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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:

Mgr. Pavla Grodová

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.

1.1 Hodnocení hlavních cílů a úkolů
Našim hlavním úkolem pro tento školní rok bylo udržet navýšení pravidelné činnosti počet kroužků a kurzů (dále jen zájmových útvarů – ZÚ) a členů v nich z minulých let.
V nepravidelné činnosti jsme se zaměřili především na pořádání akcí kulturního,
hudebního a sportovního charakteru, a také společných akcí s jinými subjekty.
V neposlední řadě jsme se snažili o realizaci táborové činnosti, která je díky získané
dotaci z fondů Evropské unie pro rodiny dostupnější.
Dalším důležitým úkolem tohoto školního roku bylo získat další dotaci z fondů
Evropské unie, díky tomu pak navýšit naši činnost, což se povedlo a nový projekt bude
zahájen od dubna 2021.
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.
I když se nám dařilo realizovat pravidelné činnosti a zajímavé akce pro širokou
veřejnost, byla naše činnost v minulém školním roce poznamenána řadou omezení
v souvislosti s pandemií Covid – 19. Vzhledem k vydaným opatřením se provoz DDM
téměř zastavil. V období od 11. 3. do 10. 5. 2020 se nekonaly žádné kroužky, akce a
jiné volnočasové aktivity. Tato situace ovlivnila chod DDM do konce školního roku. Od
11. 05. 2020 svou činnost obnovilo pouze několik zájmových útvarů. I přes prvotní
nejisté výhledy na letní táborovou činnost, se nakonec tábory konaly dle původního
plánu. Zájem ze strany rodičů byl veliký a děti si tábory s menšími omezeními užily.
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2. 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
b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
c) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická
osobavykonává 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 s účinností 5. 1. 2017 –
4. 1. 2021.

2.1 Pravidelná činnost
Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 1. do 7. října 2019. Některým ZÚ byla
udělená výjimka, jejich činnost začala v týdnu od 4. do 8. září 2019.
Díky opatřením vlády ČR byla činnost všech ZÚ pozastavena k 11. 3. 2020. Opět byla
obnovena od 11. 5. 2020. Bohužel nedošlo k obnovení všech aktivit. Důvodem byla
hygienická opatření. Z původního počtu 56 otevřených ZÚ na začátku školního roku,
svou činnost obnovilo od 11. 05. 2020 pouze 31 z nich. Všechny tyto kroužky pak
probíhaly do 30. 06. 2020.
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Oproti školnímu roku 2018/2019 došlo k mírnému poklesu v celkovém počtu
účastníků a v počtu otevřených ZÚ.

Pravidelná činnost
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2.1.1 Seznam kroužků a kurzů
Pravidelnou činnost zajišťovalo 56 kroužků a kurzů s celkovým počtem 606 dětí,
mládeže a dospělých.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kroužek
Akrobatické šály
Angličtina pro 2. třídy
Bailando tančení
Balet - přípravka
Barevné hrátky
Basketbal - dívky
Basketbal - ml. Chlapci
Basketbal - st. Chlapci
Cvičení pro radost
Dámský klub
Dětská jóga
Domácí mazlíčci
Fotbal - přípravka
Francouzská konverzace ml.
Francouzská konverzace - st.
Hrátkocvičení
Hrátky s angličtinou
Hrátky s angličtinou

Vedoucí
Zuzana Tachezy, Ing.
Barbora Hykelová, Bc.
Kristýna Luzarová
Zuzana Tachezy, Ing.
Květoslava Bartošová
Marek Matula
Tomáš Bergr, Mgr.
Jan Baláš, Mgr.
Růžena Hendrychová
Tamara Knoppová, Bc.
Milada Bergrová, Mgr.
Pavla Grodová, Mgr.
Petr Gelnar, Ing.
Dominik Nagy
Dominik Nagy
Simona Magnusková, Ing.
Jana Vítková, Mgr.
Kristýna Marková, Bc.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Hrátky s angličtinou
Hrátky s angličtinou
Hrátky s angličtinou
Hudebně-dramatický
Hudební hrátky
Jazyková příprava I
Jazyková příprava II.
Klub instruktorů
Klubíčko I.
Klubíčko II.
Kreativní dílničky
Kytara I.
Kytara II.
Kytara III.
Kytara IV.
Logohrátky
Lovci pokladů
Malá kopaná st. ž.
Malí zkoumalové
Matematická příprava I.
Matematická příprava II.
Mažoretky - přípravka
Mažoretky Rebelky
Modelář
Multimediální klub
Orientální tance
Pharmíci
Power jóga I.
Power jóga II.
Styxáček
Styxáček II
Styxík I.
Styxík II.
Styxulínek I.
Volejbal - přípravka
Volejbal - st.ž. "A"
Volejbal - st.ž. "B"
Volejbal ml. žákyně

Pavla Grodová, Mgr.
Barbora Hykelová, Bc.
Kristýna Marková, Bc.
Lenka Švorcová, MgA.
Jakub Jalůvka, Dis Art.
Chýlková Sylva, Mgr.
Lenka Richtarová
Pavla Grodová, Mgr.
Simona Magnusková, Ing.
Pavla Grodová, Mgr.
Kristýna Marková, Bc.
Jakub Jalůvka, Dis Art.
Jakub Jalůvka, Dis Art.
Jakub Jalůvka, Dis Art.
Jakub Jalůvka, Dis Art.
Hana Kontrlová
Martin Kadula, Bc.
Peter Šloff, PeadDr.
Simona Magnusková, Ing.
Horvátová Monika, Mgr.
Jozková Jana, Ing.
Kristýna Luzarová
Kristýna Luzarová
Zbyněk Havlát
Jakub Jalůvka, Dis Art.
Kamila Koběrská
Martina Lubojacká, Mgr.
Milada Bergrová, Mgr.
Milada Bergrová, Mgr.
Sylva Roháčková, Mgr.
Markéta Ondrušová, Mgr.
Sylva Roháčková, Mgr.
Markéta Ondrušová, Mgr.
Petra Píková, Mgr.
Yvona Sajdová, Mgr.
Peter Šloff, PeadDr.
Lada Bzonková, Mgr.
Kristýna Fusiková, Mgr.
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2.1.2 Oddělení
Kroužky a kurzy máme rozdělené do následujících zájmových oblastí:

Počet ZÚ

11
15

Tělovýchova

Přírodověda
Technika
Estetika
12

4

Společenské vědy
Jazyky

2
12

Počet členů

132
Tělovýchova

179

Přírodověda
Technika
Estetika
107

33

Společenské vědy
Jazyky

8
147

2.1.3 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
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Naše volnočasové aktivity jsou nabízeny všem dětem bez rozdílu míry talentu a
potenciálu k jednotlivým činnostem. Pod vedením zkušených vedoucích jsou děti
schopny naučit se a předvést 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.
Do řady soutěží či výstav však zasáhly výše zmíněné zákazy a opatření. Mnoho z těch,
které byly na jaro 2020 naplánované, se nekonaly, a tak měly děti a mládež méně
příležitostí porovnat své dovednosti s ostatními.
Přehled úspěchů a získaných ocenění:
Kroužek
Modelář

co/ kde/kdy
„Papír v Dubenci“ soutěž a výstava 10/2019

Soutěže papírových modelů Neratovice 11/2019
Papírové království Brno 02/2020

Rebelky

Porubský pohár

Daisy Cup - Bohumín

Excelent cup – Dolní Benešov

umístění
2.
dvakrát 6.
8.
2.
dvakrát 2.
5.
7.
třikrát 1.
dvakrát 2.
dvakrát 3.
třikrát 1.
dvakrát 2.
třikrát 1.
2.
třikrát 3.

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
z Bílovce a okolí. Jedná se o zážitkové činnosti: kulturní a společenské, přírodovědné,
sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné a jiné aktivity. Některé z akcí jsou pořádány
ve spolupráci s dalšími organizace, spolky nebo školami z Bílovce a okolí.
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Celkem jsme uspořádali a podíleli se na 81 akcích, kterých se zúčastnilo 3985 klientů.
Oproti loňskému školnímu roku to je ovšem méně. Na počty akcí a účastníků má
značný dopad dvouměsíční omezení v měsících březen- květen. Po obnovení činnosti
DDM se ale ani tak nemohly konat akce pro veřejnost z důvodu omezení setkávání více
osob najednou. Byli jsme nuceni zrušit tradiční akce jako je Den dětí na DDM nebo
Olympiáda pro MŠ.
V následujícím grafu jsou znázorněné akce podle jednotlivých měsíců. V měsíci září
připravujeme a zajišťujeme podmínky pravidelné činnosti (kroužky), o prázdninách
pořádáme tábory. Proto jsou v tyto měsíce akce omezené.

Příležitostná činnost
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Účastníci

I přesto, že od března 2020 se naše činnost téměř zastavila, stihli jsme uspořádat
tradiční i nové akce, které zpříjemnily volný čas dětem i dospělým. Mezi nejzdařilejší
patřily:
Adaptační kurz pro prvňáčky ZŠ Komenského
O víkendu 6. – 7. září jsme opět přivítali na DDM prvňáčky ZŠ Komenského 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. Tentokrát na malé školáky čekali
šmoulové. Zahráli si spoustu společných her na zahradě a nechyběla ani stezka
odvahy. Ti odvážnější zvládli také přenocovat na DDM. Každá třída si vyrobila šmoulí
vesničku, která jim ozdobila školní třídu. Na závěr si děti upletly síť přátelství.
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Poznáváme spolu
V září 2019 jsme byli přizvání k pořádání akce v rámci projektu MAP II ORP Bílovec.
Tato akce se konala v přírodní rezervaci Kotvice a byla určená pro děti z mateřských
škol. Děti měly příležitost poznávat krásné prostředí rezervace a zároveň plnily úkoly
na jednotlivých zastávkách. DDM připravilo vodnickou zastávku, kde děti měly za úkol
pomoc vyčistit vodníkovi rybník od odpadků, které do vody nepatří.
Kouzelná Halloweenská noc
Poslední říjnový den proběhl již třetí ročník Halloweenského odpoledne, který
pořádáme jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Pro děti bylo připraveno soutěžní
odpoledne v pozdějších hodinách, aby šero a přicházející tma dodaly maximální efekt
tomuto strašidelnému času. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý raut, pro
děti spousta odměn a překvapení. Děti si vytvořily strašidélka v kreativní dílničce,
mohly se nechat vyfotit ve strašidelném fotokoutku. Nechybělo ani oblíbené malování
na obličej, strašidelné soutěže a stezka odvahy. V podvečer se pak vydal
lampionový průvodna Bílovecký zámek, kde všechny čekalo hudební vystoupení.
Tančíme s Filipem
Letos poprvé jsme pořádali taneční workshop se známou osobností českého
šoubyznysu – s Filipem Jankovičem, který je nejen bravurní tanečník, ale také
uznávaný choreograf a lektor. Akce byla určena jak pro kroužky DDM, tak i pro širokou
veřejnost. Účastníci se naučili základní kroky tanců z oblasti Disco, R&B, Soul či HipHopu. V druhé polovině workshopu se všichni zainteresovaní s chutí a se skvělou
náladou pustili do tréninku složitější taneční sestavy. Konec akce byl zakončen
poutavou besedou s hlavním aktérem.
Prima hlas
Ve spolupráci s ZUŠ Bílovec se konala 21. 11. pěvecká show s názvem PRIMA HLAS. Do
této akce se zapojily děti z hudebně dramatického kroužku, mažoretky Rebelky a
zpěváci ze ZUŠ. Společně připravili show, na které zazněly známé písně. Každé
vystoupení bylo doprovázeno tancem, zajímavými efekty a rekvizitami. Akce byla pro
veřejnost, takže nechybělo ani publikum z řad rodičů či kamarádů. Mladí umělci tak
měli možnost si vyzkoušet, jak probíhá profesionální vystoupení před větším publikem.

Eulálie
Zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020
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V druhé polovině února 2020 proběhla premiéra dětského muzikálu Eulálie na motivy
knihy Zuzany Pospíšilové s hudbou Vladimíra Veselého. Muzikál od listopadu 2019
společně připravovali děti, mládež a dospělí z DDM Bílovec, ZUŠ Bílovec za doprovodu
orchestru pod vedením Anežky Gebauerové. Celkem se do této velké akce zapojilo
přes sedmdesát dětí i dospělých, všechny spojila režisérka Lenka Švorcová. Muzikál
mohla veřejnost shlédnout celkem dvakrát v rámci premiéry, dále se hrálo pro MŠ a
ZŠ z Bílovce.
Nebeská pošta a čertoviny
Již tradičně jsme se 7. prosince zapojili do Mikulášského odpoledne, které probíhalo
na bíloveckém náměstí. Děti měly možnost napsat nebo nakreslit dopis Ježíškovi a
poslat ho nebeskou poštu za asistence anděla. Na ty odvážnější čekali čerti se svými
čertovinami. Vařil se čertův guláš, hrály se kostky nebo karty s čerty a nechybělo ani
tvoření. Náměstím procházel Mikuláš s anděly a čertem a rozdávali dětem odměny.
Vánoční baňkování
16. prosince probíhalo na domě dětí kreativní tvoření s vánočními baňkami. Tato akce
je u nás pátým rokem tradicí a je velmi oblíbená. Společně tvořily děti, rodiče, babičky
nebo kamarádi. Všichni si mohli nazdobit vánoční baňky dle svých představ, vyzkoušet
si různé techniky zdobení, a hlavně strávit předvánoční čas společně.
Dětský maškarní ples
Druhou únorovou neděli se konal tradiční maškarní ples pro děti a rodiče, a to ve
spolupráci s Kulturním centrem Bílovec, kde jedinou platnou vstupenkou bylo přijít
v kostýmu či masce. Všichni účastníci danou podmínku splnili a karneval se mohl rozjet
naplno. Pro děti byl přichystán bohatý program, který zahrnoval taneční a hudební
vystoupení, dovádění s klaunem, malování na obličej, kreativní dílničky a soutěž o
nejzajímavější masku pro jednotlivce a pro celou rodinu. Vítězové si určitě přišli na své,
neboť odměna v podobě dortu byla jistě sladká. A ten, kdo nevyhrál, si mohl zasoutěžit
v tombole, kde čekala zajímavá cena skoro na každého.
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Víkend s Polárkou a pololetní prázdniny na DDM
Pololetní prázdniny koncem ledna na DDM byly v tomto školním roce spojeny s
návštěvou dětí z pěstounských rodin, které sdružuje Polárka a dětí z Bílovec. Pro
všechny byly připraveny soutěže, hry a výroba masek. Děti z Polárky pak navštívily
bílovecký zámek, večer si zpříjemnily tancem a rejděním v maskách. Po ranní rozcvičce
si zasoutěžili a zahráli společenské hry.
Turnaj v basketbalu 3 x 3
Již druhý ročník turnaje v basketbalu 3 x 3 se uskutečnil 8. srpna na hřišti ZŠ
Komenského. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů nejen z Bílovce, ale i ze širokého
okolí. Už podruhé se zde setkali příznivci tohoto kolektivního míčového sportu, a to jak
v podobě hráčů, tak i jejich povzbuzovatelů, kteří v hojném počtu zaplnili celou
tribunu. Přínosem této akce bylo zviditelnění basketbalu jako sportu vhodného pro
všechny věkové kategorie, v týmech své místo obsadili mladí studenti i vyzrálí muži. Na
prvním stupni vítězů se umístil místní tým GMK. V příštím roce bychom rádi v naší nové
tradici pokračovali a uspořádali 3. ročník tohoto sportovního klání.

Letní prázdninový karneval
Jako již tradičně jsme letní prázdniny pro děti zakončili pestře nabitým karnevalem, na
kterém nechyběl ani skutečný klaun. Ten si pro děti připravil obrovskou škálu
nejrůznějších žertovných scének. Odpoledne na děti už čekaly připravené hry, soutěže,
taneční disciplíny, bublinková show a nechyběla ani kreativní dílnička, kde se vyráběly
kouzelné klobouky.

2.3 Táborová činnost
Ve školním roce 2019/2020 jsme organizovali celkem 8 táborů a účastnilo se jich 223
dětí. Sedm táborů bylo příměstských a jeden výjezdní. Letní táborová činnost byla
mírně ovlivněna hygienickými opatřeními v souvislosti s covid – 19. Nemohli jsme
podnikat výlety hromadnou dopravou na místa, kde se obvykle sdružuje více lidí –
například zámky nebo zábavní centra. Pro děti byl připraven bohatý program na DDM
a poznávali jsme přírodu v okolí města.
Školní rok

Počet akcí

Počet účastníků

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

7
8
6
9

120
164
134
192
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2017/2018
2018/2019
2019/2020

10
9
8

241
264
223

Na začátku března měly děti jarní prázdniny a my jsme si pro ně připravili příměstský
tábor, který jsme pojmenovali Cesta kolem světa. Jednotlivé dny byly rozděleny podle
světových kontinentů a podle toho se odvíjel i program. Díky naučným hrám a
soutěžím děti tak mohly prozkoumat světadíly. Každý den si sebou domů odnesli buď
nový poznatek nebo vlastnoručně vyrobený výtvor. Uprostřed týdne jsme se vypravili
na celodenní výlet do Olomouce, kde jsme navštívili Pevnost poznání. Tamní expozicí
byly děti nadšené.
Prvním příměstským táborem byl dlouholetý tradiční taneční tábor pod názvem Letní
taneční akademie. Tento oblíbený tábor v termínu od 13. do 17. července přitáhnul
nejen nadšence, kteří už nějaký druh tance provozují, ale také úplné začátečníky.
Program byl bohatý, jednalo se každý den o jiné taneční styly. Děti si mohly samy
navrhnout své taneční sukýnky a zapojeny byly také do různých kreativních činností,
soutěžních úkolů a týmových her. Jsme rádi, že tento druh tematického tábora přitáhlo
nejen spoustu dívek, ale také i chlapců.
Druhý letní příměstský tábor byl zaměřen na oblast přírodovědnou. Hlavním cílem bylo
dětem ukázat a přiblížit faunu a floru, která je všude kolem nás. Děti se na táboře
naučily zasazovat rostliny do květináčů, malovat přírodními látkami a stavět útočiště
pro drobné živočichy. Také jsme se pokusili seznámit děti se základy ekologie a
ochrany životního prostředí, nechyběly ani chemické pokusy. Na závěr se všichni
zdokonalili v rozpoznávání doma pěstovaných bylinek a jejich pozitivním vlivu na
zdraví člověka. Ke konci týdne děti absolvovaly pěší výlet na nedalekou rozhlednu, ke
které vede naučná křížová stezka. Po celé její délce stojí kovové siluety symbolizující
křesťanskou víru.

V polovině prázdnin se konal třetí příměstský tábor s názvem „Kde končí duha aneb
cesta do neznáma“, který probíhal od 27. do 31. července. Byl to týden plný
barevných překvapení a vodních hrátek. Děti hledaly, kde končí duha a jestli je na konci
duhy poklad. Plnily se úkoly, soutěžilo se a vyrábělo. Na výlet se děti vydaly pěšky do
Údolí mladých, kde měly možnost hrát si v potoce nebo stavět lodičky z přírodnin.
Poslední den byl poklad nalezen a rozdělen mezi děti.
Další tematický tábor na začátku měsíce srpna byl již tradiční 3. ročník tábora „Barevná
fantazie“, který je oblíbený u dívek i chlapců, kteří jsou vynalézaví, baví je malovat,
tvořit, modelovat a kouzlit. Každý den se snažíme děti inspirovat ke tvoření. Originální
výrobek si pak mohou odnést domů. Pracujeme s různými materiály, typologií barev
apod. Letos jsme se zaměřili na techniku mramorování, batikování, pracovní činnosti
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a hudebně-dramatickou show s názvem DDM hledá talent. V závěrečném dni jsme
společně vyhodnotili několik největších talentů. Jako překvapení pak pro děti bylo, že
se mohly v rámce soutěže setkat s porotci jako je Lucie Bílá, Dara Rolinc, Jaro Slavík a
Jakub Prachař.

Předposlední prázdninový tábor se všeobecným - multikulturním zaměřením se konal
od 10. do 14. srpna. Jednotlivé dny se nesly v duchu estetiky, kultury, přírodovědy,
historie, sportovních aktivit a hlavně legrace. Každodenní pestrý program nabízel
dětem nejen kopu zábavy a dobrodružství, ale také jsme se u nich snažili za pomocí
edukačních her rozvíjet smysl pro empatii, spravedlnost, svědomitost, solidaritu a
mnoho dalšího.

Poslední příměstský tábor byl ve znamení sportu, konal se od 17. do 21. srpna a
jmenoval se „Léto v pohybu“. Malí sportovci měli možnost si vyzkoušet různé
sportovní disciplíny a aktivity. Učili se se hrát basketbal, někteří si vyzkoušeli
gymnastiku na akrobatické šále, učili se základům akrobacie a gymnastiky. Hráli se
míčové hry. Nechyběla ani pěší turistika v podobě výletu na Nový Svět. Tábor byl
ukončen atletickými závody a odměna čekala na každého.

Posledním táborem bylo soustředění tanečního kroužku STYX pod vrcholky Beskyd.
Tento pobytový tábor probíhal od 17. do 22. srpna v rekreačním středisku Bílá. Cílem
soustředění bylo stmelení kolektivu formou her s novými zájemci a příprava na novou
sezónu. Tanečníci si během pobytu okusili párovou akrobacii, kondiční cvičení, nové
taneční prvky, úkolové hry a sportovní aktivity.

2.4 Soutěže
Ze soutěží vyhlašovaných MŠMT pořádáme okrskové kolo recitační soutěže.
Ve školním roce 2019/2020byla tato soutěž naplánovaná pro žáky škol ZŠ
Komenského, ZŠ TGM, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Slatina, Bravantice, Jistebník
a Stará Ves. Soutěž se však v daném školním roce nekonala, z důvodu situace okolo
Covid – 19.
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3. Personální zabezpečení DDM
Personální struktura a personální obsazení DDM kopírovalo školní rok minulý. 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, tak, abychom
mohli klientům nabízet a zabezpečit pestrou paletu kvalitních aktivit.
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.
Ke konci školního roku 2019/20 proběhly v DDM dvě zásadní personální změny. První
z nich se týkala ředitelky DDM, která rezignovala na svou funkci. Od července tak vedla
DDM zástupkyně ředitelky. Během července zřizovatel vyhlásil výběrové řízení na
nového ředitele, které nebylo ke konci školního roku uzavřeno. Výsledky tedy
zasáhnou školní rok 2020/21.
Druhá změna se týkala ukončení pracovního poměru jednoho z pedagogů volného
času a vedoucího oddělení. Na žádost pedagoga byl pracovní poměr ukončen k 31.8.
2020, tato situace tak neovlivnila plynulý chod letních aktivit.

3.1 Interní zaměstnanci
Na DDM pracuje 9 zaměstnanců na 7,5 úvazku.
3.1.1 Pedagogičtí
Pozice
Úvazek
Ředitelka
1
PVČ,
1
vedoucí oddělení
PVČ,
1
vedoucí oddělení,
zástupce ředitelky
PVČ
0,375

vzdělání
VŠ pedagogické
VŠ sociální, CŽV – PVČ

praxe (roky)
33
5

VŠ pedagogické

5
2 na DDM

VŠO umělecko pedagogické

17
5 na DDM
20
1 na DDM
2

PVČ

0,125

VŠ umělecko pedagogické

PVČ
celkem

0,50
4

VŠ ekonomické, CŽV – PVČ
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3.1.2 Nepedagogičtí
Pozice
úvazek
Účetní
1
Programový,
1
projektový a
koordinační manažer
Sekretářka,
personalista
Uklízečka, domovník

0,50

Celkem

3,5

vzdělání
SŠ ekonomické
VŠ ekonomické

praxe
44
2

VŠ ekonomické

2

1

6

3.1.3 Organizační struktura

Ředitelka

Pedagog
volného
času

Pedagog
volného
času,
zástupce
ředitelky

Personalista
a
sekretářka,
Pedagog
volného
času

Vedoucí
ZÚ

Vedoucí
ZÚ

Vedoucí

Pedagog
volného
času

Pedagog
volného
času

Účetní

Koordinační,
projektový a
programový
manažer

Uklízečka

ZÚ

3.2 Externí zaměstnanci
Ve školním roce 2019/20 spolupracovalo s DDM celkem 48 pedagogických externích
zaměstnanců. Všichni jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce nebo na dohodu
o pracovní činnosti.
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Převážná většina z nich je na pozici pedagoga volného času – vedoucí zájmového
útvaru. Ostatní jsou na pozici vedoucího nebo instruktora na našich akcích a táborech.
Celkem zaměstnáváme 33 pedagogů – vedoucích zájmových kroužků. 13externích
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.

3.3 Další vzdělávání pracovníků
Pravidelné další vzdělávání pedagogů je nezbytnou součástí naší práce. Také tuto
oblast zasáhlo mimořádné opatření spojené s epidemií covid-19 a řada vzdělávacích
aktivit byla zrušena.
Dva pedagogové za zúčastnili vzdělávacího programu Drobné hry pro děti mladšího
školního věku v říjnu 2019.
Dále se dva pedagogové zúčastnili školení Hygienické minimum pro pracovníky
školních jídelen v únoru 2020.
Dva pedagogové absolvovali kurz v rámci DVPP v rozsahu 80 vyučovacích hodin.
Ředitelka, vedoucí oddělení a účetní osobními návštěvami čerpají informace ke
zkvalitnění práce v jiných DDM a SVČ v Moravskoslezském kraji. Všichni pracovníci
průběžně studují odborná pedagogická periodika.

4. Spolupráce s jinými subjekty
DDM již dlouhodobě spolupracuje s institucemi a organizacemi ve městě i okolí. Stejně
tak tomu bylo i ve školním roce 2019/20. V rámci spolupráce bylo připraveno a
zrealizováno několik úspěšných akcí a aktivit, které obohatily volnočasové aktivity
nejen v Bílovci. Zároveň jsme mohli pomáhat v době, kdy bylo vše ochromeno díky
epidemii Covid-19.
Také v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se školami na území
našeho města a v okolních obcích. Ve spolupráci se ZŠ Komenského jsme uspořádali
například Adaptační pobyt pro I. třídy. V rámci projektu Akce na klíč jsme v Lubojatech
zorganizovali Vánoční program, pro děti z mateřských škol a školních družin jsme
připravili mikulášské nadílky a několik soutěžních a zábavních akcí. Na podporu
čtenářské gramotnosti jsme po celý školní rok zrealizovali cyklus besed Laskavé čtení,
kterého se zúčastnily třídy základních škol Bílovce. Nově jsme připravili akci na klíč pro
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Školní informační centrum ZŠ Ostava-Hrabůvka v rámci jarních prázdnin. Akce
s názvem Barevná ŠIC fantazie byla zaměřená na workshop EBRU techniky.
Ve spolupráci se ZUŠ jsme společně uspořádali pěveckou show Prima hlas a dětský
muzikál Eulálie.
S Kulturním centrem Bílovce jsme se podíleli na realizaci Mikulášského odpoledne.
Dalším společným projektem měl být Den města, který se nekonal.
V rámci táborové činnosti se jsme opět spojili se Sborem dobrovolných hasičů, kteří
pro děti zrealizovali pěnovou show.
Pro Sdružení pěstounů Polárka jsme zrealizovali dva pobytové víkendy pro děti
z pěstounských rodin.
Zapojili jsme se do charitativní akce Sára dětem. Společně jsme navštívili děti ve FN
Ostrava – dětská onkologie, kde jsme jim připravili zábavný program v rámci
vánočního setkání.
Nově jsme navázali spolupráci se společností Calliditas, která v rámci společenské
odpovědnosti firmy zdarma obohatila programy letních táborů o workshopy zaměřené
na kyberbezpečnost a virtuální realitu.
Velmi si ceníme toho, že jsme také mohli zapojit a pomáhat městu a občanům Bílovce
v době mimořádných opatření spojených s epidemií covid-19. Od března do května
jsme šili roušky pro občany města a zaměstnance městského úřadu. Naši zaměstnanci
obsluhovali telefonní linku, které byla určena pro pomoc občanům v době
mimořádných opatření. Využili jsme také naši 3Dtiskárnu a tiskli ochranné štíty pro
úředníky, zdravotníky a učitele.
Velmi důležitou součástí spolupráce s jinými subjekty je jejich finančnípodpora naší
činnosti. Spousta firem, podnikatelů a rodičů nám poskytuje sponzorské dary. Díky
tomu můžeme naši činnost rozvíjet a zkvalitňovat a velmi jim za jejich podporu
děkujeme.

Zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020
19

Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace

5. 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.

5.1 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 0 Kč.
Doplňkovou činnost organizace nevykonává.

5.2 Vyhodnocení hospodaření za rok 2019
Hlavní zdroje

(v Kč)

Dotace MŠMT/MSK
Dotace zřizovatele

4.302.605
1.275.593
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z toho odpisy
z toho provoz
z toho na nájmy
Jiné zdroje
z toho školné
z toho tábory, akce
z toho dotace – Rozvoj kroužků DDM
z toho dotace na příměstské tábory
z toho dotace na Šablony II.
z toho ostatní výnosy
Výdaje
MŠMT
Zřizovatel
z toho energie
z toho služby, revize
z toho drobný dlouhodobý majetek
z toho spotřební materiál
Investiční fond
Fond odměn
Fond rezervní

46.872
921.172
307.549
2.133.030
557.678
429.464
62.000
327.134
753.169
3.585
4.302605
1.275.593
72.935
54.281
109.802
164.561
113.175
0
33.000

Podrobný rozbor výnosů a nákladů včetně podrobného komentáře a tabulkové části
je obsažen ve „Zprávě o hospodaření a plnění úkolů za rok 2019“.

5.3 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.
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Učebny jsou po stránce prostorové dostačující kapacitě účastníků. Každá učebna je
kvalitně vybavena učebními pomůckami a materiálem.

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.

5.3.1 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost
Organizace má svěřený majetek pojištěn od ledna 2020 u Hasičské vzájemné
pojišťovny, a. s.
Přehled jednotlivých aktivních pojištění:
•

živelní pojištění movitých věcí

•

pojištění odpovědnosti za škodu

•

pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže

V roce 2019 nebyly pořízeny žádné investice.

5.3.2 Majetek
Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2019 byla zahájena 1. 12. 2019 a
ukončena 31. 1. 2020. Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

Majetek

(v Kč)

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

1.480.190

Finanční majetek

733.332

v tom: pokladna
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ceniny

228.00

běžný účet

24.823

FKSP

14.388

6. Zapojení do projektů a mezinárodních programů
Úspěšně jsme se v hodnoceném školním roce zapojili do následujících projektů.

6.1 Dotace MAS
Poskytovatel

Název

Částka

Období

MAS - OP ZAM

Příměstské tábory DDM Bílovec

802 739 Kč

01. 04. 2018
– 31. 03.
2021

V březnu 2018 jsme tuto dotaci získali. Cílem projektu je realizace 21 tematicky
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), 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.
Vstoupili jsme do druhého roku, kdy díky této dotaci budou mít rodiče tábory levnější
a mohli jsme pořídit na DDM spoustu herních prvků, pomůcek, sportovního a
technického vybavení apod.

6.2 Dotace Šablony_II
Poskytovatel

Název

Částka

období

OP VVV

Šablony II_DDM Bílovec

853 904 Kč

1. 1. 2019 –
31. 12. 2020

Od ledna 2019 jsme zahájili čerpání získané dotace EU z MŠMT, která je na dva roky.
Díky dotaci můžeme uskutečnit zdarma pro účastníky mnoho projektových dnů (v
místě nebo mimo SVČ), komunitně osvětových setkávání, účastnit se vzdělávání
v rámci DVPP, vybavit a využít ICT ve vzdělávání SVČ a v neposlední řadě vybavíme
DDM učebními pomůckami, DDHM.
Na jaře 2020 jsme museli omezit činnost také v rámci této projektové činnosti.
Předpokládáme, že budeme žádat o prodloužení projektu, tak abychom zvládli splnit
všechny závazné ukazatele.
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6.3 Dotace na podporu technických a přírodovědných aktivit v DDM
Poskytovatel

Název

Částka

období

Moravskoslezský
kraj

Podpora technických a
přírodovědných aktivit v SVČ a
DDM

62 000 Kč

1. 1. 2019 –
31. 12. 2019

V březnu 2019 jsme získali dotaci na výzvu: Podpora technických a přírodovědných
aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže. Díky těmto finančním
prostředkům jsme pořídili 3D tiskárnu a digitální mikroskop. Dále vybavení pro kroužek
Pharmíci a Modeláři.

6.4 Dotace ČEZ
Poskytovatel

Název

Částka

období

Nadace ČEZ

Šijeme roušky

45 960 Kč

04/2020

V době mimořádných opatření jsme využili výzvu Nadace ČEZ a získali příspěvek na
projekt „Šijeme roušky“. Díky poskytnutým financím jsme pořídili celkem 5 šicích
strojů, které nám pomohly v šití roušek. Pořízené stroje máme v plánu využívat pro
naše další aktivity, například kroužek šití pro děti či dospělé, na drobné opravy
kostýmů a šití kostýmů pro naše taneční soubory.

7. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2019/2020 proběhly v naší organizaci tři kontroly.

7.1 Veřejnosprávní kontrola I.
V lednu 2020 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 za rok 2019. 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.
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Závěry kontroly:
Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla skutečnost nasvědčující spáchání
trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných
prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně.
Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je
dán Zřizovací listinou. Z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, které by
měly vliv na výsledek hospodaření za kontrolované období.
Snížená účinnost vnitřního kontrolního systému nebyla zaznamenána.

7.2 OSSZ
V únoru 2020 proběhla kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení Nový Jičín.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění, při odvodu pojistného na sociální zabezpečení příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti dle platných zákonů.
Závěry kontroly:
Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve všech bodech kontroly.

7.3 Veřejnosprávní kontrola II.
Od července 2020 probíhá v DDM veřejnosprávní kontrola hospodaření s finančními
prostředky a majetkem. Kontrola doposud nebyla ukončena, z tohoto důvodu není
v tuto chvíli znám její výsledek.

8. Závěr
Závěrem můžeme říci, že tento školní rok byl plný nových výzev a situací. Obzvlášť
druhé pololetí, kde jsme se potýkali s úplným omezením našich činností v důsledku
mimořádných opatření vyvolaných epidemií covid-19. ¨
První pololetí probíhalo obdobně jako léta minulá. Úspěšně jsme zahájili pravidelnou
činnost, i když došlo k mírnému poklesu, jak v počtu otevřených kroužků, tak v počtu
klientů. Podařilo se však otevřít nové kroužky a náš tým obohatili noví externí
pracovníci. Proběhlo také několik zajímavých tradičních i nových akcí.
Lze říci, že i druhé pololetí bylo úspěšné, i když jsme v období od 12. března do 11.
května nemohli vykonávat žádné pravidelné a nepravidelné činnosti. Přesto jsme tyto
měsíce plně využili a přizpůsobili jsme se dané situaci. Pomáhali jsme šitím roušek a
na krizové telefonní lince města.
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Od května jsme pak obnovili naši činnost a snažili jsme se dětem i dospělým vynahradit
ušlé aktivity. Z počátečního počtu 58 otevřených kroužků se znovu rozjelo 31. Jejich
činnost byla prodloužena do konce června, standardně končí k poslednímu květnu. I
přes obavy z omezení prázdninových aktivit byly tábory zcela obsazeny a léto jsme tak
zpestřili celkem 223 dětem.
Jsme rádi, že se k nám naši klienti s důvěrou opět vrátili a snažili jsme se náš provoz
přizpůsobit tak, aby se u nás cítili bezpečně a zároveň si své volnočasové aktivity po
nucené pauze naplno užili.
Za velmi pozitivní zprávu tohoto roku považujeme úspěšné schválení projektové
žádosti Příměstské tábory DDM Bílovec II. Díky další finanční podpoře budeme moci
nakoupit nové pomůcky pro naše aktivity, zpříjemníme prostředí DDM a nabídneme
rodičům příměstské tábory za nižší cenu. Vše je naplánováno na období od dubna 2021
do listopadu 2022.
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. Poděkování patří rovněž bývalé ředitelce Bc.
Tamaře Knoppové, která pro DDM pracovala 22 let.
Jsme rádi, že DDM Bílovec patří mezi oblíbené a uznávané organizace. 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 poradě pedagogů dne 23. října 2020.

V Bílovci 26. 10. 2020

Mgr. Pavla Grodová.
ředitelka DDM
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