutečnit z důvodu COVID opatření. 
Účastníkům školení byly poskytnuty náhradní termíny, které taktéž musely být zrušeny. Veškerá výuka a 
případné rozhodnutí o uskutečnění akce byla konzultována záchranáři s epidemiologickými pracovníky a 
pracovníky hygieny.  
 

Ekonomická rozvaha: 
Mzdové náklady  - 35 800 Kč  

 DPP odborní lektoři - 35 800 Kč  

Příjmy  35 800 Kč 100 % 
 Dotace město Olomouc 25 000 Kč 70 % 
 Příspěvek na vzdělávací program školy 10 800 Kč 30 % 
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Celkem  0 Kč  
 
 

 
Propagace: 
 
Město Olomouc, bylo propagováno dle smlouvy a to na webových stránkách www.atomika.cz a 
jmenovitě na každé uskutečněné akci. 

  
 
 

Obrazová dokumentace: 

 
 

http://www.atomika.cz/
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Horský klub galantního jelena 

Apalucha 2020 
- Apalucha - 2.-7.6.2020 - Chata u Tetřívka - Rejvíz - 29 osob (Prycl, Půža, Vitámvás, 

Kacálek, Hamřík,Mlčák, Dyntera, Zvěřina, Doležel, Jandásek, Mohelník) + 18 dětí   

Sportovní soustředění Jizerky - Chalupa u Smrku 
- 22.- 26.1.2020 
- počet osob 
- jídlo samostatně 
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Kontrola Olomouckého kraje k dotacím 27. 5. 2021 
1. „Smlouva o poskytnutí dotace“ ve výši 20 000 Kč ze dne 30. 6. 2020 - Z provedené 

následné kontroly vyplývá, že byly splněny podmínky stanovené „Smlouvou o poskytnutí 
dotace“, uzavřenou dne 30. 6. 2020 mezi Olomouckým krajem a příjemcem ATOMIKA, 
z.s. Finanční prostředky byly použity v souladu s účelem stanoveným ve Smlouvě. 

2. kontrola plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ve výši 247 500 Kč ze dne 18. 
5. 2020 na částečnou úhradu výdajů na činnost v rámci projektu „Záchranářské školní dny 
na školách v Olomouckém kraji“ - Z provedené následné kontroly vyplývá, že byly splněny 
podmínky stanovené „Smlouvou o poskytnutí dotace“, uzavřenou dne 18. 5. 2020 mezi 
Olomouckým krajem a příjemcem ATOMIKA, z.s. Finanční prostředky byly použity v 
souladu s účelem stanoveným ve Smlouvě. 

Účetní bilance 
- viz příloha účetnictví 2020 
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