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1. Základní informace
Název SVČ:

Dům dětí mládeže, Bílovec, Tovární 188,
příspěvková organizace

Adresa:

Tovární 188, 743 01 Bílovec

IČ:

75091739

IZO:

108022374

RED – IZO:

674106199

Ředitel:

Bc. Tamara Knoppová

Zástupce ředitele:

Svatava Adamcová

Kontakt:

556 411 311, 777 567 311
info@ddmbilovec.cz, www.bilovec.cz

Zřizovatel:

Město Bílovec, okres Nový Jičín

Adresa:

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:

00297755

DIČ:

CZ00297755

Kontakt:

556 312 101, www.bilovec.cz

Zařazení do sítě škol SVČ je 24. 5. 1996, č j. 5-946/1/95-17-NJ.
Poslední změna v zařazení do sítě škol je ke dni 12. 4. 2002, č. j. 20 378/2002-21.
Naše zařízení splňuje účel a poslání, pro které byla zřízena, tj. výchova, zájmová
činnost a rekreace dětí a mládeže, případně dospělých zájemců v době mimo
vyučování a v době školních prázdnin.
Dům dětí a mládeže Bílovec (dále jen DDM Bílovec) je školským zařízením pro
zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž
zřizovatelem je Město Bílovec. Posláním DDM Bílovec je podporovat pozitivní
formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro
volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.
Nepřetržitě nabízí každý den volnočasové aktivity dětem, mládeži a v posledních
letech i dalším zájemcům bez ohledu na věk.
DDM Bílovec zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí
i dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech,
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od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společensko-vědní
obory.
Posláním DDM Bílovec je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením
a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké
veřejnosti, především dětí a mládeže. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit
děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy,
senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

2. Hodnocení hlavních cílů a úkolů
Našim hlavním úkolem pro tento školní rok bylo navýšit pravidelnou činnost - počet
kroužků a kurzů (dále jen zájmových útvarů – ZÚ) a členů v nich. V nepravidelné
činnosti jsme se zaměřili především na kvalitu akcí, kterými se chceme prezentovat na
veřejnosti. V neposlední řadě jsme se snažili táborovou činnost udržet na vysoké
úrovni předešlých let.
Dalším důležitým úkolem tohoto školního roku bylo získat dotaci z fondů Evropské
unie a díky tomu pak navýšit táborovou činnost.
Plnili jsme cíl zapojit co nejširší okruh dětí, mládeže i dospělých do nabízených
aktivit v pravidelných, příležitostných i táborových činnostech. Hlavními prostředky k
dosažení tohoto cíle byla a bude kvalita a odborné vedení zájmových kroužků a akcí.
Důraz byl kladen na kvalitu a odbornost pedagogické práce jak interních, tak
externích pracovníků.
Zachovali jsme tradiční a osvědčené činnosti, jejich formy a metody v jednotlivých
činnostech. Podařilo se nám uskutečnit i nové, moderní, zajímavé a přitažlivé aktivity.
Vytvořili jsme pro všechny účastníky zájmových a vzdělávacích aktivit takové
prostředí, aby se v něm cítili nejen dobře, ale aby pro ně bylo i zdrojem zábavy,
výchovy a poučení.

2.1 Pravidelná činnost
Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 2. do 6. října 2017 a končila v týdnu
od 25. do 31. května 2018. Výjimkou byly zájmové útvary – kytara, taneční,
mažoretky, Styxáček, Styxík, Klub instruktorů a Animátoři, jejichž činnost začala
v týdnu od 4. do 8. září 2017 a končila v týdnu od 25. do 29. června 2018.
V této oblasti se nám podařilo nejen udržet, ale dokonce ještě i navýšit počet
zájmových útvarů a členů v nich: počet ZÚ – navýšení o 18,6 %, počet členů –
navýšení o 16,1 % oproti minulému školnímu roku.
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Pravidelná zájmová činnost
Školní rok

Kroužky

Celkem členů

2012/2013

28

324

2013/2014

27

332

2014/2015

41

491

2015/2016

38

471

2016/2017

43

478

2017/2018

51

555

Ve školním roce 2017/2018 jsme založili nové ZÚ: Kreativní dílničky pro děti,
Kreativní dílničky pro maminky s dětmi, Orientální tance dívky, Logohrátky, Multi
dance club starší, Pohybové studio – zdravá záda, Taneční gymnastika se stuhami,
Německý jazyk, Hravý český jazyk, Hravá matematika I. – II. a Basketbal chlapci
mladší.
Od 1. prosince 2017 vznikl nový ZÚ Pohybové studio. Od 1. února 2018 zahájil svou
činnost ZÚ Chemické praktikum a Francouzský jazyk.
V měsíci říjnu jsme navíc nabízeli dva ZÚ: Tvořeníčko a orientální tance dívky, které
se nenaplnily v daném termínu, a tyto kroužky zanikly. V průběhu školního roku
ukončily předčasně svou činnost tři ZÚ: Gymnastika se stuhami, Multi dance club –
starší a taneční Lubojaty, všechny z důvodu nízkého počtu zájemců.

2.2 Příležitostná činnost
DDM pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny
nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost. Akce jsou
uskutečněny pro speciální skupiny, věkové kategorie nebo pro celou širokou
veřejnost. Jedná se o zážitkové činnosti: kulturní a společenské, přírodovědné,
sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné a jiné aktivity.
V průběhu školního roku připravujeme různé druhy programu sportovního,
zábavného, i naučného charakteru, které jsou především pro účastníky zájmového
vzdělávání, ale také pro veřejnost z Bílovce a okolí. Celkem jsme uspořádali a podíleli
se na 125 akcích, kterých se zúčastnilo 3173 klientů.
Mezi dětmi a mládeží velmi oblíbené patří tematické a víkendové akce či soustředění.
Celkem jsme během školního roku 2016/2017 realizovali a podíleli se na 27
víkendových akcích se 447 účastníky, 5 externími pracovníky a 2 interními
zaměstnanci DDM.
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V tomto školním roce jsme uskutečnili několik významných a úspěšných akcí, které
propagovaly naší činnosti. Mezi nejzdařilejší považujeme Předvánoční zastavení
s DDM, která probíhala v kulturním domě. Jednalo se o výstavu vánočních prací dětí,
mládeže a dospělých, do které se zapojily základní školy Bílovce a okolních obcí.
Výstava byla zakončená koncertem Martina Chodúra se skupinou MACH.
V tomto roce jsme se snažili především o uskutečnění reprezentativních akcí
pořádaných nejen ve spolupráci s Městem Bílovec, ale také ve spolupráci s jinými
školskými zařízeními nebo organizacemi. Těmito akcemi byly například: Den města,
Den Země, Den myslivosti, Mikulášský jarmark, program na charitativní akci Sára
den, víkendové akce pro pěstounské děti ve spolupráci se Sdružením Polárka.
Pravidelně jsme organizovali akce pro školní družiny a pro děti z mateřských škol.
Pokračovali jsme ve spolupráci na přípravě akcí pro děti a mládež s handicapem, které
byly vždy naplněný velmi srdečnou atmosférou. Na těchto akcích se podíleli
především instruktoři, čímž jsme se podíleli na integraci děti a mládeže s postižením.

2.3 Táborová činnost
Ve školním roce 2017/2018 jsme organizovali celkem 10 táborů a účastnilo se jich
241 dětí. Oproti minulému školnímu roku došlo k nárůstu počtu účastníků, a to o
25,5 %.

Táborová činnost
Školní rok

Počet akcí

Počet účastníků

2012/2013

8

93

2013/2014

7

120

2014/2015

8

164

2015/2016

6

134

2016/2017

9

192

2017/2018

10

241

Tábory byly velmi úspěšné i díky získané dotaci (viz kapitola 8).
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3. Personální zabezpečení DDM
Aby funkčnost organizační struktury odpovídala a vyhovovala potřebám při realizaci
činnosti DDM, přijali jsme v tomto školním roce nové zaměstnance: 2 interní
pedagogy a 1 nepedagogického pracovníka.
Kolektiv interních a externích pracovníků je na takové profesionální úrovni, která
zajišťuje odborný, ale zároveň také lidský přístup ke všem věkovým skupinám našich
klientů. Pracovníci DDM mají neustále chuť tuto činnost rozvíjet a zdokonalovat,
čehož je důsledek neustálý růst počtu klientů našeho zařízení.
Vedoucími jednotlivých zájmových útvarů jsou interní a externí pedagogičtí
pracovníci a také celá řada dobrovolníků, z nichž mnozí jsou našimi odchovanci.
Řada interních i externích vedoucích zájmových útvarů patří mezi skutečné odborníky
ve svých oborech a jsou vzory, tvůrci i učiteli pro další zájemce. Jejich medailonky
můžete najít na našich webových stránkách.

Pedagogičtí pracovníci
2016/2017
46
3
43
18
39,1 %

Celkový počet
Počet kmenových zaměstnanců
Počet externích zaměstnanců
Počet kvalifikovaných PP
Zajištění kvalifikovanosti výuky

2017/2018
54
5
39
23
42,6 %

U 33 pedagogů – vedoucích zájmových kroužků – je zajištěna kvalifikovanost 66,6%,
11externích nekvalifikovaných pedagogů vykonává svou činnost na základě výjimky
podle § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně
některých zákonů. Vysoké číslo nekvalifikovaných pedagogů je způsobeno studenty,
kteří jsou zaměstnaní na DPP jako instruktoři na akcích, táborech, soustředěních.

Věková struktura pedagogických pracovníků na DDM k 31. 8. 2018:
Pedagogičtí pracovníci podle praxe
0–6 let
7–15 let
16–22 let
23–30 let
31–40 let
nad 41 let
Celkem

Muži

Ženy

Celkem

%

10
2

33
4
2
1
1

43
6
2
2
1

73,6
11,1
3,7
3,7
1,85

41

54

100

1

13
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Pedagogičtí pracovníci podle věku
Muži

Ženy

Celkem

%

do 30 let
31–50 let
51–62 let
nad 63 let
Pobírající starobní
důchod

7
5
1

20
11
9
1

27
16
10
1

50,0
29,6
18,5
1,85

Celkem

13

41

54

100

Ženy

Celkem

%

1
1

3
1
1

50,0
16,6
16,6

1

1

16,6

3

6

100

Nepedagogičtí pracovníci
Počet celkem
Kmenoví zaměstnanci
DPP, DPČ

6
3
3

Nepedagogičtí pracovníci podle věku
Muži
do 30 let
31 - 50 let
51 - 62 let
nad 63 let
Pobírající starobní
důchod

3

Celkem

3
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Organizační struktura DDM
Pedagog volného času

Vedoucí ZÚ

Pedagog volného času

Vedoucí ZÚ

PVČ

Ředitelka

Pedagog volného času

Účetní

Koordinační, projektový a
programový manažer

Uklízečka

3.1 Odborná způsobilost
3.1.1

Pedagogičtí pracovníci – interní:

 ředitelka
vzdělání vysokoškolské pedagogické - bakalářské, praxe 31 let, plný pracovní úvazek
vedoucí oddělení estetiky a společenských věd
vzdělání středoškolské pedagogické, praxe 24 let, plný pracovní úvazek
vedoucí oddělení tělovýchovy, přírodovědy, estetiky, techniky a oddělení
cizích jazyků
vzdělání vysokoškolské nepedagogické doplněné studiem pedagogiky volného času
při NIDV, praxe 3 roky, plný pracovní úvazek


pedagog volného času

vzdělání vyšší odborné umělecko – pedagogické, praxe 15 let v oboru, na DDM 3
roky, úvazek 0,5


pedagog volného času

vzdělání středoškolské, kurz asistent pedagoga, praxe 1 rok, zaměstnanec přijat od 1.
června 2018, úvazek 0,25
3.1.2 Nepedagogičtí pracovníci – interní:


účetní a pokladní
Zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018
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vzdělání středoškolské ekonomické, praxe 42 let, plný pracovní úvazek


programový, projektový a koordinační manažer

vzdělání vysokoškolské – ekonomické, zaměstnanec přijat od 1. července 2018, plný
pracovní úvazek


uklízečka a domovnice

středoškolské vzdělání, plný pracovní úvazek

3.2 Další vzdělávání pracovníků
V průběhu školního roku se pět pedagogů zúčastnilo přednášky významného českého
psychologa na téma Pravidla nejsou povidla. Další přednášky dětského psychiatra na
téma Rozum, humor, výchova se zúčastnilo pět pedagogů. A poslední přednášky
dalšího významného dětského pedagoga na téma Role v rodině a partnerská
komunikace se zúčastnili čtyři pedagogové.
Dva pedagogové absolvovali kurz Výtvarné recepty.
Ředitelka absolvovala vzdělávací program akreditovaný MŠMT s názvem Mentorský
výcvik pro učitele.
Dva pedagogové absolvovali seminář k zapojení do Šablon II pro SVČ, organizátor
NIDV Ostrava.
Pět pedagogů se zúčastnilo konference Jana Mühlfeita na téma Odemykání dětského
potenciálu.
Ředitelka, vedoucí oddělení a účetní osobními návštěvami čerpají informace ke
zkvalitnění práce v jiných školských zařízeních, např. DDM Krnov, DDM Příbor,
DDM Kopřivnice, ZŠ Bílovec Komenského, ZUŠ Bílovec atd.
Všichni pracovníci průběžně studují odborná pedagogická periodika.

4. Zájmové vzdělávání
DDM Bílovec uskutečňuje zájmové vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 74/2005 sb.
(o zájmovém vzdělávání), zejména těmito formami:
a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost,
nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání, specializované výstavy
Zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018
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b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
c) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická
osoba
vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
d) osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
e) individuální práce – zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a
studentů
Při své činnosti se DDM řídí Školním vzdělávacím programem platným k 4. 1. 2017 a
novým s účinností 5. 1. 2017 – 4. 1. 2020, Strategickým plánem rozvoje DDM na
období 2016/2017 – 2019/2020 s účinností od 9. 9. 2016 a Koncepcí činnosti DDM na
školní rok 2017/2018 ze dne 5. 9. 2017.

4.1 Zájmová činnost pravidelná
Zájmovou činnost pravidelnou uskutečňovalo 51 kroužků a kurzů, které jsou uvedeny
v následující tabulce. Oproti loňskému školnímu roku jsme navýšili počet kroužků o
18,6 %.

4.1.1 Přehled ZÚ
název

vedoucí

školné

oddělení

*

E. Šrubařová

počet
místo
klientů realizace
6
DDM

Keramika

1000

ev a sv

1

Kreativní
dílničky děti
Kreativní
dílničky děti
s maminkami
Kytara I
Kytara II
Kytara III
Kytara IV
Hudební hrátky
Kytarové hrátky
Vaření
Taneční Dračice

M. Hrabovská

7

DDM

1000

ev a sv

1

M. Hrabovská

7

DDM

1000

ev a sv

1

J. Jalůvka
J. Jalůvka
J. Jalůvka
J. Jalůvka
J. Jalůvka
J. Jalůvka
S. Adamcová
R. Sequensová

6
7
2
3
2
6
7
9

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
ZŠ Stará Ves

3200
3200
3200
3200
0
0
500
600

ev a sv
ev a sv
ev a sv
ev a sv
ev a sv
ev a sv
ev a sv
ev a sv

2
2
2
2
2
2
1
3
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Taneční Lubojaty
Multi dance club
- mladší
Multi dance club
- starší
Orientální
tance I.
Orientální
tance II.
Dámský klub
Klubíčko I.
Klubíčko II.
Mažoretky
Rebelky
Cvičení pro
radost
Klub instruktorů
Animátoři
Logohrátky
Hravý český
jazyk
Hravá
matematika I.
Hravá
matematika II.
Basketbal ml.
chlapci
Basketbal st.
chlapci
Basketbal dívky
Pohybové studio
Volejbal
Volejbal
Volejbal
Fotbal
Gymnastika se
stuhami
Styxáček I.
Styxáček II.
Styxík I.
Styxík II.
Kondiční cvičení
Modelář Bílovec
Modelář

S. Lindovská,
A. Hájková
M. Mrázová

7

ZŠ Lubojaty

500

ev a sv

6

22

ZŠ. Kom.

600

ev a sv

1

M. Mrázová

10

ZŠ Kom.

600

ev a sv

6

K. Koběrská
T. Knoppová
K. Koběrská
T. Knoppová
T. Knoppová
Ž. Dohnalová
S. Adamcová
K. Luzarová

10

DDM

ev a sv

1

10

DDM

ev a sv

1

10
30
32
14

DDM
DDM
DDM
ZŠ Kom.

1000/10
lekcí
1000/10
lekcí
500
800
800
1000

ev a sv
ev a sv
ev a sv
ev a sv

1
1
1
2

R. Hendrychová

9

DDM

650

ev a sv

1

S. Adamcová
K. Marková
H. Kotrlová

21
12
12

0
0
500

ev a sv
ev a sv
ev a sv

2
2
1

S. Chýlková

18

400

ev a sv

1

I. Hubená

17

400

ev a sv

1

M. Horvátová

12

400

ev a sv

1

T. Berger

11

DDM
DDM
MŠ
Svobodova
ZŠ
Komenského
ZŠ
Komenského
ZŠ
Komenského
GMK

500

tv

1

J. Baláš

10

GMK

500

tv

1

M. Matula
B. Šeděnková
L. Bzonková
Y. Sajdová
P. Šloff
M. Kadula
L. Jaklová

7
10
10
10
10
10
5

GMK
GMK
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.

500
500
500
500
500
500
600

tv
tv
tv
tv
tv
tv
tv

5
4
1
1
1
1
6

S. Roháčková
M. Ondrušová
S. Roháčková
M. Ondrušová
I. Šlachtová
Z. Havlát
Z. Havlát

17
8
15
19
18
4
4

GMK
GMK
GMK
GMK
GMK
DDM
ZŠ Lubojaty

1000
1000
1000
1000
500
1000
500

tv
tv
tv
tv
tv
te
te

3
3
2
3
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Lubojaty
Hrátky s
angličtinou
Hrátky s
angličtinou
Hrátky s
angličtinou
Angličtina II. tř.
Německý jazyk
Francouzský
jazyk
Malí zkoumalové
Chemické
praktikum
51 celkem

A. Hájková

6

ZŠ Lubojaty

500

cj

1

K. Marková

13

MŠ Zahradní

600

cj

1

B. Hykelová

11

600

cj

1

B. Hykelová
M. Bittnerová
D. Nagy

14
9
8

MŠ
Svobodova
DDM
ZŠ TGM
GMK

600
500
500

cj
cj
cj

1

K. Marková
I. Šlachtová

10
8

DDM
GMK

500
500

př
př

1
5

5

555

pozn:
zkratky oddělení:
ev = estetická výchova, sv = společenské vědy, tv = tělovýchova, cj = cizí jazyk, te =
technika, př = přírodověda
značka * uvádí zahájení a ukončení činnosti ZÚ:
1 = 1. 10. 2016 – 31. 5. 2017,
2 = 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018,
3 = 1. 10. 2017 – 30. 6. 2018
4 = 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
5 = 1. 2. 2018 – 31. 5. 2018
6 = ukončení činnosti z důvodů nízkého počtu klientů, dlouhodobé nemoci vedoucího,
nízké docházky apod.
Přehled klientů v zájmových útvarech celkem a rozdělení podle škol
Přehled klientů DDM podle věku
ZŠ T. G. M.

do 6 let
7 – 11 let
12 – 15 let
16 a 18 let
19 a více
Celkem

0
28
35
0
0
63

ZŠ
Komenského

0
94
84
0
0
175

jiné

GMK

0
0
37
82
0
119

85
35
7
5
63
195
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85
157
163
87
63
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předšk. + MŠ

ZŠ

SŠ

dospělí

Školní
rok

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

11
9
10
22
32 + 49
34 + 50
25 + 43
30 + 58

11
9
10
22
32 + 51
34 + 51
25 + 58
32 + 53

307
286
257
262
274
232
253
267

307
269
258
244
313
271
279
320

44
42
52
64
41
48
52
65

45
42
52
40
41
59
59
87

3
1
4
26
42
63
40
49

4
1
4
26
55
55
57
63

pozn.:
P1 = přihlášen, stav k 31. 10. 2016, který uvádíme do výkazu Z 15-01,
P2 = přihlášen později, ukončení členství dříve, zaplaceno školné
Přehled klientů podle bydliště:
Bílovec
Stará Ves
Ohrada
Bravinné
Lubojaty
Jiné

302
14
0
7
27
205

4.1.2 Oddělení
Zájmová činnosti pravidelná byla v tomto školním roce realizována 51 zájmovými
kroužky a kurzy, které byly rozděleny do těchto oddělení:
Oddělení

Počet ZÚ

Počet členů

Společenské vědy
Estetika
Tělovýchova
Jazyky
Přírodověda
Technika
Celkem

9
18
14
6
2
2
51

164
144
160
61
18
8
555

Zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018
14

Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace
4.1.2.1 Společenské vědy
Oddělení Společenských věd navštěvovalo 164 členů v 9 kroužcích.
Ve školním roce 2017/2018 se aktivně scházely maminky s dětmi dvou zájmových
skupin Klubíčko I. a Klubíčko II. Skupiny byly rozděleny dle věku, tj. do 1,5 let a nad
1,5 let věku dítěte. Děti se seznamovaly s novým cizím prostředím, jinými osobami,
převážně dětmi ve stejném věku. Schůzky vedly k zapojení se do různých aktivit, jako
například říkanky, básničky, tanečky, hry na rozvoj jemné motoriky a tvoření.
Abychom aktivně využívali volný čas, jeho organizaci a vykonávání rozličných
aktivit, musíme si cenit aktivních, ctižádostivých lidí okolo nás, kteří se chtějí zapojit
do naší činnosti a přispět tak k naší krásné práci s dětmi. Za tímto účelem byly
vytvořeny dva kluby určené pro mládež. Klub instruktorů a Klub animátorů. Tyto
skupiny tvoří mladí spolehliví lidé se zájmen o práci s dětmi, vždy připravení
pomáhat. Jsou nezbytnou součástí všech táborů a víkendových pobytů pro mladší děti.
V tomto školním roce nově vznikl kroužek Logohrátky pro malé předškolní děti.
Zkušený pedagog paní Kotrlová prováděla praktická cvičení pro logopedickou
prevenci. Konkrétně dechová cvičení, cviky na jemnou motoriku, grafomotoriku,
automasáže, rytmizace, onomatopoické zvuky, sluchové a zvukové vnímání, orientace
v čase a prostoru, rozvoj slovní zásoby, souvislé vyjadřování a v neposlední řadě
vlastní projev dítěte. Tyto děti se spolu s paní učitelkou těšily a aktivně
spolupracovaly. Zvlášť oblíbené byly různé soutěže, práce s plyšáky Logopedíky
a gymnastika mluvidel.
Dalšími novými zájmovými činnostmi byla Hravá matematika I. a II. pod vedením
Mgr. Horvátové a Mgr. Hubené. Cílem těchto aktivit byla intenzivní příprava na
přijímací zkoušky z matematiky. Žáci si procvičili a prohloubili především znalosti
z algebry a geometrie. Nedílnou součástí bylo také vypracování cvičných testů
k přijímacím zkouškám. Pro velký počet byly otevřeny dvě skupiny v hojném počtu
žáků. Mládež tak úspěšně zvládla tento předmět a dosáhla lepších výsledků.
Intenzivní příprava vedla také v zájmové činnosti Hravý český jazyk pod vedením
Mgr. Chýlkové. Tuto skupinu navštěvovalo 18 žáků. Mládež si prohloubila své
znalosti z pravopisu, tvarosloví, skladby, hláskosloví a zaměřila se také na rozvoj
čtenářské gramotnosti a práci s textem. Po dobu školního roku vypracovávali také
cvičné testy k přijímacím zkouškám.
4.1.2.2 Estetická výchova
Estetickou výchovu tvořilo 18 kroužků, které navštěvovalo 144 členů.
Nově vzniklé dva zájmové útvary Kreativní dílničky pro děti a Kreativní dílničky pro
maminky s dětmi pod vedením paní Hrabovské si vedly na výbornou. Nejen, že
přispěly k nádherné výzdobě na DDM a akcích s nimi spojené, ale také děti
s dospělými dělali radost a potěšení sobě a svým blízkým. Výrobek buď posloužil
jako dárek nebo k ozdobě vlastního pokojíčku. V kroužku děti využívaly různých
výtvarných technik a materiálů. Tato činnost je úžasná v tom, že vždy podpoří
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dětskou kreativitu, fantazii a manuální zdatnost, kterou zúročí ve svém životě.
Další kreativní aktivitou je již tradiční zájmová činnost Keramika. Děti se spolu s Bc.
Šrubařovou schází v keramické dílně, kde si tvoří výrobky na témata v rámci různých
ročních období. Mimo jiné si děti osvojují základní techniky práce s keramickou
hlínou a následným glazurováním. Cílem kroužku bylo rozvíjení jemné motoriky,
trpělivosti a fantazie.
Vzbudit zájem a navázat na předchozí ročníky měl za cíl kroužek Kytary I. – IV. Zde
si zájemci ve hře na tento oblíbený hudební nástroj osvojili, pod vedením zkušeného
hudebníka Dis. Art. Jalůvky, základní správné návyky při hře na kytaru, například
posed, držení levé a pravé ruky, akordy v základních polohách. Skupiny byly čtyři od
začátečníku až po zkušenou pokročilou mládež. Součástí hry na kytaru byly i hudební
a kytarové hrátky, které probíhají zábavnou formou a motivují mladé hudebníky
vyzkoušet si své získané dovednosti.
Nahlédnout nejen do českých kuchařek, ale také do světových receptů, měla děvčata
z kroužku Vaření pod vedením paní Adamcové. Hlavním cílem bylo naučit děvčata
základům společného stravování, vyměnit si rady a společné recepty, přenést je pak
do své vlastní kuchařky, kterou si vzaly na památku domů, aby se mohly k této
příjemné činnosti kdykoli vrátit.
Do estetické výchovy patří také velmi oblíbené taneční kroužky. Tento školní rok
děvčata z tanečního kroužku Dračice, které trénují ve Staré Vsi, udělala dost práce
s kvalitou tanečních prvků a s utužováním týmu děvčat. Se společně nacvičenými
skladbami tanečnice vystupovaly na maškarních plesech, na akcích pořádaných pro
seniory, dnech dětí nebo dnech obcí.
Nová taneční skupina byla letos poprvé vytvořena v Lubojatech. Cílem bylo děvčata
naučit základní pohybové prvky a propojit tak zumbu, aerobik a latinskoamerické
tance. To vše zvládly na výbornou a okusily si také předvést své taneční sestavy na
veřejnosti při různých kulturních akcích v Lubojatech a blízkém okolí.
Z důvodů velkého zájmu o kroužek Multidance club, který vede Michaela Mrázová,
se děti rozdělily na dvě skupiny. Vznikly tak dva zájmové taneční útvary Multidance
club mladší děti a Multidance club starší děti. Děvčata trénovala v tělocvičně ZŠ
Komenského. V tomto roce se snažily přiblížit gymnastické průpravě a základům
tanců, jako je aerobik, zumba, balet, discodance, salsa, streetdance, jazz a blues.
Během roku proběhly workshopy se specialisty z oboru a společně děvčata
uskutečnila několik soustředění a také dvě mimořádné taneční hodiny s tématem
Vánoc a maškarního bálu. Děvčata se naučila nespočetné množství tanečních kroků a
jednu hlavní choreografii, se kterou vystoupila na několika akcích.
Kurzy Orientálních tanců vedla skutečná špička republiky v tomto oboru – Kamila
Latifah. Cílem kurzů bylo věnovat se ladným, smyslným, ženským pohybům.
Mažoretky Rebelky pod vedením Kristýny Luzarové měly také úspěšný rok. Členky
týmu mažoretek se zlepšily jak v pohybové průpravě, gymnastice, tak i baletu a práci
s hůlkou – twirling. Zúčastnily se několika nepostupových soutěží, kde získaly
spoustu krásných umístění. Skvěle reprezentovaly DDM a město Bílovec na
postupových soutěží pro Českou republiku. Prošly kvalifikaci na Mistrovství ČR a
Mistrovství Evropy. Na těchto vrcholových postupových soutěžích vybojovaly
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nádherné umístění a mnoho medailí.
Relaxační cvičení probíhala na domě dětí každý čtvrtek pod vedením paní
Hendrychové. Návštěvníci tohoto cvičení si vyzkoušeli správné dýchání při
jednotlivých cvicích, spinální cviky, základy jógy a pilates, cviky na záda a relaxační
cvičení, jako například pozdrav slunci. Načerpali pozitivní energii a zharmonizovali si
celé tělo.
4.1.2.3 Oddělení tělovýchovy a sportu
V oddělení tělovýchovy a sportu pracovalo 14 kroužků a 160 členů.
Všeobecným cílem je umožnit dětem a mladistvým seznamovat se, zdokonalovat
a upevňovat si správné pohybové návyky a zručnost. Rozvíjet kondiční a koordinační
schopnosti, podporovat rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti a zdatnosti, získat
zodpovědnost ke svému zdraví a v neposlední řadě si k tělesné výchově a sportu
utvářet trvalý vztah.
Volejbal přípravka pod vedením Mgr. Yvony Sajdové je určena děvčatům prvního
stupně základních škol. Hráčky se během roku zdokonalovaly v herních činnostech
jednotlivce. Zlepšily se v koordinaci pohybu a seznámily se s herními systémy.
Zúčastnily se několika turnajů, např. Barevný minivolejbal. V krajském turnaji
si vybojovaly postup do republikového finále. Během roku se mladé volejbalistky
věnovaly také kondičnímu, relaxačnímu cvičení, strečinku a celkově se děvčata
zlepšila v pohybových dovednostech.
Volejbal mladších žákyň skupiny A pod vedením Mgr. Lady Bzonkové navštěvují
děvčata druhého stupně. I přes zdravotní problémy družstva se probojovaly
v krajském přeboru na velmi slušné čtvrté místo. V průběhu roku se zlepšily
v technice, strategii volejbalu, naučily se soutěživosti a zodpovědnému přístupu.
Volejbal starších žákyň vede PaedDr. Peter Šloff. Svou výkonnost a zdokonalování
kvalitní hry trénují třikrát týdně v hale ZŠ Komenského. Přebor starších žákyň je
dlouhodobě jedna z nejkvalitnějších mládežnických soutěží. Klade si za cíl naučit
kvalitní základy volejbalové hry, nacházet nové talenty a kvalitně připravit hráčky
do dalších soutěží, třeba až do celostátního finále MČR. Soutěže pro starší žačky jsou
organizované formou turnajů, které probíhají dvakrát za měsíc.Během roku byla
činnost tohoto družstva zaměřena na zdokonalení úrovně pohybových dovednosti a
činností podporující pohybové učení. Hlavním úkolem bylo zvládat v souladu
s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti a aplikovat je ve hře.
Fotbal přípravka je určena nejmenším sportovcům a sportovkyním z MŠ a ZŠ.
Nejmenší děti pod vedením Bc. Martina Kaduly mají za cíl brát tento druh sportu jako
zábavu, najít v sobě týmového ducha a naučit se spolupráci. Mezi další cíle patří
osvojit si základní pravidla fotbalu, naučit děti koordinaci a fotbalové dovednosti.
Fotbalisté si vyzkoušeli na hřišti svou průbojnost a férovost. V rámci spolupráce
s jinými týmy proběhly také dva fotbalové turnaje.
Pro velký zájem se v průběhu školního roku otevřel nový zájmový kroužek Basketbal
chlapci mladší pod vedením Mgr. Bergera. Během školního roku se mládež scházela
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ve velké tělocvičně na Gymnáziu Mikuláše Koperníka. Cílem bylo rozvíjet pohybové
dovednosti, naučit se útočným a obranným herním systémům.
V hale GMK trénují Basketbal také starší chlapci pod vedením Mgr. Baláše. Cílem
bylo zaujmout mladé studenty, ukázat jim, jak lze využít volný čas hraním tohoto
oblíbeného sportu. Díky hře se učili stmelovat mužský kolektiv, zlepšit svou
výkonnost a vytvářet si pozitivní přístup ke zdravému životnímu stylu.
Již druhým rokem byl otevřen také basketbal pro dívky pod vedením pana Matuly,
tréninky probíhaly rovněž v hale GMK. Cílem bylo zlepšení pohybových dovedností
obecně s důrazem na dynamiku a rozvíjení basketbalových dovedností. Děvčata
během tohoto sportu také zlepšovala fyzickou kondici a tvořila si základy pro
basketbalovou inteligenci. Velmi nás těší, že je o tento sport stále zájem i ze strany
děvčat.
Velký početní vzestup v kroužku byl u sportovní gymnastiky pod vedením Mgr.
Sylvy Roháčkové a Mgr. Markéty Ondrušové. Také v letošním školním roce se zřídily
z dvou stálých kroužků dva další nové kroužky pro nejmenší děti, rozdělené na
Styxáček I. – II. a Styxík I. – II. Během roku se podařilo nacvičit několik styxových
skladeb k 25. výročí Styxu. Cílem kroužků je, dle věkových možností dítěte, rozvoj
obratnosti, spolupráce a zodpovědnosti. Kroužky navštěvují děti od prvního stupně ZŠ
až po mladistvé studentky. Pracují se cvičebními pomůckami a posilovacím náčiním.
Každoročně se mladí gymnasté zúčastňují soustředění v Beskydech na Ostravici a
Bílé.
Dalším zájmovým kroužkem vedeným zkušenou lektorkou Mgr. Šlachtovou bylo
Kondiční cvičení. Kroužek probíhal jedenkrát týdně v posilovně na GMK. Moderní
zdravý životní styl je u mladé generace velice populární. Studenti mají zájem pro sebe
něco udělat, ať už po tělesné či psychické stránce. Při těchto cvičeních se mnohým
zlepšilo celkové držení těla, nabyli lepší kondici a více síly. Naučili se cvičit na
strojích i posilovat s vlastní váhou. Po skončení cvičení se velmi dařilo aplikovat
správné zásady strečinků.
Nově vzniklý kroužek Gymnastika se stuhami pod vedením slečny Jaklové měl za cíl
naučit děti základním gymnastickým prvkům se stuhou. Z důvodů malého počtu dětí
byl tento kroužek ke dni 28. února 2018 ukončen.
Další nový kroužek Pohybové studio zahájil svou činnost od 1. prosince, vedla ho
Mgr. Šeděnková. Aktivita je zaměřena na rozvoj pohybových schopností dívek i
chlapců. Zaměřili se na cvičení, které příznivě ovlivňuje držení těla a funkci páteře.
Cílem bylo osvojit si základní posilovací a protahovací cviky. Členové se naučili
cvičit na válcích a míčích. Dále se správně naučili posilovat CORE = trénink středu
těla.
4.1.2.4 Oddělení jazyků
V tomto oddělení pracovalo 6 kroužků a 61 členů.
Pro velký zájem předškolních dětí jsme otevřeli tři kroužky Hrátky s angličtinou, a to
v MŠ Svobodova pod vedením slečny Hykelové, v MŠ Zahradní pod vedením Bc.
Markové a v MŠ Lubojaty pod vedením slečny Hájkové. Vzdělávání dětí probíhá
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hrou, poměr spontánní a řízené činnosti je vyvážený. V kroužcích se upřednostňuje
smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání a prožitkové učení. Výuka
podporuje individuální přístup, kde každé dítě má možnost učit se vlastní tempem.
Děti využívali při výuce interaktivní tabule, odbornou literaturu, jazykové tematické
karty a didaktické pomůcky.
Dalším jazykovým kroužkem byla Angličtina pro žáky 2. tříd pod vedením slečny
Hykelové. Děti se v průběhu roku zaměřily na čtyři jazykové dovednosti- čtení, psaní,
poslech a mluvení. Výuka probíhala zábavnou formou, psaní a čtení v angličtině, nová
slovíčka a hlavně mluvení ve větách. Děti hrály pohádkové příběhy v angličtině,
zpívaly nové písničky a četly krátké story.
Zájem byl nejen o anglický, ale také o francouzský jazyk. Tento nový druh kroužku se
otevřel na Gymnáziu od druhého pololetí. Zájemci o tento jazyk si vyzkoušeli
základní úroveň: představení se, seznámili se s pravidly výslovnosti, s číslovkami,
základní slovní zásobou a časy. Prohlubovat tyto znalosti hodlá lektor i nadále. Do
budoucna plánuje se zájemci rozvíjet konverzaci.
Dalším novým jazykovým kroužkem byl Německý jazyk pod vedením Mgr.
Bittnerové. Tento kroužek sloužil zejména žákům 8. a 9. tříd. Mladí jazykoví nadšenci
se naučili správnou německou výslovnost, reálie německy mluvících zemí, pozdravy,
časování pravidelných sloves a základní slovní zásobu. Žáci se tak kvalitně
připravovali po dobu školního roku na pokročilejší levely německém jazyce.
4.1.2.5 Oddělení přírodovědy
V přírodovědném oddělení byly 2 kroužky a 18 členů. Druhým rokem si přišli na své
zájemci o kroužek Malí zkoumalové, kteří bádají, zkoumají a snaží se zážitkovou
pedagogikou prohloubit své znalosti pomoci chemických pokusů, nebo
seznamováním se s vesmírem, s faunou či flórou. Děti navštívily mnoho pěkných
zajímavých míst, získaly znalosti, které využijí také v praxi. Po celou dobu jsme
vytvořili milou a přátelskou skupinu.
V tomto oddělení bylo zahájeno od 1. února Chemické praktikum. Studenti, zejména
na GMK, se zdokonalili v laboratorní technice a prohloubili si teoretické znalosti o
praktické poznatky.
4.1.2.6 Oddělení techniky
V oddělení techniky byly celkem 2 kroužky a 8 členů.
Jednalo se o dvě skupiny Modelářů v Bílovci a nově také v Lubojatech. Děti v obou
skupinách si vyzkoušely práci s papírem, naučily se jak modely skládat a seznámili se
s historií této činnosti. Se svými modely se zúčastnily soutěží papírové ligy. Jejich
precizní modely byly oceněny po celé ČR, a také v zahraničí.
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4.2 Zájmová činnost příležitostná
Kromě pravidelné činnosti v kroužcích jsme se i letos věnovali nepravidelným akcím
naplňujícím volný čas dětí, mládeže i dospělých. V každém měsíci se na DDM
uskutečnila víkendová soustředění kroužků a uspořádali jsme mnoho akcí jak pro děti
a dospělé z našich kroužků, tak pro širokou veřejnost.
V loňském školním roce jsme uspořádali celkem 127 akcí. Těchto akcí se zúčastnilo
36 693 klientů.
Mezi nejvýznamnější akce patřily:
Adaptační kurz pro prvňáčky ZŠ Komenského
V pátek 8. září jsme přivítali na DDM prvňáčky a jejich paní učitelky na adaptačním
kurzu. Tento kurz dětem a pedagogům umožnil, aby se všichni lépe poznali mimo
školní lavice a v jiném prostředí. Pro děti jsme připravili hry, soutěže, tvoření, setkání
s trpaslíky, tančení s instruktorkou Petrou a různé týmové aktivity. K dobré náladě
přispělo také nádherné počasí, a tak si děti nejvíce užily aktivního pobytu na zahradě.
Domů si pak všichni odnášeli nejen medaile statečných prvňáčků, ale také spoustu
krásných zážitků.
Předvánoční zastavení DDM
V neděli 27. listopadu 2017 se v Bílovci zastavil čas…Tleskáme tomu, že se povedlo
sejít se a společně prožít nepopsatelné chvíle s našimi milujícími rodinami a přáteli.
Kdo nebyl, tu atmosféru bychom Vám přáli zažít! Sál ovládly nejen emoce, ale
i úžasné tóny nástrojů a excelentní výkon s neskutečným rozsahem hlasu Martina
Chodúra a jeho skupiny MACH.
Od 17 hodin probíhala ve vestibulu výstava vánočních prací dětí i dospělých
z kroužků DDM a jiných organizací, se kterými dům dětí spolupracuje. Poté
následoval koncert Martina Chodúra. Děkujeme všem, kteří svými krásnými výrobky
obohatili tuto akci, jmenovitě: kroužky DDM, 1. – 2. třídy a 2. stupeň ZŠ
Komenského, MŠ Zahradní, MŠ Svobodova, ZŠ Stará Ves, ZŠ Slatina a ZŠ Fulnek J.
A. Komenského.
Halloweenská kouzelná noc
V úterý 31. října jsme uspořádali kouzelný večer na téma Halloween, kdy se všechny
děti
těší
na
svátek
dýní
a
strašidel
Nechyběly bohaté kostýmy, realistické líčení, hry ve sklepení, strašidelná komnata
na domě
dětí,
zahradě,
lampionový
průvod
a
tradiční
dobroty.
Halloween však není jen o strašení, ale také o nápadech, fantazii a zručnosti
a tak jsme od čtvrté hodiny uskutečnili s paní Martinou Hrabovskou výtvarnou
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dílničku, při které děti vyráběly lampiony na průvod a malá strašidýlka. Po vyrábění
a soutěžení jsme se všichni i s dalšími příchozími seřadili do průvodu před dům dětí.
Vytvořil se opravdu nádherný pohled na dlouhý světelný zástup strašidýlek,
čarodějnic, kouzelníků, veselých dětí a jejich rodičů.

Papírový Bílovec 2017 – 2. ročník
Děti i dospělí, začínající i pokročilí modeláři zúročili svou celoroční zručnost
na soutěžní výstavě papírových modelů v Bílovci, která se uskutečnila 1. – 2. prosince
v kulturním domě. Diváci si mohli prohlédnout modely z různých kategorií, jako je:
rozmanité budovy, závodní i záchranná auta, letectví a kosmonautika, diorama,
architektura, pasová technika, velká a malá dopravní technika a nově zvolená
kategorie betlémy.
Do výstavy se zapojilo 7 klubů z celé ČR se 421 modely. Celorepublikovou soutěž
hodnotili čtyři zkušení rozhodčí, úspěšní modeláři získali medaile, další modely
vyhrály poháry za jednotlivé kluby, diváckou soutěž a pohár DDM Bílovec.
Vánoční besídka pro děti s handicapem
V neděli 10. prosince jsme přivítali děti s handicapem a jejich rodiče. O příjemnou
atmosféru se postarali zdravotní klauni a studenti z Klubu instruktorů. Domem dětí
zavládla ta opravdová, srdečná a přátelská předvánoční nálada. Jsme rádi, že i my
můžeme na malý okamžik rozradostnit děti, ke kterým byl osud nemilosrdný.
Vánoční baňkování
Ve dnech 11. a 13. prosince probíhalo na domě dětí kreativní tvoření s vánočními
baňkami. Tato akce je u nás třetím rokem tradicí. Spolu s dětmi přišly babičky, tetičky,
maminky, kamarádky. Těšilo nás nadšení všech, a to hlavně těch, kteří si nemysleli,
že tak nádhernou baňku dovedou vytvořit. Celkem bylo nazdobeno 92 kusů baněk.
Děti i dospělí si tak mohli vyzkoušet různé techniky a nazdobit baňku dle své fantazie.
Šmoulí víkend s Polárkou
Vesničku plnou šmoulích postaviček jsme si vytvořili v pátek 2. února přímo u nás
na domečku, kde nás navštívily nejen místní děti z Bílovce a okolí, ale také děti
z pěstounských rodin ze sdružení Pěstouni Polárka.
Pro děti jsme měli připravený bohatý program: procházka na Hublesku, a to konkrétně
do daňčí obory, kreativní dílnička - děti si navrhovaly svá trička se šmoulíky, hry, plno
zábavy, báječné aktivity, výlet do Sanatorií Klimkovice – návštěva bazénu.
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Recitační soutěž - okrskové kolo
Ve středu 21. března jsme odstartovali Recitační soutěž – okrskové kolo. V tento jarní
den – Světový den poezie - se sešli vybraní žáci, kteří uspěli ve školních kolech
na prvních třech místech. Soutěže se zúčastnilo 61 mladých recitátorů ve 4 kategoriích
2. – 9. tříd a víceletého gymnázia. Zúčastnily se tyto školy: ZŠ TGM Bílovec, ZŠ
Komenského Bílovec, GMK Bílovec, ZŠ TGM Jistebník, ZŠ Slatina, ZŠ Tísek, ZŠ
Stará Ves, ZŠ Bravantice, ZŠ Studénka Sjednocení.

Den Země ve spolupráci se ZŠ Komenského
Na pátek 20. dubna jsme se společně s žáky 6. tříd pečlivě připravovali a vytvořili
zajímavý a zábavný přírodovědný projekt pro děti prvních tříd. Smyslem této akce
bylo zábavnou a hravou formou oslavit s dětmi Den Země.
Starší děti přinesly s sebou svá zvířátka, o kterých mladším kamarádům pověděli pár
základních a zajímavých informací, např. kolik toho denně snědí. Mohli jsme
si pohladit hada, králíčky a také ještěra. Pro děti pak byly přichystány úkoly, perfektně
obstály při zodpovídání přírodovědného kvízu, společnými silami zasadily semínka
dýní a uklidily okolí a zahradu DDM. Dopolední čas strávený v přírodě byl pro
všechny účastníky velmi příjemný a poučný.

Přehlídka skupiny STYX
Roztančená neděle, tak by se dal nazvat program, který se uskutečnil k oslavám
pětadvacetiletého výročí od založení taneční akrobatické skupiny STYX, jejíž
zakladatelkou a stálou vedoucí je Mgr. Sylva Roháčková. Přestože jarní počasí
vybízelo k posezení na zahradách nebo k turistickým výletům, sál Domu kultury
praskal ve švech.
Hlavním programem tohoto odpoledne byla taneční skupina STYX, která předvedla
všechny pódiové skladby svého repertoáru. Součásti programu byly ukázky
gymnastických tréninků čtyř kroužků DDM – Styxíku 1,2 a Styxáčku 1,2, které vede
Markéta Ondrušová a Sylva Roháčková. Hostem tohoto odpoledne byl pátý kroužek
DDM, a to Mažoretky Rebelky pod vedením Kristýny Luzarové, které předvedly
Sólo, Trio a Mini formaci.
Podpořit tanečníky přišla široká veřejnost a my jsme měli radost, že se dřina dětí
zúročila. Tanečníci a jejich vedoucí byli po celou dobu vystoupení odměňování
bouřlivým potleskem publika.
Je krásné pozorovat děti, jak umí smysluplně pod vedením zkušených pedagogů
využít svůj volný čas. Taková práce nás baví a také velmi těší.
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Noc s Andersenem
Ve spolupráci se ZŠ Komenského jsme se zapojili do republikové akce knihoven na
podporu dětského čtení. Býti indiánem, to není jen tak. Jednak je to obrovská legrace,
ale pak také píle a dřina. Děti z 2. A si to totiž na celé odpoledne vyzkoušeli a zjistili,
co všechno takový pravý indián dělá. Vymysleli jsme si indiánská jména, vyrobili
čelenky a plnili indiánské úkoly, které jim přinesla indiánka Zlomená Noha a
knihovník. Celé odpoledne jsme zakončili hledáním indiánského ohně. Byla to dlouhá
cesta prérií, ale vše se nakonec povedlo. Únava přišla v pozdních hodinách, kdy nás
ukolébaly krásné pohádky od knihovníka.
Noc s Hansem Christianem Andersenem se dětem i vedoucím náčelníkům moc líbila,
už teď se všichni těšíme na příští, již 19. ročník této akce.
Den myslivosti
V rámci myslivecké akce, kterou pořádala ZŠ Komenského pro žáky 1. stupně
základních škol z Bílovce a okolních vesnic, jsme pro účastníky připravili naučné a
úkolové aktivity. Děti si mohly prověřit a prohloubit své znalosti z vesmíru, flóry a
fauny, geologie, ale také nahlédnout do zdravovědy a obecných zásad při poskytování
první pomoci a při plnění úkolů si alespoň některé postupy vyzkoušet a zafixovat do
své mysli.
Děti byly velice zvídavé a naším cílem bylo vést žáky k pochopení velikosti a
bohatství, co příroda má a dává nám všem. Vždyť přece příroda je nadřazená člověku
a vždy bude.
Víkend s Polárkou
Ve spolupráci s organizací Sdružení pěstounů Polárka jsme s dětmi z pěstounských
rodin prožili 12. – 13. května dobrodružství na domě dětí a mládeže. Akce se
zúčastnilo 20 dětí z širokého okolí a sociální pracovnice z Polárky. Společně jsme
navštívili místní dobrovolné hasiče, kteří nás seznámili s hasičskou technikou.
S malými výletníky jsme se vydali také na přírodovědnou stezku, kde plnili několik
úkolů. Děti si moc přály, aby večer bylo krásné počasí, aby mohly mít slíbený
táborák. Nejspíš je všichni princové z pohádky Princ a Večernice – Slunečník
i Větrník vyslyšeli. Malí výletníci byli moc rádi, že si sami mohli poprvé opéct svůj
špekáček a zažít táborák spolu s prima partou kamarádů. A když plamen uhasínal,
čekalo na děti překvapení, byla to divadelní pohádka O zlatých šatech, kterou
nacvičili větší děti. Další den probíhalo kreativní tvoření pro maminky, a to květinky
z papíru, vždyť přece byl svátek Dne matek. Po tvoření se všichni vydali do místního
bazénu. Hrátky ve vodě si užívali hlavně plavci, a i ti neplavci za pomocí plovacích
pomůcek byli rádi, že svůj strach překonali.
Vnímat, jak se dětské srdce otevírá, je to nejkrásnější. A pro nás je to velká, ale krásná
odpovědnost. Věříme, že naši malí kamarádi k nám zase zavítají a budeme moct
strávit volný čas novými zážitky.
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Cesta pohádkovým lesem
V sobotu 26. května se zahrada DDM stala pohádkovou. K svátku dětem přišly
blahopřát pohádkové bytosti, dorazili k nám Šmoulové, Sněhurka s panem králem,
HarryPotter, Šebestová, myška Mickey, Mickey Mouse, princezna, klaun, Ellis a
Ferda mravenec. Úvodem zatančila děvčata z tanečního kroužku Multidance club pod
vedením Michaely Mrázové.
Sbor dobrovolných hasičů si pro děti připravil ukázky hasičské techniky a spolu se
studenty z Klubu instruktorů soutěže. Děti se svezly na ponících, mini motorkách,
užily si skákacího hradu, malování na obličej a historický fotokoutek. Ve workshopu
jsme pro děti připravili kreativní dílničku, módní návrhářství, papírové modely,
výrobky z pedigu a keramiky, myslivost, hrací koutek pro nejmenší a prezentaci
z činnosti DDM.

Olympiáda MŠ 2018
Ve čtvrtek 7. června v dopoledních hodinách se zahrada našeho šmoulího domečku
proměnila v obrovskou olympiádu, které se zúčastnily mateřské školy: MŠ Tísek, MŠ
Slatina, MŠ Jistebník, MŠ Wolkerová Bílovec, MŠ Svobodová Bílovec, MŠ Zahradní
Bílovec.
Děti se zúčastnily 5 soutěžních disciplín, kterými byly – Běh na 20 metrů, Skok
v pytli, Hod na cíl, Opičí dráha a Přetahování lanem. Během celého programu děti
povzbuzoval náš maskot Plamínek, který si v průběhu dne s dětmi dokonce zatancoval
a zaskotačil.
Prázdninový karneval
Dva měsíce utekly jako voda a je zde poslední den letních prázdnin- 31. srpen, a s ním
i náš prázdninový karneval!
Celé naše oslavy jsme odstartovali pořádnou rozcvičkou s naším Mickey Mousem.
Protáhli jsme si ruce, nohy, trup a nakonec si zaběhali. A co by to bylo za karneval bez
tance a dobré muziky? Po rozcvičce jsme se rozvlnili v rytmu hudby a společně se
naučili pár tanečků s našimi šikovnými instruktory a animátory.
Před svačinkou jsme se stihli ještě rozdělit do týmů a zahrát si pár her. Museli jsme
zdolat překážkovou dráhu na všechny možné způsoby, nafukovat balonky a předávat
si je nad hlavou a stihli jsme odstartovat krabí závody. A po svačince už na nás venku
čekalo překvapení. Přijel nás navštívit Klaun na volné noze, který společně s dětmi
kouzlil, žongloval, stihli jsme si i společně zasoutěžit. Nakonec každé z dětí dostalo
dáreček v podobě zvířátka z balónku, vyzkoušeli jsme si udělat vlastní a co největší
bublinu.
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Ani jsme se nenadáli a na stole už na nás čekala teplá polévka a výborný kuřecí řízek.
S plnými břichy jsme ulehli k pohádce. Po pohádce nastal čas na kreativní tvoření s
naší šikovnou vedoucí Marťou Hrabovskou. Vyrobili jsme si vlastní party čepičku a
klauna, který se může hýbat, jako by ožil.
Čas se zastavit nedá a naše dovádění se blížilo ke konci, proto jsme si s dětmi sedli a
popovídali si, jak jsme si letošní prázdniny užili, rozdali jsme diplomy a sladkou
odměnu a vydali se rychle ven, abychom stihli poslední týmové hry!

4.3 Táborová činnost
Ve školním roce 2017/2018 jsme organizovali celkem 10 táborů a účastnilo se jich
241 dětí. Oproti minulému školnímu roku došlo k nárůstu počtu účastníků, a to o
25,5 %. Z deseti táborů jsme zrealizovali dva výjezdní a osm příměstských.
V době jarních prázdnin jsme připravili pro děti příměstský tábor s celotáborovou
hrou Pojďte s námi do pohádky. Nejen, že děti okusily život v pohádkách, ale také si
zahrály různé role pohádkových bytostí a navštívily opravdový muzikál Popelka ve
Slezském divadle v Opavě. V tomto období si také děti zařádily na sněhu v podobě
Olympijských her, nechyběla ani kreativní dílnička, malování a tanec.
Letní táborovou činnost jsme zahájili příměstským tanečním táborem Dance camp pro
Multi dance club. Tento název pojednává o velmi dobré aktivní skupině děvčat, které
navštěvují taneční kroužek. Tábora se zúčastnilo 19 děvčat, vedl k utužování vztahů
v kolektivu, sportovním aktivitám, lepší provázanosti a citů k rytmu, tanci a hudbě.
Dalším táborem byl pobytový Dance camp - 3. ročník, který byl zaměřen na tanec a
proběhl v období 23. – 27. července. Celkem se tábora zúčastnilo 29 dětí, z toho 27
dívek a 2 chlapci. Každý den byl zaměřen na jiný druh tance a k tomu určené herní
aktivity. V průběhu tábora děti navštívily Heipark v Tošovicích, aktivně se zúčastnily
místních atrakcí a také si své taneční lekce v průběhu tábora opakovali a zatančili
místním divákům. Během pobytu na domečku děti navštívily krytý bazén Modrá
Laguna a přivítaly tým mažoretek Rebelek, který je naučil pracovat s načiním baton.
Dalším příměstským multikulturním zážitkem byl v týdnu 9. – 13. července tábor
s názvem Prázdniny v říši divů, byl určen dětem od 6 do 12 let věku. Na tomto táboře
byla hojná účast dětí, a to celkem 32. Čarodějské učení v Bradavicích děti neskutečně
loňský rok bavilo, proto jsme realizovali tento typ tábora plný fantazie a kouzelných
bytostí znovu. Tato celotáborová hra byla zaměřena každý den na jiný příběh. Celou
atmosféru vytvářelo kouzelné kolo štěstí. V programu si děti vyzkoušely turistiku,
zdravovědu, jazyky, aktivity z tělovýchovy, estetiky. V neposlední řadě získaly
mnoho nových kamarádů a skvělých zážitků, které dětem nikdo nevezme.
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V dalším týdnu 16. – 20. července jsme zrealizovali další příměstský multikulturní
tábor s názvem Trollové, zúčastnilo se ho 32 dětí. Zažily mnoho dobrodružství na
cestě fantazie, vydaly se na záchrannou misi. Náplní tohoto prázdninového týdne byly
také kreativní dílny, sportovní a úkolové hry, kvízy a soutěže.
V polovině letních prázdnin jsme zavítali 28. – 4. srpna s dětmi na Kamenku
v Oderských vrších poznat atmosféru polní chirurgické nemocnice M.A.S.H. Tohoto
výjezdního tábora se zúčastnilo 23 dětí. Prostřednictvím této celotáborové hry se děti
seznámily s bojovými cvičeními, zásadami první pomoci a výrobními dovednostmi.
Pro děti byly připraveny tematické hry, soutěže a turistické výlety.
Dalším příměstským táborem, tentokrát se zaměřením na hudbu a tvůrčí dovednosti,
byl tábor 6. – 10. srpna s názvem Barevná fantazie, kterého se zúčastnilo 27 dětí. Dům
dětí se proměnil v jeden velký tvůrčí ateliér, kde si malí táborníci vyzkoušeli kreativní
recepty ve výtvarném a modelářském světě. Okusili několik oblíbených technik a své
cool výrobky si odnesli domů. Posloužily jim jako dárky nebo své kreativní nápady
mohli využít v domácnosti, volném čase, fashion módě. Každý den byl inspirován na
jiné téma, např. příroda a bylinky, svět komiksů, hudební tvorba, modelářský sen a
kouzelnické dovednosti.
Další záchrannou misi jsme započali v termínu od 13. – 17. srpna na příměstském
táboře ScoobyDoo. Třicet dva děti si zde přišlo společně zasoutěžit a zachránit
čtveřici kamarádů a jejich nejvěrnějšího přítele ScoobyDoo, kteří se dostali do
velikého nebezpečí. V tomto týdnu na děti čekalo mnoho úkolu, překvapení, soutěží,
písniček, kreativních činností, sportu a legrace.
V termínu od 20. – 24. srpna jsme přivítali 27 zvídavých dětí. Tábor byl zaměřen na
přírodu živou a neživou, vesmír, svět zvířat a rostlin, měl název Byl jednou jeden
člověk. V průběhu tábora děti okusily vědecké pokusy, naučné exkurze, bádání po
tajích lidského těla a vyzkoušeli si své znalosti formou zážitkové pedagogiky
v dopravní výchově. Tito průzkumníci zažili spoustu legrace, zábavy, soutěží, úkolů a
dobrodružství.
Poslední letní táborovou akci uskutečnila taneční skupina Styx, bylo to soustředění
pod vrcholky Beskyd. Tato pobytová akce probíhala 20. – 24. srpna v rekreačním
středisku Bílá, zúčastnilo se jí 12 tanečníků. Cílem soustředění bylo stmelení
kolektivu s novými zájemci a příprava na novou sezónu. Tanečníci si během pobytu
okusili párovou akrobacii, párový kruháč, nové taneční prvky, úkolové hry a
sportovní aktivity.
Program jednotlivých táborů a aktuální dění z každého dne mohli rodiče a veřejnost
sledovat po celé táborové dny a prázdniny na facebookových stránkách DDM
Bílovec. My můžeme jen dodat, že letošní tábory byly opět vydařené.
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Přehled prázdninové činnosti

Název

Místo

Termín

Jarní tábor
Pojďte s námi do pohádky

Bílovec

19. – 23. 2. 2018

Počet
účastníků
12

LT Dance camp pro MDC

Bílovec

30. – 4. 7. 2018

19

LT Dance camp 3. ročník

Bílovec

23. – 27. 7. 2018

29

LT Prázdniny v říši divů

Bílovec

9. – 13. 7. 2018

32

LT Trollové

Bílovec

16. – 20. 7. 2018

28

LT Kamenka
M.A.S.H

Kamenka

28. – 4. 8. 2018

23

LT Barevná fantazie

Bílovec

6. – 10. 8. 2018

27

LT ScoobyDoo

Bílovec

13. - 17. 8. 2018

32

LT Byl jednou jeden člověk

Bílovec

20. – 24. 8. 2018

27

Letnímu soustředění
ZÚ Styx

Beskydy

22. – 26. 8. 2018

12

celkem 10 táborů, 244 účastníků

4.4 Činnost pro děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Do činnosti DDM se můžou zapojovat v průběhu celého školního roku také děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
DDM nabízí smysluplné využití trávení volného času všem dětem, výjimkou nejsou
ani děti s handicapem. Pro tyto děti a jejich rodiče jsme také v letošním školním roce
uspořádali novoroční besídku. Své zájmy mohou děti s handicapem rozvíjet i
v zájmových kroužcích. V jednom ZÚ bylo dítě s fyzickým postižením, výuka
probíhala s asistentem.
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Dům dětí a mládeže v Bílovci – z názvu bychom mohli usuzovat, že jde o místo
určené výhradně dětem. Ale není tomu tak. V tomto příjemném prostředí se scházejí
již šestým rokem pěstouni z Bílovce a okolí ke společným setkáním a přednáškám
týkajícím se výchovy dětí.
DDM Bílovec umožňuje uskutečňovat ve svých prostorách setkávání pěstounů a
podporuje je tak v jejich nelehkém poslání. DDM také pro tyto děti uspořádal dvě
akce, v únoru dvoudenní- s názvem Šmoulí víkend s Polárkou a v květnu rovněž
dvoudenní s názvem Víkend s Polárkou. Jsme rádi, že můžeme alespoň na malou
chvíli zpříjemnit těmto dětem a jejich rodičům těžký a složitý život.
Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mají možnost zapojit se do našich různých
činností. Poskytujeme jejich rodičům sociální úlevy – snížení školného, nákladů na
tábory, vstupného na akce apod.

4.5 Soutěže
Ze soutěží vyhlašovaných MŠMT pořádáme okrskové kolo recitační soutěže.
Ve školním roce 2017/2018 se této soutěže zúčastnilo 61 dětí ve čtyřech kategoriích
od 2. do 9. ročníků.
Soutěžící byli z těchto škol: ZŠ Komenského, ZŠ TGM, Gymnázium Mikuláše
Koperníka, Slatina, Tísek, Bravantice, Jistebník, Stará Ves a Studénka.

4.6 Individuální práce – rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
Přestože nejsme výběrová organizace a členy kroužků mohou být všechny děti a
mládež, přesto se některým ZÚ podařilo v minulém školním roce dosáhnout
vynikajících výsledků ve svých zájmových oborech.
Naše volnočasové aktivity jsou nabízeny všem dětem bez rozdílů míry talentu a
potenciálu k jednotlivým činnostem. Pod vedením zkušených vedoucích jsou však
děti schopny naučit se a předvést také velmi zdařilé výkony a výrobky, které mohou
během roku prezentovat v rámci různých soutěží, a to nejen na místní úrovni, ale
často také v rámci celorepublikových a mezinárodních soutěží či akcí. Získané
úspěchy jsou velkou motivací pro děti a mládež, jak své nadání a schopnosti dále
rozvíjet. Jsou také velkou inspirací pro vedoucí, jak s nimi dále pracovat a v rozvoji
jim napomáhat.
V letošním roce se dařilo sklízet úspěchy se svými výrobky zájmovému útvaru
modeláři. Pod vedením Zbyňka Havláta pracovali ve skupině na DDM Bílovec a
v druhé skupině ŽS Lubojaty. Hned po letních prázdninách, v září 2017, se zúčastnili
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soutěže papírových modelů v Kyjově. Ondra Maňuch získal 3. místo v kategorii velká
architektura s modelem hradu Karlštejn. Vojta Novák získal 1. místo v malé dopravní
technice se svým již legendárním trabantem. Darča Urbásková získala 1. místo
v kategorii prostorový obrázek s papouškem.
Ale největším překvapením byl Prokůpek Klečka. Ten se umístil v kategorii mini
(modelářský potěr) na skvělém 3. místě se svým vojáčkem na stráži.
Naši modeláři se aktivně zapojili do soutěžní výstavy Papírový Bílovec, která se
uskutečnila 1. – 2. prosince 2017 v kulturním domě. Do výstavy se také zapojilo
7 klubů z celé ČR se 421 modely. Celorepublikovou soutěž hodnotili čtyři zkušení
rozhodčí. Úspěšní modeláři získali medaile, další modely vyhrály poháry za
jednotlivé kluby, diváckou soutěž a pohár DDM Bílovec. Naši modeláři (kroužek KM
Bílovec a KM Lubojaty) získali následující ocenění: kategorie MINI Maxmilián
Mašovský – 1. místo, Prokop Klečka – 3. místo, kategorie Zvířata a figurky mladší
žáci Darina Urbásková – 2. místo, kategorie Architektura senioři Zbyněk Havlát –
1. místo, kategorie ostatní modely senioři Zbyněk Havlát – 2. místo, kategorie
betlémy Darina Urbásková – 1. místo, Zbyněk Havlát – 3. místo, kategorie Kluby
(celkem 7 klubů) KM DDM Bílovec – 2. místo, KM Lubojaty DDM Bílovec –
3. místo.
S výrobky obou skupin se modeláři zapojili do celoroční soutěže PAPÍROVÁ LIGA.
První kolo proběhlo v Brně pod názvem PAPÍROVÉ LUŽÁNKY. I když je náš
modelář jedním z nejmenších klubů v rámci celé ČR, dařilo se jim uspět i přes silnější
konkurenci. V Brně získali každý ve svých kategoriích následující místa: Zbyněk
Havlát – 2.místo, Darča Urbásková 3. místo, Max Mašovský – 4. místo, Ondra
Maňuch – 6.místo, Prokop Klečka – 6.místo.
Další ceny nasbírali modeláři na největší soutěži papírových modelů ČR PAPÍR
SHOW OSTRAVA, která se konala 24. března 2018. Z této akce si odnesli
následující ocenění: Darča Urbásková – 1. místo, Zbyněk Havlát – 2. místo, Max
Mašovský – 2. místo, Prokop Klečka – 3. místo. Mezi kluby se celkově umístili na
skvělém 5. místě z 15 klubů, včetně zahraničních.
Další úspěšnou soutěží bylo PAPÍROVÉ JARO v Praze, která se konala 14. 4. 2018.
I zde opět uspěli v silné konkurenci s mezinárodní účastí. Vojta Novák – 1. místo,
Max Mašovský -4.místo, Ondra Maňuch – 5. místo, Darča Urbásková – 5. místo,
Zbyněk Havlát – 6. místo, Prokop Klečka – 6. místo a mezi kluby krásné 8. místo
z celkového počtu 17 klubů.
Vedoucí modelářů Zbyněk Havlát se již po několikáté zúčastnil speciální soutěže
OŘECH 2018. Tato soutěž má dvě základní pravidla. Soutěžit se může jen s modelem
techniky (auto, loď, lokomotiva apod.) a model se musí vejít do skořápky vlašského
ořechu tak, aby se dal zavřít. Z devíti zúčastněných se Zbyněk Havlát se umístil na
skvělém 5. místě.
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Akrobatická a taneční skupina Styx oslavila v dubnu 2018 25. výročí od svého
vzniku. Oslava probíhala přehlídkou tanečních skupin Styx, Styxíku a Styxáčku.
Diváci viděli nádherná vystoupení všech kategorií této taneční skupiny. Největším
úspěchem za minulý rok však bylo 1. místo Styxáčku, které získali se skladbou
„Cirkus“ na Mistrovství ČR v pódiových skladbách a obhájili tak titul Mistra
republiky z minulého roku.
Mažoretky Rebelky se scházely od září 2017 a začaly připravovat nové choreografie
na další sezónu a soutěže. Hned v lednu 2018 předvedly své sestavy na
nepostupových soutěžích, a to MikaDo open v Karviné, Daisy cup v Porubě,
Hradecká hůlka v Hradci nad Moravicí a Zlatá hlučínská hvězda v Hlučíně.
V březnu přišly na řadu postupové soutěže v asociaci IFMS. Jako první byla
kvalifikace v Dolním Benešově, kde Rebelky získaly zlato za velkou formaci MIX.
Další kvalifikace, tentokrát sóloformace, se konala v Hradci nad Moravicí. Zde
vybojovaly 1x zlato, 1x stříbro a 4x bronz a hlavně postupy na MČR v Kladně a
Grand Prix v Ostravě - Porubě. Na Grand Prix holky získaly 1x zlato a 2x stříbro a
nejcennější postup na ME do chorvatské Crikvenice, což byla poslední soutěž sezóny.
Reprezentovaly dvěma choreografiemi, konkrétně velká formace seniorek MIX a trio
MIX. V obou kategoriích se holky umístily mezi šesti nejlepšími. Svůj talent děvčata
také předvedla na veřejných vystoupeních, například Koperníkův aerobic tour,
Přehlídka taneční skupiny STYX nebo Den města v Bílovci.
Za úspěšné lze také považovat výsledky z oddělení tělovýchovy a sportu. Starší
žákyně volejbalu se pod vedením PaedDr. Petera Šloffa účastnily řady zápasů v rámci
ČR a zahraničí. Konkrétně získaly 2. místo z 16 družstev v Uherském Hradišti, 8.
místo z 16 družstev ve Frýdku-Místku, 10. místo z 16 družstev ve Svitavách,
v polském Žywiecu to bylo 8. místo z 12 družstev, vynikající 2. místo z 12 družstev
ve Vídně (Rakousko). V rámci Českého poháru starších žákyň se umístily na
kvalifikaci v Uherském hradišti na 10. místě.
Družstvo mladších žákyň pod vedením Mgr. Lady Bzonkové vybojovalo 4. místo
v krajském přeboru.
Nejmladším volejbalistkám se věnovala Mgr. Yvona Sajdová. Také ony se účastnily
několika turnajů, například Barevný minivolejbal v Krnově nebo v Ostravě. Na
krajském turnaji v Ostravě si vybojovaly postup do republikového finále.
Děkujeme dětem, mládeži a vedoucím zájmových kroužků za vynikající výsledky a
reprezentaci DDM a města Bílovec. Děkujeme také rodičům a rodinným příslušníkům
za jejich podporu.
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kdo/útvar

co/ kde/kdy
Soutěže papírových modelů v Kyjově, 09/2017
Soutěžní výstava papírový Bílovec, 12/2017

Rebelky

2 x 1. místo
3. místo
3 x 1. místo
3 x 2. místo
2 x 3. místo

Papírová liga - Lužánky

2. místo
3. místo
4. místo
2 x 6. místo

ČR Papír show Ostrava, 03/2018

1. místo
2 x 2. místo
3. místo
5. místo

Papírové jaro, Praha, 04/2018

1. místo
4. místo
2 x 5. místo
2 x 6. místo

Ořech 2018

5. místo

Mistrovství ČR v pódiových skladbách

1. místo

Kvalifikace IFMS - velká formace, Dolní Benešov

1. místo
1. místo
2. místo
4 x 4. místo

Modeláři

Styxáček

umístění

Kvalifikace IFMS - sóloformace, Hradec nad Moravicí
Mistrovství ČR Grand Prix, Kladno, Ostrava

1. místo
2 x 2. místo

Mistrovství Evropy, Crikvenice, Chorvatsko

mezi šesti
nejlepšími

Volejbal přípravka

Krajský turnaj v Ostravě

postup na
republikové
finále

Volejbal mladší
žačky

Krajský přebor Bílovec, 03/2018

4. místo

Volejbal starší žačky

Krajský přebor Frýdek-Místek, 03/2018
Český pohár kvalifikace, Uherské hradiště
Český pohár kvalifikace, Uherské Hradiště
Turnaj Svitavy
Turnaj Žywiec, Polsko
Turnaj Vídeň, Rakousko

8. místo
10. místo
2. místo
10. místo
8. místo
2. místo

Rebelky seniorky
MIX a trio Mix
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4.7 Spontánní činnost
Spontánní aktivity v našem zařízení není nabízena z omezené časové a prostorové
kapacity a rovněž i nezájmu dětí a rodičů o tento druh činnosti.

5. Spolupráce s jinými subjekty
Zde prezentovaných výsledků bychom nedosáhli bez vydatné pomoci a spolupráce
s institucemi a organizacemi kolem nás, v kraji i ve městě.
Také v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se školskými zařízeními
na území našeho města a v některých spádových obcích. Ve spolupráci se ZŠ
Komenského jsme uspořádali například Den Země, Noc s Andersenem, adventní
výstavu vánočních výrobků. Pro děti z mateřských škol a školních družin jsme
připravili mikulášské nadílky a několik soutěžních a zábavních akcí. Nově jsme
zahájili spolupráci se ZŠ Jistebník, kde jsme uskutečnili dvě akce na klíč.
Dále spolupracujeme s MÚ Bílovec, odborem sportu a kultury. Společně se podílíme
na akcích Mikulášský jarmark a Den města.
I v roce 2017/2018 jsme navštívili Městskou policii, Integrovaný záchranný systém.
Uskutečnili jsme besedy s bíloveckými lékaři. Pokračujeme ve spolupráci
s Informačním centrem Bílovec, panem Jermářem z kina Radost a místními
podnikateli.
Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů jsme společně připravili Cestu
pohádkovým lesem u příležitosti Dne dětí.
Jelikož se nám osvědčila dobrá spolupráce s organizací pro pěstouny Polárka,
rozhodli jsme se zrealizovat další dva pobytové víkendy pro tyto děti.
Zapojili jsme se do charitativní akce Sára dětem – zorganizovali jsme na akci pro
veřejnost program pro děti a také jsme s programem navštívili FN Ostrava – dětská
onkologie.
Navázali jsme spolupráci s Mysliveckým spolkem Bílovec, organizovali jsme několik
společných akcí.
Rovněž za velmi přínosnou a úspěšnou považujeme spolupráci s Kulturním centrem,
knihovnou a muzeem, zapojili jsme se do několika společných akcí.
Spolupráce ve formě metodické pomoci je s DDM a SVČ Kopřivnice, Příbor,
Karviná, Opava. Z téhle spolupráce pramení čerpání nových námětů pro zkvalitnění
činnosti našeho zařízení.
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Velmi důležitou součástí spolupráce s jinými subjekty je jejich finanční podpora naší
činnosti. Spousta firem, podnikatelů a rodičů nám poskytuje sponzorské dary. Díky
tomu můžeme naší činnost rozvíjet a zkvalitňovat a velmi jim za jejich podporu
děkujeme.

5.1 Propagační činnost
Naší činnost prezentujeme prostřednictvím osobních náborů na školách, plakátů ve
městě a okolních obcích a ve vitríně před DDM. Dále se prezentujeme v Bíloveckém
zpravodaji, prostřednictvím webových a facebookových stránek DDM.

6. Hospodářská činnost
DDM Bílovec je příspěvkovou organizací a využívá vícezdrojového financování.
Zdroje financování
 Státní rozpočet
 Příspěvek zřizovatele
 Vlastní zdroje
 Granty a projekty
 Sponzorské dary
Způsob financování jednotlivých aktivit
 Pravidelná činnost – úplata za zájmové vzdělávání
 Ostatní činnost – částečně z vlastních zdrojů, poplatků za jednotlivé akce
Míra naplnění finančních zdrojů – s výjimkou vlastních zdrojů a sponzorských
darů jsou finance naplňovány prostřednictvím zřizovatele.

6.1 Vyhodnocení stanovených ukazatelů
Ukazatelé stanovené naší organizaci jsme nepřekročili.
Úkoly, které si organizace na začátku roku stanovila, byly zajištěny. Nedošlo
k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na finanční vztah k rozpočtu
zřizovatele a hospodářský výsledek.
Celkový hospodářský výsledek DDM byl 129 106,02 Kč a byl v oblasti hlavní
činnosti.
Doplňkovou činnost organizace nevykonává.
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6.2 Vyhodnocení hospodaření za rok 2017
Hlavní zdroje

(v Kč)

Dotace MŠMT/MSK
Dotace zřizovatele
z toho odpisy
z toho provoz
Jiné zdroje
z toho školné
z toho tábory, akce

3.121.440,0
1.157.765,0
46.872,0
1.110.893,0
687.236,0
285.250,0
401.986,0

Výdaje
MŠMT
Zřizovatel
z toho energie
z toho služby, revize
z toho drobný dlouhodobý majetek
z toho spotřební materiál

3.121.440,0
1.157.765,0
104.923,0
365.479,0
40.163,0
360.651,0

Investiční fond
Fond odměn
Fond rezervní

38.315,0
30.096,0

Podrobný rozbor výnosů a nákladů včetně podrobného komentáře a tabulkové části je
obsažen ve „Zprávě o hospodaření a plnění úkolů za rok 2017“.

6.3 Materiálně technické podmínky
Majitelem pozemku a budovy, ve které sídlíme, je Město Bílovec. Oba tyto majetky
nám zřizovatel předal do správy.
V suterénu budovy je keramická dílna s pecí a sklad, v přízemí se nachází herna a
kanceláře interních pracovníků. V prvním podlaží je zařízena klubovna, kuchyňka a
sociální zařízení. Další tři klubovny se nachází ve druhém podlaží. Budova dostala
novou fasádu a v posledních letech byla provedena částečná rekonstrukce – nové
podlahové krytiny, obložení stěn a radiátorů, nové dveře, dlažba venkovní terasy,
osvětlení. Zahrada prošla revitalizací včetně zahradního nábytku a plotu. Postupně
jsou dovybavovány potřebnými zařízeními a novými pomůckami zájmové kroužky.
Učebny jsou po stránce prostorové dostačující kapacitě účastníků. Každá učebna je
kvalitně vybavena učebními pomůckami a materiálem.
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Materiální podmínky se postupně modernizují a vylepšují, současný stav odpovídá
potřebám.
Zahrada je rovněž upravena a vybavena tak, aby vyhovovala potřebám při pořádání
akcí, táborů, soustředění kroužků apod.

6.3.1 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost
Organizace má svěřený majetek pojištěn u Kooperativy
ViennaInsurance Group. Přehled jednotlivých aktivních pojištění:


živelní pojištění movitých věcí



pojištění odpovědnosti za škodu



pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže

pojišťovny

a.s.

V roce 2016 nebyly pořízeny žádné investice.

6.3.2 Majetek
Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2017 byla zahájena 1. 12. 2017 a
ukončena 31. 1. 2018. Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

Dlouhodobý hmotný majetek

2.457.512,46

v tom: budova

2.343.603,46

pozemky

113.909,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

12.075,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

964.632,80

Finanční majetek

665.489,93

v tom: pokladna
ceniny

345.638,00
44,00

běžný účet
FKSP

314.119,56
5.732,39
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7. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2017/2018 proběhly v naší organizaci dvě kontroly.
1. kontrola
V říjnu 2017 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č.258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Vyhlášky
č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů.
Závěry kontroly:
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2. kontrola
V lednu 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrola byla
zaměřena na dodržování právních předpisů týkajících se finančních operacích
z hospodaření příspěvkové organizace a na dodržování kritérií hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti vynaložených veřejných prostředků. Cílem kontroly bylo
prověřování souladu se schváleným rozpočtem, s podmínkami poskytnuté účelové
dotace, uzavřenými smlouvami a podmínkami pro použití veřejných prostředků
v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách.
Závěry kontroly:
Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je
dán Zřizovací listinou. Z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, které by
měly zásadní vliv na výsledek hospodaření za kontrolované období. Snížená účinnost
vnitřního kontrolního systému nebyla zaznamenána.

8. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
V tomto školním roce jsme se zapojili do jednoho rozvojového programu, který byl
spolufinancován z cizích zdrojů:
Výzva MAS – číslo
Výzva MAS – název
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název žadatele

269/03_16_047/CLLD_15_01_016
5. Výzva MAS Regionu Poodří – OP ZAM – Podpora
prorodinných opatření
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009318
Příměstské tábory pro DDM Bílovec
Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková
organizace
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Cílem projektu je realizace 21 tématicky zaměřených příměstských táborů (6 v r.
2018, 7 v r. 2019, 7 v r. 2020 a 1 v r. 2021) pro celkem 585 dětí školního věku (MI
bude 155 osob, viz. kapitola Indikátory), jejichž zákonní zástupci spadají do CS osoby
pečující o malé děti. Těmto osobám z uvedené CS bude poskytnuta pomoc s hlídáním
dětí díky realizaci jarních a letních příměstských táborů, protože nyní nemají vhodnou
možnost zajistit dohled nad svými dětmi v době trvání jarních a letních prázdnin.
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
 datum zahájení realizace projektu: 01. 04. 2018
 datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 03. 2021
Finanční rámec projektu
Celkové způsobilé náklady
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje
Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající
na způsobilé výdaje
Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o
příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje
Dotace




Částka
(v Kč)
802 738,75
0,00
802 738,75

Podíl na celkovém rozpočtu
očištěném o příjmy (v %)
100

0,00

0

802 738,75
682 327,93

100
85

120 410,82

15

802 738,75

100

802 738,75

-

0,00

-

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na
předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f)
rozpočtových pravidel);

z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního
rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44
odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel).

Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v
rámci maximální částky dotace
 neinvestiční prostředky

 investiční prostředky
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9. Závěr
Činnost našeho DDM v tomto roce hodnotíme jako velmi úspěšnou. Podařilo se nám
navýšit dvě oblasti naší činnosti, a to pravidelnou a táborovou.
DDM ve školním roce 2017/2018 dokázal úspěšně naplňovat cíle a poslání
organizace. Dokázal svou konkurenceschopnost navýšením počtu zájmových útvarů a
klientů, a tím flexibilitu a schopnost reagovat na potřeby veřejnosti.

Pravidelná zájmová činnost
555
491

471

41

43

38

332

324
28

478

51

27

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Zájmové útvary

2016/2017

2017/2018

Členové

Táborová činnost
241
192
164
134

120
8

93

2012/2013

9

8

7

2013/2014

10

6

2014/2015
Akce

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Účastníci

Z výkonů v analýze vyplývá, že počet nabízených aktivit narostl. Jsme rádi, že se
veřejnost pravidelně zúčastňuje příležitostných a pobytových akcí, a že děti, mládež i
dospělí využívají nabídky pravidelných zájmových útvarů. Jsme rádi, že se nám s
přibývajícím množství práce a rozšiřujícím záběrem DDM do okolních obcí podařilo
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navýšit personální obsazení v organizaci. Tím se nám dlouhodobě podaří držet vysoký
standard kvality našich aktivit.
Snažíme se naplňovat náš hlavní cíl, abychom pestrou nabídkou činností motivovali a
směřovali klienty k další cestě životem.
Vzhledem k měnícím se trendům v zájmovém vzdělávání jsou poměrně vysoké
nároky na flexibilitu a komplexnost dovedností a znalostí pedagogických pracovníků.
Realizujeme nejen tradiční akce, ale musíme udržovat krok s poptávkou a novými
trendy. Ačkoli se výkony organizace zvyšují, je nutné pravidelně sledovat cíle
organizace a plnění strategie. Současné strategické cíle jsme splnili, navýšili jsme
počty zájmových útvarů a táborů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný
a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás
podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti
služby v takovém rozsahu a pestrosti.
Jsme rádi, že DDM Bílovec patří mezi oblíbené a uznávané organizace s dobrým
jménem. Doufáme, že i v novém školním roce dokážeme zaujmout kvalitní nabídkou
kroužků a aktivit. Chceme i nadále naplňovat naše poslání – inspirovat, motivovat a
poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.
Nikdo za hodnocený rok nepožádal o informací dle § 18 zákona č. 106/99 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 26. září 2018.

V Bílovci 28. 9. 2018

Bc. Tamara Knoppová
ředitelka DDM
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