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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. 

 

 

mailto:info@ddmbilovec.cz
http://www.bilovec.cz/
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DDM Bílovec zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i 

dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, 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 

 
Trvá-li něco víc než 30 let, ba co víc – funguje-li něco, či dokonce prosperuje a vyvíjí 

se tak dlouho, bylo to zřejmě dobře založeno a pečlivě celá léta opečováváno.  

 

Našim hlavním úkolem pro tento školní rok bylo udržet stav, ke kterému došlo 

v předešlém školním roce, čili zachovat navýšení pravidelné činnosti - počtu kroužků 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. 
 

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. Ale podařilo se nám uskutečnit i nové, moderní, zajímavé a přitažlivé 

aktivity. 

Vytvořili jsme pro všechny účastníky zájmových a vzdělávacích aktivit takové 

prostředí, ve kterém se nejen cítili dobře, ale je pro ně zdrojem zábavy, výchovy a 

poučení.  

 

 

 

 

2.1 Pravidelná činnost 
 

Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 3. do 7. října 2016 a končila v týdnu  

od 25. do 31. května 2017. Výjimkou byly kroužky kytar, taneční a mažoretky, jejichž 

činnost začala v týdnu od 5. do 9. září 2016 a končila v týdnu od 26. do 30. června 2017.  
 

V této oblasti se nám podařilo udržet navýšení kroužků a členů v nich z minulých dvou 

školních roků.   
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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 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme založili nové ZÚ: orientální tance začátečníci, 

orientální tance pokročilí, Hrátky s angličtinou Lubojaty, Modelář Lubojaty, 

Tvořeníčko, Basketbal dívky, dva kroužky sportovní gymnastiky Styxáček 2, Styxík 2, 

Animační tým, Přírodo-vlastivědný kroužek a taneční kroužek Multi dance club. 

 

Od 1. ledna 2017 vznikl nový ZÚ basketbal dívky. Od 1. února 2017 zahájil svou 

činnost ZÚ Hrátky s angličtinou v Lubojatech. 

 

V měsíci říjnu jsme navíc nabízeli dva nové ZÚ: Line dance a kroužek Výtvarný, aneb 

od akční malby k příběhu, které se nenaplnily v daném termínu, a tyto kroužky zanikly. 

 

V průběhu školního roku ukončily svou činnost předčasně dva ZÚ: Mažoretky děti a 

Mažoretky Šmoulinky, oba tyto kroužky z důvodu malého počtu členů k 31. 1. 2017. 

 

 

2.2 Nepravidelná 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 207 

akcích, kterých se zúčastnilo 5841 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 31 

víkendových akcích s 342 účastníky, 5 externími pracovníky a 2 interními zaměstnanci 

DDM. 

 

V příležitostné činnosti se nám podařil velký úspěch, došlo k navýšení akcí o 14 % a 

účastníků na nich o 27 %. 
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Příležitostná činnost 

Školní rok Počet akcí Počet účastníků 

2012/2013 328 7115 

2013/2014 199 4765 

2014/2015 162 3959 

2015/2016 181 4248 

2016/2017 207 5841 

 

 

V tomto školním roce jsme uskutečnili dvě velké akce. Za úspěšnou akci a propagaci 

naší činnosti považujeme natáčení ČT při tanečním pořadu Rytmik. Další realizovaná 

a dlouhodobě připravovaná akce byla Advent s DDM, kdy probíhala v kulturním 

domě vánoční výstava dětí, mládeže a dospělých. Výstava byla zakončená koncertem 

skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlicy. 

 

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: Den města, Mikulášský 

jarmark, vystoupení v rámci Dne otevřených dveří ZŠ Komenského – besídka kroužku 

angličtiny, Ukliďme Bílovec a Rozběháme Bílovec, program na charitativní akci Sára 

den, programy pro pěstounské děti ve spolupráci se Sdružením Polárka. Pravidelně 

jsme organizovali akce pro školní družiny obou základní škol 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.     

 

 

3. Personální zabezpečení DDM 
 

Funkčnost organizační struktury odpovídala a vyhovovala potřebám při realizaci 

činnosti DDM.  

 

Kolektiv interních a externích pracovníků je na takové profesionální úrovni, která 

zajišťuje profesionální, 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 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.  
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Pedagogičtí pracovníci 

 

Celkový počet     46 

Počet kmenových zaměstnanců    3  

Počet externích zaměstnanců   43 

Počet kvalifikovaných PP   18 

Zajištění kvalifikovanosti výuky  39,1 % 

 

U interní pedagogů – vedoucích zájmových kroužků – je zajištěna kvalifikovanost 84%, 

6 externích 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. 2017:  

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

podle praxe 

Muži Ženy Celkem % 

0 – 6 let 8 22 30 65,2 

7 - 15 let 2 5 7 15,2 

16 - 22 let  2 2 4,3 

23 - 30 let 1 3 4 8,7 

31- 40 let     

nad 41 let  3 3 6,5 

Celkem 11 35 46 100 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

podle věku 

Muži Ženy Celkem % 

do 30 let 8 22 30 65,2 

31 - 50 let 3 6 9 19,6 

51 - 62 let 1 5 6 13,0 

nad 63 let     

Pobírající 

starobní důchod 

 1 1 2,2 

Celkem 4 14 46 100 

  

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Počet celkem     5  

Kmenoví zaměstnanci    2 

DPP, DPČ     3 

ÚP – VPP, praxe 
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Nepedagogičtí 

pracovníci 

podle věku 

Muži Ženy Celkem % 

do 30 let 2  2 40 

31 - 50 let  1 1 20 

51 - 62 let  1 1 20 

nad 63 let     

Pobírající 

starobní důchod 

 1 1 20 

 

Celkem 2 3 5 100 

 

 

 

 

Organizační struktura DDM 

 

 

3.1  Odborná způsobilost 
 

1.1.1 Pedagogičtí pracovníci – interní: 

 ředitelka  

vzdělání vysokoškolské pedagogické - bakalářské, praxe 30 let, plný pracovní úvazek  

 vedoucí oddělení estetiky, společenských věd a techniky 

vzdělání středoškolské pedagogické, praxe 23 let, plný pracovní úvazek

vedoucí oddělení tělovýchovy, přírodovědy, estetiky, oddělení cizích jazyků 

vzdělání vysokoškolské nepedagogické doplněné studiem pedagogiky volného času při 

NIDV, praxe 2 roky, plný pracovní úvazek 

 

 

Ředitelka

Vedoucí oddělení 1

Vedoucí zájmových 
kroužků

Vedoucí oddělení 2

Vedoucí zájmových 
kroužků

Účetní Uklízečka
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1.1.2 Nepedagogičtí pracovníci – interní: 

 účetní a pokladní  

vzdělání středoškolské ekonomické, praxe 41 let, 75% pracovní úvazek 

 uklízečka a domovnice  

středoškolské vzdělání, plný pracovní úvazek 

 

 

3.2  Další vzdělávání pracovníků 

 

V průběhu školního roku se dva pedagogové zúčastnili školení hlavních táborových 

vedoucích. 

Dva pedagogové se zúčastnili školení v deskových hrách. 

Jeden pedagog absolvoval kurz zdravotníka zotavovacích akcí a jeden pedagog se 

zúčastnil doškolení zdravotníků zotavovacích akcí. 

Ředitelka absolvovala vzdělávací program akreditovaný MŠMT s názvem Změna. Jak 

řídit její proces ve školách.  

Účetní a ředitelka osobními návštěvami čerpají informace ke zkvalitnění práce v jiných 

školských zařízení, 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 

 

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 
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Při své činnosti se DDM řídí Školním vzdělávacím programem platným od 5. 1. 2014, 

Strategickým plánem rozvoje DDM na období 2014 – 2016 ze dne 25. 9. 2014, 

Koncepcí činnosti DDM na školní rok 2016/2017 ze dne 21. 9. 2016.  

 
4.1  Zájmová činnost pravidelná 

 

Zájmovou činnost pravidelnou uskutečňovalo 43 kroužků, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. Oproti loňskému školnímu roku jsme navýšili počet kroužků o 

11,3 %.  

 

 

4.1.1 Přehled ZÚ 

 

název vedoucí počet 

klientů 

místo 

realizace 

školné oddělení * 

Keramika Ž. Knoppová 

M. Holinková 

8 DDM 900 ev a sv 1 

Tvořeníčko M. Holinková 7 DDM 600 ev a sv 1 

Kytara I J. Jalůvka 6 DDM 3100 ev a sv 2 

Kytara II J. Jalůvka 5 DDM 3100 ev a sv 2 

Kytara III J. Jalůvka 2 DDM 3100 ev a sv 2 

Kytara IV J. Jalůvka 4 DDM 3100 ev a sv 2 

Hudební hrátky J. Jalůvka 6 DDM 0 ev a sv 2 

Vaření S. Adamcová 10 DDM 500 ev a sv 1 

Taneční 

Dračice 

R. Sequensová, 

G. 

Macháčková 

8 ZŠ Stará 

Ves 

600 ev a sv 3 

Taneční 

Lubojaty 

S. Lindovská 8 ZŠ 

Lubojaty 

500 ev a sv 1 

Multi dance 

club 

M. Mrázová 20 ZŠ. Kom. 600 ev a sv 1 

Orientální 

tance I. 

K. Koběrská 

T. Knoppová 

11 DDM 1000/10 

lekcí 

ev a sv 4 

Orientální 

tance II. 

K. Koběrská 

T. Knoppová 

10 DDM 1000/10 

lekcí 

ev a sv 5 

Dámský klub T. Knoppová 10 DDM 500 ev a sv 1 

Klubíčko I. Ž. Dohnalová 22 DDM 800 ev a sv 1 

Klubíčko II. S. Adamcová 26 DDM 800 ev a sv 1 

Mažoretky 

Šmoulinky 

K. Marková 5 DDM 1000 ev a sv 5 

Mažoretky 

Rebelky 

K. Luzarová 16 ZŠ Kom. 1000 ev a sv 2 

Mažoretky děti D. Gilgová 7 ZŠ TGM 1000 ev a sv 6 

Mažoretky 

Kadetky mladší 

V. Gilgová 12 ZŠ TGM 1000 ev a sv 2 

Mažoretky 

Kadetky starší 

D. Gilgová 16 ZŠ TGM 1000 ev a sv 2 



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

Zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017 

 11 

Mažoretky 

Juniorky 

V. Gilgová 16 ZŠ TGM 1000 ev a sv 2 

Cvičení pro 

radost 

R. 

Hendrychová 

7 DDM 650 ev a sv 1 

Klub 

instruktorů  

S. Adamcová 19 DDM 0 ev a sv 2 

Animační tým K. Marková 16 DDM 0 ev a sv 3 

Basketbal chl. J. Baláš 17 GMK 500 tv 1 

Basketbal dívky D. Šabacký 9 GMK 500 tv 4 

Volejbal L. Bzonková 10 ZŠ Kom. 500 tv 1 

Volejbal Y. Sajdová 10 ZŠ Kom. 500 tv 1 

Fotbal M. Kadula 10 ZŠ Kom. 500 tv 1 

Volejbal P. Šloff 10 ZŠ Kom. 500 tv 1 

Styxáček I. S. Roháčková 15 GMK 1000 tv 1 

Styxáček II. M. Ondrušová 9 GMK 1000 tv 1 

Styxík I. M. Ondrušová 11 GMK 1000 tv 1 

Styxík II. M. Ondrušová 10 GMK 1000 tv 1 

Modelář 

Bílovec 

Z. Havlát 7 DDM 600 te 1 

Modelář 

Lubojaty 

Z. Havlát 9 ZŠ 

Lubojaty 

500 te 1 

Kondiční 

posilování 

I. Šlachtová 24 GMK 500 tv 1 

Hrátky s 

angličtinou 

K. Marková 10 MŠ 

Zahradní 

500 cj 1 

Hrátky s 

angličtinou 

Z. Hušková 

B. Hykelová 

14 MŠ 

Svobodova 

500 cj 1 

Angličtina II. tř. B. Hykelová 8 DDM 500 cj 1 

Angličtina A. Hájková 10 ZŠ 

Lubojaty 

500 ev a sv 5 

Přírodo - 

vlastivědný 

K. Marková 8 DDM 600 př 1 

43 celkem  478     

 

 

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. 2016 – 30. 6. 2017, 

3 = 1. 10. 2016 – 30. 6. 2017 

4 = 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 

5 = 1. 2. 2017 – 31. 5. 2017 

6 = ukončení činnosti z důvodů nízkého počtu klientů, dlouhodobé nemoci vedoucího, 

nízké docházky apod. 
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Přehled klientů v kroužcích celkem a rozdělení podle škol 

 

 

 

Přehled klientů DDM podle věku 

 ZŠ T. G. M. ZŠ 

Komenského 

GMK jiné Celkem 

do 6 let 0 0 0 72 72 

7 – 11 let 38 87 0 25 150 

12 – 15 let 26 64 37 7 134 

16 a 18 let 0 0 54 5 59 

19 a více 0 0 0 63 63 

Celkem 64 151 91 172 478 

 

 

 

Školní rok předšk. + MŠ ZŠ SŠ dospělí 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

2010/2011 11 11 307 307 44 45 3 4 

2011/2012 9 9 286 269 42 42 1 1 

2012/2013 10 10 257 258 52 52 4 4 

2013/2014 22 22 262 244 64 40 26 26 

2014/2015 32 + 49 32 + 51 274 313 41 41 42 55 

2015/2016 34 + 50 34 + 51 232 271 48 59 63 55 

2016/2017 25 + 43 25 + 58 253 279 52 59 40 57 

 

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: 271 

Stará Ves: 8 

Ohrada: 4 

Bravinné: 11 

Lubojaty: 27 

Jiné: 157 
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4.1.2 Oddělení 

 

Zájmová činnosti pravidelná byla v tomto školním roce realizována 43 zájmovými 

kroužky, které byly rozděleny do těchto oddělení: 

 
Oddělení Počet ZÚ Počet členů 

 

Společenské vědy 5 93 

Estetika 20 184 

Tělovýchova 11 135 

Jazyky 4 42 

Přírodověda 1 8 

Technika 2 16 

Celkem 43 478 

 

 
4.1.2.1 Společenské vědy 

 
Oddělení Společenských věd navštěvovalo 93 členů v 5 kroužcích.  

Studenti a žáci z Klubu instruktorů se scházeli k pravidelným schůzkám vždy v pátek a 

také o některých víkendech. Pomáhali na akcích pořádaných DDM, městem a jinými 

organizacemi. Jsou nezbytnou součástí všech táborů a víkendových pobytů pro mladší 

děti.  

Velmi oblíbené se stalo Klubíčko pro maminky s dětmi. Scházely se ve dvou skupinách 

pravidelně v úterý a ve středu. Nejmenší děti se postupně zařazovaly do kolektivu a 

v průběhu školního roku si zvykaly na nové prostředí a na své vrstevníky. Maminky si 

mezi sebou vyměňovaly zkušenosti a zapojovaly se do každé činnosti, které jsme pro 

ně připravili. Děti se učily říkanky, tanečky, písničky, cvičily a také malovaly. 

Pravidelně ve středu se scházela děvčata z Dívčího klubu, kde se naučila základům 

etikety, vhodného oblékání k různým příležitostem, pečovat o vlasy, pleť a ruce. 

Vyvrcholením kroužku byla módní přehlídka Popelka. 

 

 

4.1.2.2 Estetická výchova 

   

Estetickou výchovu tvořilo 20 kroužků, které navštěvovalo 184 členů. 

Přípravná školička Mažoretek Šmoulinek pod vedením Kristýny Markové byla vedena 

jako pohybový taneční kroužek pro nejmenší děti MŠ a I. stupně. Cílem bylo naučit 

děti taneční pohyblivosti, rytmu, získat a připravit na mažoretkový sport nové členky 

do starší kategorie, kategorie Kadetek. Z důvodů malé účasti byl tento kroužek k 31. 1. 

2017 ukončen. 

Mažoretky Rebelky spadající do kategorie Juniorek vedla nová vedoucí Kristýna 

Luzarová. Tento kroužek navštěvovala děvčata zejména z druhého stupně ZŠ, GMK a 

studentky středních škol. Trénovaly dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ Komenského. 

Vedoucí se zaměřila na tematickou hudbu a výrazový tanec, které použila do 

choreografií. Po celý rok se zúčastňovaly nepostupových a postupových soutěží 

s vynikajícími výkony. Dokázaly natrénovat více choreografií i v jiných kategoriích a 
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probojovat se až na vrchol profesionálních týmů, jako například Mistrovství Evropy a 

Mistrovství světa (viz. kapitola 4.5).  Pro důležitost prohlubování vztahů v týmu a 

zkvalitňování tréninků zavítaly na soustředění v Beskydech. 

Pod vedením Michaely Mrázové vznikl nový taneční klub pod názvem Multi dance 

club, zaměřující se na tanec různé taneční styly, jako například Zumba, Salsa, 

Discodance, latinskoamerické tance aj. Cílem kroužku je osvojení si taneční 

pohyblivosti a základy tanečních prvků, rytmické cítění hudby, spojení hudby s tancem. 

Tento všestranný taneční kroužek si oblíbila řada děvčat. Malé tanečnice ve věku od 6-

10 let tančí jedenkrát týdně v malé tělocvičně ZŠ Komenského. Výrazovým a 

estetickým prostředkem jsou také vystoupení na akcích DDM i mimo ně. Zúčastňují se 

také víkendových soustředění na DDM a udržují si příjemnou atmosféru a soudržnost 

členek v týmu. 

Dalšími přírůstky do oddělení estetické výchovy byly dva nové orientální kurzy pod 

vedením profesionální tanečnice Kamily Koběrské, umělecké jméno Latifah. První 

kurz byl zahájen od října 2016 v prostorách DDM v místnosti se zrcadly. Milý a 

přátelský kolektiv si tento druh tanečního stylu oblíbil natolik, že to dal znát veřejnosti 

a od druhého pololetí se otevřel další kurz pro začátečníky. Orientální tanec je určen 

pro všechny ženy bez rozdílu věku, váhové kategorie či úrovně pohybového nadání. 

V orientálním tanci si nejen přijdou na své ženy, které milují tanec, ale také osoby, které 

chtějí zlepšit pohyblivost, koordinaci, postavení těla, zdravá záda, formování postavy, 

posílení svalů, pánevního dna a odbourávat stres. 

Dalšími kroužky tohoto oddělení byly čtyři kroužky výuky kytary a jeden kroužek 

hudební hrátky. Začínající žáci byli seznámení s historií hudebního nástroje, naučili se 

základní správné návyky ve hře na kytaru, správné držení pravé a levé ruky a trénovali 

jednoduché skladby. Ve skupině pokročilých žáci navázali na zkušenosti z předešlých 

lekcí, trénovali akordy, doprovody, skladby. V kroužku hudební hrátky se děti 

seznamovaly hravou formou se základy hudební nauky a také se slavnými hudebními 

představiteli. 

Děti z kroužku vaření se scházely v pondělí, vyzkoušely si osvědčené recepty svých 

babiček a také recepty některých osobností.  

V keramickém kroužku se děti naučily pracovat s keramickou hlínou, z které vyráběly 

krásné výrobky, jimiž vyzdobili keramickou dílnu a klubovnu DDM. Schůzky 

keramického kroužku probíhaly pravidelně každé úterý.  

Děvčata z kroužku Dračice se scházely pravidelně každý pátek v tělocvičně ZŠ ve Staré 

vsi. Trénovala sestavy pro veřejná vystoupení.  

Také v ZŠ v Lubojatech se děvčata scházela v pátek, kde probíhal taneční kroužek.  

V průběhu školního roku se děvčata naučila základní kroky aerobiku, základům 

moderního tance a zumby. Děvčata nacvičila taneční skladby, se kterýma vystoupila 

na veřejnosti.  

Každý čtvrtek probíhalo Cvičení pro radost. Jde o relaxační cvičení s prvky pilates, 

jógy a strečinku. V průběhu školního roku se ženy naučily správnému dýchání, 

procvičily si břišní svalstvo, nohy a naučily se cvičit Pět Tibeťanů. Načerpaly 

pozitivní energii a zharmonizovaly si celé tělo. 

Mažoretky Drahomíry Gilgové a Veroniky Gilgové se scházely ve třech kroužcích vždy 

v pondělí, úterý, středu a pátek. Pod vedením zkušených vedoucích dosáhly velkých 

úspěchů (viz kapitola 4.5). 
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4.1.2.3 Oddělení tělovýchovy a sportu 

 
V oddělení tělovýchovy a sportu pracovalo 11 kroužků a 135 členů. 

Všeobecným cílem je umožnit dětem a mladistvým přiměřeně se obeznamovat, 

zdokonalovat a upevňovat správné pohybové návyky a zručnost. Rozvíjet kondiční a 

koordinační schopnosti, podporovat rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti a 

zdatnosti, získat starostlivost a důležitost o své zdraví a v neposlední řadě si k tělesné 

výchově a sportu utvářet trvalý vztah.  

Volejbal přípravka pod vedením Mgr. Yvony Sajdové je zaměřena pro děvčata prvního 

stupně základních škol. Zúčastněné si vyzkouší a obeznamují se s novou formou 

míčové hry, která se nazývá volejbal. Mladé volejbalistky se učí zlepšit koordinaci a 

pohybové schopnosti a také vzájemně zažít radost a zábavu z volejbalového sportu. 

Během roku se zdokonalují v herních činnostech jednotlivce. Během roku se seznámily 

s herním systémem a pravidly minivolejbalu a zúčastnily se tak krajských kol BMV – 

Minivolejbal v barvách.  

Volejbal mladších žákyň skupiny A pod vedením Mgr. Lady Bzonkové navštěvují 

děvčata druhého stupně. Ve volejbalu zdokonalují techniku a postavení hráček při hře. 

Děvčata se ve volejbalu specializují na jednotlivé prvky (smeč, nahrávka). Pravidelně 

se zúčastňovaly dvou soutěží, jako je Krajský přebor mladších žaček, Českého a 

Moravského poháru. V průběhu roku proběhly také přípravné a přátelské turnaje 

v Bílovci a ve Spišské Nové Vsi.  

Volejbal starších žákyň pod vedením PaedDr. Petera Šloffa. Přebor starších žákyň jako 

dlouhodobě jedna z nejkvalitnějších mládežnických soutěží si klade za cíl naučit 

kvalitní základy volejbalové hry, nacházet nové, další talenty a připravit tak hráčky na 

dobrou úroveň do dalších soutěží, třeba až do celostátního finále MČR. Soutěže pro 

starší žačky jsou organizované formou turnajů, které probíhají dvakrát za měsíc. 

V letošní sezóně se zúčastnily Okresního a Krajského přeboru, Českého poháru. Dále 

dvou mezinárodních turnajů O křišťálovou vázu v Ostravě a turnaj Pilki Siatkowej, 

který se uskutečnil v Polsku. V letošní sezóně započaly svůj start soustředěním 

v Bílovci. Svou výkonnost a zdokonalování kvalitní hry trénují třikrát týdně v hale ZŠ 

Komenského. 

Fotbal přípravka je určena pro nejmenší sportovce MŠ a ZŠ jak dívky, tak chlapce. 

Nejmenší děti pod vedením Bc. Martina Kaduly mají za cíl brát tento druh sportu jako 

zábavu, najít v sobě týmového ducha a naučit se spolupráce. Mezi další cíle patří, naučit 

základním pravidlům ve fotbalu, rozestavení pozic. Děti se naučily koordinaci, 

fotbalové dovednosti. Vyzkoušely si na hřišti svou průbojnost a hrát jako férový hráč. 

V rámci spolupráce s jinými týmy proběhly také dva fotbalové turnaje. 

Pro velký zájem se zřídil nový zájmový kroužek Basketbal dívky pod vedením 

Dominika Šabackého. Zájmový kroužek svou činnost započal od druhého pololetí 

školního roku. Tento útvar navštěvují děvčata od druhého stupně ZŠ a GMK. Velmi 

nás těší, že je o tento sport stále zájem i z pozice děvčat.  

V hale GMK sportují také chlapci basketbalisté pod vedením Mgr. Jana Baláše. Cílem 

bylo zaujmout mladé studenty a využít volný čas o tento druh oblíbeného sportu, ať už 

za účelem soudržnosti mužského kolektivu u studentů nebo si udržet a zároveň zlepšit 

svou výkonnost a zdravý životní styl. 

V obou kategoriích Basketbalu dívek a chlapců se vedoucí věnovali při hře hlavně 

didaktickým postupům, aby odpovídaly stupni psychického rozvoje a tělesným 

schopnostem u mládeže. Především upřednostňovali výuku herních činností jednotlivce 

před nácvikem herních kombinací a systémů, a to například závodivé pohybové 

aktivity, průpravná cvičení, herní cvičení a průpravné hry.  
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Velký početní vzestup v kroužku byl u sportovní gymnastiky pod vedením Mgr. Sylvy 

Roháčkové a Mgr. Markéty Ondrušové. V letošním školním roce se zřídily z dvou 

stálých kroužků ještě dva další nové kroužky pro nejmenší děti, rozdělené na Styxáček 

I. – II. a Styxík I. – II. Obě vedoucí vychází z filosofie Styxu, z párové akrobacie, tance. 

Cílem kroužků dle věkové kategorie a věkových možností u dítěte je rozvoj obratnosti, 

spolupráce, což jsou herní aktivity a zodpovědnosti. Kroužky navštěvují děti již od 

prvního stupně ZŠ až po mladistvé studentky. Děti a mládež, pracuje se cvičebními 

pomůckami a posilovacím náčiním. Každoročně se mladí gymnasté zúčastňují 

soustředění v Beskydech. 

Dalším novým zájmovým kroužkem bylo zavedení pro mladistvé Kondiční posilování 

pod vedením Mgr. Ivany Šlachtové. Kroužek probíhal jedenkrát týdně v posilovně na 

GMK. Moderní zdravý životní styl u mladé generace je velice populární a každý by si 

jej chtěl alespoň okusit zažít a něco pro sebe udělat, ať už po tělesné či psychické 

stránce. Tento druh zájmového útvaru je velmi oblíben u chlapců i děvčat, neboť 

dochází ke kruhovým tréninkům, dále k posilovacím, rehabilitačním, uvolňovacím a 

protahovacím cvikům.  

 

 

4.1.2.4 Oddělení jazyků 

 

V tomto oddělení pracovaly 4 kroužky a 42 členů. 

Pro velký zájem předškolních dětí jsme zahájili dva stálé kroužky Hrátky s angličtinou 

v MŠ Svobodova pod vedením Barbary Hykelové a MŠ Zahradní pod vedením Bc. 

Kristýny Markové. Od dalšího školního roku jsme začali spolupracovat se ZŠ Lubojaty, 

kde jsme otevřeli od druhého pololetí nový kroužek pro předškolní a školní děti Hrátky 

s angličtinou pod vedením Andrei Hájkové. Děti se v angličtině učí myslet i mluvit 

navzájem. Jsou vedeny od předškolního věku a při povinné školní docházce se 

v anglickém jazyce lépe dokážou orientovat. Zaměřili jsme se na smysly, cvičení sluchu 

pro lepší dorozumění se, cvičení zraku v podobě kreativního tvoření, didaktických 

pomůckách a využití interaktivní tabule.  

Dalším zájmovým kroužkem je Angličtina pro žáky druhých tříd ZŠ pod vedením 

Barbary Hykelové. Tato skupina děti byla smíšená, dětí co již navštěvovali angličtinu 

v první třídě při ZŠ a z nováčků. V první polovině školního roku jsme stmelili 

vědomosti na stejnou úroveň. Před druhým pololetím jsme rodičům a zájemcům o 

kroužek angličtiny předvedli na besídce hravou formou, co jsme se naučili. Děti po celý 

rok byly s pracovníkem DDM odváděny ze školní družiny na DDM, kde výuku 

využívaly ve dvou místnostech. V místnosti, kde probírali nové učivo a v herní 

místnosti. Vedoucí využívala didaktických pomůcek, odborné literatury a 

dataprojektoru. 

 

 

4.1.2.5 Oddělení přírodovědy 

  

V přírodovědném oddělení je 1 kroužek a 8 členů. 

Přírodovědný kroužek pod vedením Bc. Kristýny Markové se nově realizoval. Děti si 

jej pojmenovali podle sebe, pod názvem Malí zkoumalové. Tento kroužek poskytnul 

dětem se hlavně vzdělávat zážitkově vzdělávat v přírodovědných oborech. Úlohou 

tohoto kroužku je výtvarně zaujmout a pracovat na různých jevech, útvarech. Bádat a 

pracovat tak, aby zájemci prohloubili své poznatky. Hlavním cílem bylo vytvořit zájem 

dětí o přírodovědné odvětví, životní prostředí, přírodu a také samotný pohyb v ní. Děti 



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

Zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017 

 17 

navštívily expozice k daným probíraným tématům, využívaly každou schůzku 

venkovního prostředí a také práci v klubovně oddělení přírodovědy a techniky. 

 

 

4.1.2.6 Oddělení techniky 

 

V tomto oddělení pracovaly 2 kroužky papírových modelářů s počtem 16 členů. 

Jeden kroužek probíhal v ZŠ Lubojaty a druhý v Bílovci. Pod vedením zkušeného 

modeláře Zbyňka Havláta vznikaly krásné modely, které se umísťovaly na předních 

příčkách v soutěžích po celé České republice, ale také na Slovensku (viz kapitola 4.5). 

 

 

 

 

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 207 akcí. Těchto akcí se zúčastnilo 

5841klientů.  

V září probíhaly nábory do všech zájmových útvarů. V tomto měsíci nás navštívily 

v rámci spolupráce se školami děti, které navštěvují družinu ZŠ Komenského a ZŠ 

TGM. Společně s dětmi jsme hledali začarované skřítky, užívali si turnaj v kuličkách a 

změřili síly v mnoha soutěžích. S dětmi z MŠ Svobodova jsme se vypravili do přírody, 

abychom splnili úkoly a našli poklad králíčka Boba. Svatého Václava jsme oslavili 

zájezdem do města Krakow, který je velmi bohatý na historii a navštívili jsme solné 

doly Wieliczka. 

 

Měsíc říjen dům dětí ožil nejen smíchem a činnosti zájmových útvarů, ale také akcemi 

určenými všem, kteří chtěli smysluplně využít svůj volný čas, nehledě na věk. 

Pro školní družiny jsme naplánovali Cestu kolem světa, kdy se děti seznamovaly 

s různými kulturami a tradicemi v jiných zemích. Navštívily Grónsko, Kanadu, USA, 

Rio de Janeiro, Ohnivou zemi, Čínu, Austrálii a v neposlední řadě také naše sousedy 

Slováky a naši Českou republiku. Akce se konala ve dvou dnech z důvodů velkého 

počtu dětí. 

 

Za velký mediální úspěch považujeme natáčení ČT Ostrava, která si nás vybrala do 

svého hudebně tanečního pořadu Rytmix. Do nácviku taneční skladby se zapojilo více 

než 50 dětí z našich kroužků, jako jsou: taneční Multi dance club, Styxáček, Styxík, 

taneční Dračice, mažoretky Rebelky.  

 

V období podzimních prázdnin 26. – 28. října jsme uspořádali tábor pod názvem 

Kouzelný Halloween. Této akce se zúčastnilo 24 dětí. Tábor byl tematický se 

zaměřením na podzimní čas, teplé barvy a oslavou jednoho svátku, které děti láká slavit, 

a to Halloween. 
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V předvánočním čase jsme uspořádali druhé kolo zdobení baněk, které probíhalo i 

v mateřských školách a v budově DDM. Tato akce má svou atmosféru a nostalgii, kdy 

člověk si vzpomene na své blízké a může je obdarovat právě svou nazdobenou baňkou, 

na které může vyjádřit své city k blízké osobě. Zapojili jsme hlavně rodiče s dětmi.  

 

Na první adventní neděli jsme připravili v kulturním domě vánoční výstavu prací dětí 

a dospělých, vyvrcholením byl pak koncert hudebního uskupení Hradišťan & Jiří 

Pavlica. Do výstavy se zapojily děti kroužků DDM: Keramika, Tvořeníčko, Klub 

instruktorů, Klubíčko, Přírodo - vlastivědný, Modelářský Bílovec a Lubojaty. Dále naší 

výstavu podpořily děti ze ZŠ Komenského, MŠ Svobodova, MŠ Zahradní a paní 

Vajdová – Kulturní centrum Bílovec. Tato akce pro nás znamenala naději úžasného 

setkání lidí v jeden čas na jednom místě, naději oslavit první adventní neděli společně. 

 

Měsíc prosinec je každoročně věnován přípravám vánočních svátků. Jak už to 

v prosinci bývá, městem a okolím chodil Mikuláš. Navštívil děti MŠ Svobodova, MŠ a 

ZŠ ve Staré Vsi, děti v Klubíčku a žáky ZŠ Komenského. V sobotu třetího prosince se 

vydal na Mikulášský jarmark na bílovecké náměstí a poté své putování ukončil. 

Studenti z Klubu instruktorů se připravovali na tradiční předvánoční víkend. Dům dětí 

provoněly perníčky a cukroví, strojil se stromeček a chystaly se dárečky. Panovala 

pravá vánoční atmosféra, při které zazněly koledy, studenti si také vyzkoušeli vánoční 

zvyky a tradice. 

 

Po novém roce proběhla novoroční besídka pro rodiče s handicapovanými dětmi, kde 

jsme pro děti připravili pestrý program. Za zvířátky do ohrádky jsme zajeli do nedaleké 

Studénky, abychom nejmenší děti z Klubíčka seznámili s domácími zvířátky. 

 

V lednu jsme uspořádali a společně navštívili s Mateřskou školou Zahradní planetárium 

Ostrava. S dětmi jsme se ocitli ve vesmíru a učili se jednotlivé planety. Pro děti bylo 

velmi záživné experimentárium, kdy si mohly cokoli vyzkoušet a osahat.  

 

V rámci spolupráce s pěstouny jsme pro novou organizaci Polárka zorganizovali 

pobytový víkend s dětmi. Navštívili jsme pohoří Beskyd, konkrétně ledové sochy. 

Během pobytu jsme pro děti vytvořili bezpečné zázemí na domečku. Společně se 

sociálními pracovnicemi jsme usoudili, že není nic krásnějšího než úsměv spokojeného 

dítěte.  

 

V době jarních prázdnin jsme připravili pro děti příměstský tábor s celotáborovou 

hrou Útěk z planety Země (viz kapitola 4.3). 

 

Dvacátý březen je celosvětově vyhlášen jako Den štěstí. I my jsme se rozhodli pro děti 

připravit kreativní program. Předvedly se nám taneční kroužky. Pro děti byly 

připraveny soutěže, kreativní dílničky a malá diskotéka. Na závěr děti společně s rodiči 

vypustily balónky štěstí. 

 

Velmi osvědčená akce s dobrým ohlasem byla ve volném dnu, kdy děti měly 

Velikonoční prázdniny. Akce se zúčastnilo 23 dětí. Velikonoční zajíček čekal hned ráno 

na příchod děti na domeček. Po celou dobu vládla přátelská atmosféra a těšení se na 

svátky Velikonoc. V průběhu programu jsme si s dětmi přiblížili, jak se kdysi slavily 

tyto svátky, tradice tohoto svátku a nechyběla ani výroba velikonočních ozdob a kraslic. 
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Před Velikonocemi nás navštívili žáci třetích tříd ZŠ Komenského, abychom společně 

vyráběli jarní chaloupky a malovali vajíčka.  

 

Tak jako každý rok, tak i letos jsme si připomněli Den Země. Zapojili jsme se do 

celorepublikové akce Ukliďme Česko. My jsme společně s týmem mladých nadšenců 

a dobrovolnické organizace Idea spot organizovali tuto akci na území Bílovce a jeho 

okolí s názvem Ukliďme Bílovec. Po úklidu jsme na zahradě DDM udělali táborák a 

zazpívali s kytarou. Vážíme si všech, kteří přišli dát najevo, že jim čistota našeho města 

a příroda není lhostejná. 

 

Pro rodiče a veřejnost jsme ve spolupráci se ZŠ Komenského vystoupili s malými 

angličtináři z druhých tříd na anglické besídce. Tito angličtináři ukázali své jazykové 

dovednosti. Děkujeme za příznivé ohlasy nejen ze strany rodičů, ale i vedení školy. 

 

Jelikož se nám osvědčila dobrá spolupráce s organizací pro pěstouny Polárka, rozhodli 

jsme se zrealizovat další pobytový víkend pro tyto děti. Akce se nazývala Šmoulí 

víkend s Polárkou a zúčastnilo se ji 16 dětí různé věkové kategorie.  

Náplní tohoto víkendu byly zábavné radovánky, kreativní tvoření, výlet na nedalekou 

rozhlednu a také pan Eda (papoušek). 

Pro nás to byla opět skvělá zkušenost pracovat s touto skupinou a jsme moc rádi, že se 

dětem na šmoulím domečku vždy líbí. Vždy se zase těšíme, až nastane ten brzký čas, 

který strávíme zase spolu pohromadě. 

 

Letošní již dvanáctý ročník jsme odstartovali v červnu Olympiádou pro MŠ. Tato akce 

se uskutečnila 9. června na zahradě DDM a zúčastnilo se jí 91 dětí z těchto mateřských 

škol: MŠ Slatina, MŠ Tísek, MŠ Bravinné, MŠ Svobodova Bílovec, MŠ Wolkerova 

Bílovec, MŠ Zahradní Bílovec. Ceremoniál byl vskutku velkým prožitkem. Po přivítání 

dětí a paní učitelek jsme z dálky zahlédli olympijské sportovce, kteří nám přinesli 

olympijský oheň. Při krásném plápolání ohně začala znít hymna České republiky. 

Všichni jsme stáli v pozoru a byli hrdí, že máme tak krásnou hymnu a můžeme soutěžit.  

Soutěžící si poměřili své síly nejprve ve čtyřech disciplínách, a to: hod na cíl, běh na 

20 metrů, skoky v pytli a opičí dráha. Poté následovala přestávka a objevila se milá 

návštěva z radnice. Při závěrečném ceremoniálu byly děti odměněny za jednotlivé 

disciplíny. 

 

V neděli 4. června jsme společně se Sborem dobrovolných hasičů oslavili svátek dětí. 

Jako již tradičně jsme se sešli na zahradě DDM, pro děti byl připraven bohatý 

program, který začínal cestou do pohádkového lesa. Na Cvrčku očekávali hasiči spolu 

s pohádkovými bytostmi děti a jejich rodiče, pro které měli nachystány velmi zábavné 

soutěže. Po návratu z cesty na zahradě DDM na děti čekala výstava domácích 

zvířátek, jízda na ponících, minimotorkách, tetování a malování na obličej, ukázka 

hasičských aut a techniky, skákací hrad a bohaté občerstvení. Příjemnou atmosféru a 

oslavy v plném proudu nám překazilo počasí, nevadí, příští rok už určitě pršet nebude.  

 

Blížily se prázdniny a na DDM jsme se mimo jiné věnovali přípravě letních táborů, o 

které byl mezi rodiči velký zájem. V posledních letech rodiče dávají přednost 

příměstským táborům. 
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V červenci jsme se zapojili do krásné charitativní akce Sára den. Organizátorům této 

akce jsme pomohli s programem pro děti: běžecké závody, zábavné soutěže a 

balónkování.   

 

Po táborové činnosti jsme se chtěli s celou širokou veřejnosti a dětmi školy povinné 

rozloučit. Na domečku jsme v srpnu uspořádali poprvé rozloučení se s prázdninami 

v podobě letního karnevalu. Akce probíhala poslední prázdninový celý den od ranních 

hodin. V dopoledním programu děti bavil klaun. V další části dne probíhaly soutěže, 

malování na obličej, kreativní tvoření. 

 

 

4.3 Táborová činnost  

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme organizovali celkem 8 táborů a účastnilo se jich 194 

dětí. Oproti minulým školním rokům došlo k obrovskému nárůstu táborové činnosti. 

V porovnání s loňským školním rokem jsme navýšili počet táborů o 60 % a počet 

účastníků o 61,2 %. 

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 10 216 

 

Již začátkem školního roku v měsíci říjnu jsme realizovali v období podzimních 

prázdnin 26. – 28. října tábor pod názvem Kouzelný Halloween. Této akce se 

zúčastnilo 24 dětí. Tábor byl tematický se zaměřením na podzimní čas, teplé barvy a 

oslavou jednoho svátku, které děti láká slavit, a to Halloween. Magický svátek plný 

čas a kouzel. V programu byly zařazené herní aktivity na postřeh, pohybové aktivity 

na výkonnosti, kreativní tvoření a fantazírování. V průběhu programu jsme navštívili 

místní muzeum, kde jsme Bílovec shlédli shora, dověděli jsme se o historii Bílovce a 

v neposlední řadě jsme se seznámili se skřítky Picmochy, kteří střeží podkroví 

v muzeu. S nimi jsme si přečetli i zábavnou knihu o ponožkách.  Po četbě jsme 

rozvíjeli paměť a vytvářeli všichni společně konec příběhu. Nechyběla ani podzimní 

stezka na nedaleký zámeček v Hublesce, děti si zasoutěžily a zatančily s kouzelnici 

Radanou, vyzkoušely si dlabání dýni a navštívily výstavu hraček a shlédli vystoupení 

Ledového království. 

V době jarních prázdnin jsme připravili pro děti příměstský tábor s celotáborovou 

hrou Útěk z planety Země.  Výprava z planety Země byla velmi náročná a 

dobrodružná, protože se této výpravy zúčastnily samé odvážné a šikovné děti, 
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připravené úkoly a nástrahy zvládaly velmi dobře. Navštívili jsme také zimní přírodu, 

kde jsme si zahráli spoustu her, nechyběl ani sport, koulování, výroba ozdob 

z přírodních materiálů, malování a tanec. Děti si jarní prázdniny na DDM užily a 

těšily se na léto. 

Letní táborovou činnost jsme zahájili příměstským táborem pod názvem Bradavice: 

Škola čar a kouzel, proběhl v období 10. – 14. července. Celkem se zúčastnilo 30 dětí. 

První prázdninový den nastal a s nim den plný her, dovednosti a zábavy. Začátek 

tábora jsme zahájili přivítáním dětí a seznámení se čarodějskou školou a zakladateli 

Bradavických kolejí - Havraspár, Nebelvír, Mrzimor a Zmijozel. Děti byly ihned 

vloženy do děje, kdy následoval ceremoniál předávání kouzelnických klobouků a 

přiřazování kouzelnických jmen. Každý den se odehrával na jiné téma: Kámen 

mudrců, Tajemná komnata, Právoplatný kouzelník, Ohnivý pohár, Kouzelnická hůlka. 

Po dobu pěti dnů se děti naučily míchat lektvary, navštívily Prasinky, kde měly 

úkolovou hru (naučnou stezku Kotvice ve Studénce), kde se děti staly právoplatnými 

kouzelníky, naučily se hrát Famrpál, kreativně tvořily dle vlastní fantazie madragóry a 

v neposlední řadě získaly mnoho nových kamarádů a skvělých zážitků, které dětem 

nikdo nevezme. 

 

Čtyřlístek ve službách krále byl název celotáborové hry pro druhý příměstský tábor. 

Konal se od 17. do 21. července, zúčastnilo se ho 23 dětí. Společně s dětmi jsme se 

vypravili na Karlův most, abychom se setkali nejen s postavami známého komiksu, 

ale také s císařem Rudolfem II. Hry, soutěže, vyrábění z přírodních materiálů, 

koupání, tanec, malování a návštěva kina, to vše si děti užily spolu s vedoucími a 

instruktory. Program byl přizpůsoben věkové kategorií dětí a počasí. 

Dalším táborem byl tentokrát pobytový Dance camp, který byl zaměřen na tanec. 

Proběhl v období 24. – 28. července. Jelikož byl v loňském školním roce uskutečněn 

poprvé a kvůli velkému ohlasu a zájmu o tanec, byl tento druh tábora znovu 

realizován, jako Dance camp – 2. ročník. Na táboře byla i mužská účast. Celkem se 

zúčastnilo 21 dětí, z toho 19 dívek a 2 chlapci. Každý den byl zaměřen na jiný druh 

tance a k tomu určené herní aktivity. V průběhu tábora děti navštívily oblíbené místo 

Štramberk. Nejen, že děti tancovaly hlavně pro svůj taneční um a zdokonalování se, 

ve Štramberku poznávaly krásy přírody a historii města, trúbu a jeskyni Šipka, ale 

také naši táboroví tanečníci místním občanům, cizím dětem a turistům zatančili. 

Během pobytu na domečku děti navštívily kino, krytý bazén Modrá Laguna, 

rozhlédnu Bílov a přivítaly profesionální tanečnici v orientálních tancích Latifah. 

Ztracení v čase jsme byli na pobytovém táboře v Kamence, a to od 29. 7. do 5. 8. 

2017. Celkem 23 dětem, vedoucím a instruktorům se povedlo zapomenout alespoň na 

chvíli na některé výhody civilizace, vžili jsme se do dob dávno minulých a vyzkoušeli 

jsme si některé staré zvyky a tradice. V rámci celotáborové hry děti soutěžily, 

sportovaly, věnovali jsme se také turistice, sportovním hrám, koupání, tvoření. 

Táborníci se naučili nové písničky a také jsme se společně věnovali tanci. Tábor na 

Kamence se opravdu vydařil a my všichni, děti i vedoucí se těšíme na Kamenku 2018. 

    

Dalším příměstským táborem v termínu 14. – 18. srpna, kterého se zúčastnilo 26 dětí, 

byl Příšerky s.r.o. Tato celotáborová hra nás vtáhla do tajemného světa příšerek a 

strašidel. Podařilo se nám objevit tajemnou a strašidelnou továrnu. V této továrně na 

nás čekala spousta tajemství, zábavy, her, sportu, legrace a překvapení. 
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Jak je již zvykem, předposlední prázdninový týden v období 19. – 26. 8. 2017 patřil 

letnímu soustředění Styx pod vedením Mgr. Sylvy Roháčkové. Této akce se 

zúčastnilo 12 tanečníků a gymnastů. Tentokrát se tanečníci soustředili v Bílé pod 

vrcholky Beskyd, kde byly mimo jiné položeny základy nové choreografie. Vždy po 

obědě a polední pauze následovaly odpolední tréninky.  Na programu byla technika 

skoků, piruet, výdrží a technika manipulace s náčiním. Také balet a nácvik sestav 

moderní gymnastiky. Bylo vždy dost věcí, které se ještě neprocvičily, a bylo vidět, jak 

to všechny baví. Dále se každoročně účastníci zdokonalují v  posilování a rozvoji 

vytrvalosti.  

 

Dalším táborem byl Madagaskar, aneb z New Yorku do Afriky. Tento příměstský 

tábor byl v období 21. – 25. srpna, navštívilo jej 29 dětí. Po celou dobu táborového 

programu provázel král Jelimán – vládce všech zvířat z Madagaskaru. Tábor byl 

zejména pro nejmenší děti se zaměřením na zvířátka. Během tábora děti navštívily 

ZOO Ostrava, kde si zahrály na malé zoology. Po dobu táborové činnosti byla také 

návštěva kina Radost a příběhu o zvířátkách, stezka krále Jelimána a jeho sluhy 

Moritze. Nechybělo ani oblíbené tvoření u dětí, tvoření zvířecích masek.  
 

Poslední prázdninové dny v období 27. – 30. 8. 2017 se naše členky z mažoretek 

Rebelek zúčastnily pohádkového soustředění. Akce probíhala také pod vrcholky 

Beskyd, a to na Ostravici. Pro některé členky v týmu to bylo úplně první soustředění a 

velmi vydařené. Jedenáct děvčata se nejen připravovala již na novou soutěžní sezónu 

a nový školní rok, ale také dostaly za úkol dle své fantazie vytvořit karnevalový 

kostým a na určité téma si ve skupinách vymýšlet a tvořit svou taneční choreografii. 

Poslední večer dívky v těchto choreografiích předvedly svůj um a talent 

s twirlingovou hůlkou nebo pompony – třásněmi. Druhý den si děvčata vyzkoušela 

své kondiční síly. Čekal na ně výšlap do malebného údolí s názvem Jízdárna, která je 

situována pod Lysou Horou. Další den vedoucí mažoretek děvčata udivily velmi 

brzkým budíčkem. Už v sedm hodin ráno seděly na chodbě a malovaly obrázky. Po 

snídani se mažoretky pustily do trénování. Celé dopoledne jim zabrala gymnastika a 

trénink s hůlkou. Dny běžely velmi rychlým tempem, ale děvčata toho stihla dosti. 

Aby na toto soustředění mladé slečny nezapomněly, všechny si domů odvezly 

účastnické listy. I když se holkám občas zastesklo po domovu a svých kamarádech, 

domů se jim nechtělo. My jim ale můžeme slíbit, že tohle určitě nebylo naše poslední 

společné soustředění. 

 

                                 

Děti si na všech turnusech užily spousty zábavy, legrace, dobrodružství, sportu a 

turistiky. Rodiče mohli sledovat dění všech táborů na našem prázdninovém facebooku. 

My můžeme jen dodat, že letošní tábory byly opět vydařené. 
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Přehled prázdninové činnosti 

 
Název Místo Termín Počet 

účastníků 

Podzimní tábor 

Kouzelný Halloween 

 

Bílovec 26. – 28. 10. 2016 24 

Jarní tábor 

Útěk z planety Země 

 

Bílovec 13. – 17. 2. 2017 17 

LT Bradavice 

Škola čar a kouzel 

Bílovec 10. – 14. 7. 2017 30 

LT Čtyřlístek 

Ve službách krále 

Bílovec 17. – 21. 7. 2017 23 

LT Dance camp 

2. ročník 

 

Bílovec 24. – 28. 7. 2017 21 

LT Kamenka 

Ztracení v čase 

Kamenka 29. – 5. 8. 2017 23 

LT Příšerky s.r.o. 

 

Bílovec 14. – 18. 8. 2017 26 

letnímu soustředění  

ZÚ Styx 

Beskydy 19. – 26. 8. 2017 12 

LT Madagaskar 

Z New Yorku do Afriky 

Bílovec 21. – 25. 8. 2017 29 

pohádkového soustředění 

ZÚ Rebelky 

Ostravice 27. – 30. 8. 2017 11 

celkem 10 táborů, 216 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 Klubu instruktorů se realizuje chlapec po dětské mozkové 

obrně s lehkým omezením jemné motoriky. 

 

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 pátým 

rokem pěstouni z Bílovce a okolí ke společným setkáním a přednáškám týkajícím se 

výchovy dětí.  

 

 



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

Zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017 

 24 

DDM Bílovec umožňuje uskutečňovat ve svých prostorách setkávání pěstounů a 

podporuje je tak v jejich nelehkém poslání. DDM také pro tyto děti uspořádal v červnu 

oslavy mezinárodního dne dětí. 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. 

 

 

4.4 Soutěže 
 

Ze soutěží vyhlašovaných MŠMT pořádáme okrskové kolo recitační soutěže. 

Ve školním roce 2016/2017 se této soutěže zúčastnilo 42 dětí ve čtyřech kategoriích 

od 2. do 9. ročníků.   

Soutěžící byli z těchto škol: ZŠ Komenského, ZŠ TGM, Gymnázium Mikuláše 

Koperníka, Lubojaty, Slatina, Tísek, Bravantice a Jistebník.  

 

 

4.5 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. Téměř každé dítě je potencionálně 

nadané a mělo by dostat příležitost své schopnosti dále rozvíjet.  I my máme v 

zájmových útvarech děti, které vynikají či dokonce celé skupiny, které jsou velmi 

úspěšné nejen v celostátních soutěžích, ale i mezinárodních. 

 

 

Mažoretky Rebelky svou aktivní činnost zahájily již od začátku školního roku velmi 

dobře. V první polovině školního roku se zaměřovaly na choreografie a velký dril a 

synchronnost všech členek v týmu. Začátkem nového roku se zúčastnily nepostupové 

soutěže Daisy Cup v Porubě, aby své výkony porovnaly s ostatními soupeřkami.  

Konkurence byla veliká. Ale i přes ne úplně dokonalý výkon si odvezly bronzovou 

medaili!  Mažoretky byly registrované po třetí také do mezinárodní soutěže IFMS. 

V dubnu odjely na kvalifikaci do Dolního Benešova, kde si mažoretky vedly na 

výbornou nejen ve velké formaci, ale také v sóloformacích: Sabina Tisovská 3. místo, 

kat. Juniorky, Eliška Dubová 3. místo, kat. Juniorky, duoformacích: Sabina Tisovská 

a Eliška Dubová 1. místo, kat. Juniorky, Vendula Nykšová a Adéla Beilnerová 1. 

místo, kat. Seniorky a v miniformacích kat. Juniorek děvčata získala nádherné 3. 

místo. Mnohem těžší na podání výkonu mezi soupeřkami to měly děvčata z kategorie 

Seniorek, které dosáhly výborného výsledku a získaly 2. místo v kvalifikaci na 

Mistrovství ČR.  

Obrovská píle a technika se jim zúročila v kategorii velké formace všech dívek. 

Mažoretky získaly zaslouženě s perfektním výkonem 1. místo.  

Následující den děvčata odjela na Kvalifikaci v kategorii defilé, která se uskutečnila 

v Čechách, a to ve Zruči nad Sázavou. Přes veškerou bojovnost se vedlo našim 

děvčatům opět dokonale a získaly 1. místo a jasný postup do finále Mistrovství ČR 

skupiny B.  
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Děvčata se poprvé probojovala na Mistrovství Evropy se všemi formacemi a dokonce 

získaly jeden postup na Mistrovství Světa! 

Mažoretky letos měly zhruba 132 tréninků, zúčastnily se 8 soutěží, získaly 16 medailí, 

z toho 5x zlato, 4x stříbro a 7x bronz. Myslíme si, že tahle sezóna byla velice úspěšná 

a doufáme, že ta další bude ještě lepší. Mažoretka Vendula Nykšová byla za své 

úspěchy oceněna městem Bílovec Žákem roku 2017.  

Letošním objevem roku se bezkonkurenčně stala Eliška Dubová z týmu mažoretky 

Rebelky z DDM Bílovec. Za dva roky práce a soutěžení v kategorii sólo Juniors se 

svou pílí a dřinou dokázala probojovat až mezi úplnou elitu mažoretkového sportu. 

Letos se Eliška se svou choreografií zúčastnila několika soutěží, jak nepostupových, 

kde vyhrála spoustu medailí, tak samozřejmě postupových. Ty začaly kvalifikací 

v Dolním Benešově, kde získala bronzovou medaili a postup na Mistrovství ČR, 

odkud si vybojovala postup na Mistrovství Evropy v chorvatské Crikvenici.  

A teď přišlo to hlavní! V Chorvatsku se Eliška umístila na krásném 5. místě a tím 

automaticky postoupila na Mistrovství Světa, kde se stala 15. nejlepší mažoretkou 

v kategorii sólo Juniors na celém světě!  

 

Musíme podotknout, že skvělé výsledky mají i zájmové kroužky z oddělení 

tělovýchovy a sportu. Volejbal přípravka pod vedením Mgr. Yvony Sajdové bývá 

vždy v začátcích trénování malých dětí. Nicméně snahou je zúčastnit se krajských kol 

Barevného minivolejbalu. Během roku se děti zúčastnily těchto čtyř krajských turnajů 

v Ostravě a ve Frýdku Místku. Jen na prvním turnaji Barevného minivolejbalu se 

hráčkám podařilo získat zladou medaili ve žluté kategorii. Mladé volejbalistky mají u 

nás velký obdiv. Děvčata si zasportovala, získala nové přátele, zažila soutěžení, 

vítězství a mají před sebou starší hráčky, které je určitým způsobem přes úspěšné 

vyhrané soutěže dále motivují k tomuto sportu. 

 

Další kategorií volejbalu pod vedením Mgr. Lady Bzonkové je kategorie mladších 

žákyň. Letos se děvčata zúčastnila: Krajských přeborů a Moravského poháru. 

Všechny tyto turnaje proběhly v pohodě, na skvělé úrovni a ke spokojenosti všech 

zúčastněných. Děvčata v kategorii ml. žákyně postoupila do finálových osmiček. 

Děvčata se v Krajském přeboru umístila na krásném 2. místě. V kvalifikaci na 

republiku děvčata nedokázaly uspět. 

 

Děvčata starších žákyň pod vedením PaedDr. Petera Šloffa si přes vyhrané zápasy 

hned ze startu vedla výborně. Do letošního ročníku Českého poháru se přihlásilo 51 

žákovských družstev, která byla rozdělena v 1. (kvalifikačním) na západ (23 družstev) 

a východ (28 družstev). 

První kolo kvalifikace Českého poháru bylo uskutečněno v Bílovci, kdy děvčata 

v kategorii mladších žákyň postoupila do druhého kola Českého poháru, kde  

se utkala s dalšími hráčkami v oblastní skupině východ. Druhé kolo Českého poháru 

uspořádal Nový Jičín, Uherské Hradiště, Tábor, Kopřivnice a Praha. Děvčata 

postoupila až do 1. finálového kola Českého poháru, kde se umístila na 10. místě. 

V krajském přeboru dosáhla děvčata přes všechnu snahu 4. místo. 

 

Velkou podporu při činnosti měl kroužek sportovní gymnastiky Styxáček 1,2 a Styxík 

1,2. V průběhu školního roku se podařilo vybrat nadané děti a mládež, které baví 

tanec, tělesná výchova a jsou pohybově nadání. V listopadu se zrodil nápad zkusit 

vytvořit soutěžní choreografii s názvem skladby MAMATA. Děti pilně trénovaly a 

využily prvky párové akrobacie. Členové se dostali až do republikového finále, které 
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se uskutečnilo v Praze v kategorii pódiových skladeb, kdy se jim talent a všechna 

dřina zúročila na této soutěži a vyhráli nad všemi tanečníky 1. místo. 

 

V průběhu letošního školního roku sklízeli modeláři DDM Bílovec a Lubojaty velké 

úspěchy v České republice a také na Slovensku. Spolu se zkušeným vedoucím 

Zbyňkem Havlátem získali mnoho předních míst.  

Papírové království v Brně - byla to první soutěž z celkem 8, která spadá pod 

takzvanou papírovou ligu. Soutěže se zúčastnilo na 21 klubu z ČR a taky z Polska a 

Slovenska. Celkem bylo přes 500 soutěžních modelů. Mezi kluby jsme skončili na 

krásném 6. místě z 21 klubů. Jednotlivci získali dvě 1. místa a tři 3. místa, a taky dvě 

4. místa. Vojta Novák navíc splnil bodový limit na kandidáta MISTRA REPUBLIKY 

na celý rok!  

V březnu se modeláři zúčastnili soutěže v Žilině na Slovensku. Tam slavili obrovský 

úspěch – získali 5 prvních míst!  

PAPÍR SHOW OSTRAVA 2017 - modeláři se zúčastnili největší soutěže papírových 

modelů na severní Moravě a Slezsku. Opět se zde sešla spousta krásných modelů 

všech možných odvětví a modelářů nejen z ČR, ale taky Z Polska. Získali jsme opět 

mnoho předních míst, díky těmto výsledkům jsme se umístili celkově na 6. místě 

mezi kluby ze 14 klubů, ale? Mezi moravskými kluby jsme byli na skvělém 1. místě! 

Byla zde také vyhlášena zvláštní kategorie – nejlepší modelář žák a žákyně. A? Velké 

překvapení a šok: nejlepším žákem byl vyhlášen Vojta Novák se svým už snad 

legendárním TRABANTEM AGU. 

Soutěž modelářů v Kopřivnici - O tom, že se jedná o největší soutěž u nás, dokazuje 

mezinárodní účast. Modeláři přijeli z Polska, Slovenska, Maďarska, Německa, 

Holandska, České republiky a Bílovce. I tam modeláři získali skvělé umístění: Vojta 

Novák – nejlepší model v kategorii papírový model (trabant Babu) Ondra Maňuch – 

nejlepší model v architektuře (Karlštejn) Zbyněk Havlát – nejlepší model 

v architektuře (Maměnka z Pusteven) Zbyněk Havlát – nejlepší model v kategorii 

kuriozity s modely v ořechu Zbyněk Havlát – nejlepší model v kategorii plastových 

lodí (BOUNTY).  

O posledním květnovém víkendu se modeláři zúčastnili v Jindřichově Hradci soutěže 

papírových modelů pod názvem PAPÍROVÁ RŮŽE 2017. Naši modeláři se řadí 

pomalu ale jistě výš a výš mezi kluby. Loni jsme se drželi v druhé desítce a letos jsme 

stabilně v první desítce. Získali jsme dvě 1. místa, dvě 2. místa a tři 3. místa. 

Modelářům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Modelář Vojta Novák byl za své úspěchy oceněn městem Bílovec Žákem roku 2017.  

 

V letošním školním roce si vedly velmi dobře mažoretky starší Kittens, zúčastnily se 

Region CUP Mistrovství ČR mažoretek MAC – Brušperk, kde se staly 1. 

vicemistryně a postoupily tak do semifinále. V kategorii baton se staly 2. vicemistryně 

a získaly také postup do finále. 

Dalším velkým úspěchem mažoretek bylo semifinále Mistrovství ČR mažoretek MAC 

MORAVA Výškov, kde se Kittens kadetky staly 1. vicemistryně a získaly postup do 

finále. 

Zúčastnily se také finále mistrovství ČR mažoretek v Brně, kde si vybojovaly 6. 

místo. 

Stejně úspěšné byly také juniorky Cats. Rovněž se účastnily Mistrovství ČR 

mažoretek - MAC v Brušperku, kde se staly mistryně a získaly postup do semifinále. 

Ve Výškově, kde se konalo Mistrovství ČR, se děvčata stala 1. vicemistryně a získala 

tím postup do finále.  
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Finále mažoretek se konalo v Brně, i tam se mažoretky umístily velmi dobře. Cats VF 

Classik bat juniorky získaly krásné čtvrté místo a postup na ME v Itálii. Děvčatům 

přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

 

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. 

 

 

 

4.5 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 jarní tvoření, kuličkiádu a v neposlední řadě 

úspěšnou adventní výstavu vánočních výrobků. Pro děti z mateřských škol jsme 

připravili mikulášské nadílky a soutěžní dopoledne. Nově jsme začali spolupracovat se 

Základní a mateřskou školou v Lubojatech.  

 

Dále spolupracujeme s MÚ Bílovec, odborem sportu a kultury. Společně se podílíme 

na akcích Mikulášský jarmark a Den města. 

 

I v roce 2016/2017 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.  

Nově jsme navázali spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a společně jsme 

připravili Cestu pohádkovým lesem u příležitosti Dne dětí.    

 

Se spolkem Idea spot jsme uskutečnili dvě společné akce – Ukliďme Bílovec a 

Darování krve. 

 

Jelikož se nám osvědčila dobrá spolupráce s organizací pro pěstouny Polárka, rozhodli 

jsme se zrealizovat další pobytový víkend pro tyto děti.  

                                                                                              

 

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 po 

městě a ve vitríně před DDM. Dále formou letáčků do rukou dětí, článků do 

bíloveckého zpravodaje, prostřednictvím webových stránek DDM a stránek města 

Bílovce. Nově vkládáme aktuální dění na táborech a informace o akcích také 

prostřednictvím sociální sítě facebook.com v sekci Tábory a akce Domu dětí a mládeže 

Bílovec. 

 

 

 
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. 
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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 55.370 Kč a byl v oblasti hlavní činnosti. 

 

Doplňkovou činnost organizace nevykonává. 

 

 

6.2  Vyhodnocení hospodaření za rok 2015 
 

 

HLAVNÍ ZDROJE  

Dotace MŠMT/MKS 2.229.986,00 

Dotace zřizovatele 1.264.922,00 

z toho odpisy 46.872,00 

z toho provoz 1.218.050,00 

Jiné zdroje 676.712,00 

z toho školné 240.780,00 

z toho tábory, akce 435.932,00 

  

VÝDAJE  

MŠMT 2.229.986,00 

Zřizovatel 1.264.922,00 

z toho energie 100.630,00 

z toho služby, revize 661.176,00 

z toho drobný dlouhodobý majetek 161.973,00 

z toho spotřební materiál 161.609,00 

  

Investiční fond 23.440,00 

Fond odměn 0,00 

Fond rezervní 91.342,83 

 

 

 

Podrobný rozbor výnosů a nákladů včetně podrobného komentáře a tabulkové části je 

obsažen ve „Zprávě o hospodaření a plnění úkolů za rok 2016“. 
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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.  
 

 

 

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 pojišťovny a.s. Vienna 

Insurance Group. Přehled jednotlivých aktivních pojištění:  

 živelní pojištění movitých věcí 

 pojištění odpovědnosti za škodu 

 pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže 

V roce 2016 nebyly pořízeny žádné investice.  

 

6.3.2 Majetek 

 
Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2016 byla zahájena 1. 12. 2016 a 

ukončena 31. 1. 2017. Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 
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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 901.619,80 

Finanční majetek 291.574,46 

               v tom: pokladna 183.770,00 

                          ceniny 44,00 

                          běžný účet 106.575,21 

                          FKSP 1.185,25 

 

 

 

7. Výsledky kontrol 
Ve školním roce 2016/2017 proběhly v naší organizaci čtyři kontroly.  

 

1. kontrola 

V září 2016 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. Předmětem byla 

kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. 

Závěry kontroly: 

Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

2. kontrola 

V lednu 2017 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: 

Při kontrole dodržování účetních předpisů nebyly zjištěny rozpory se zákonem o 

účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, rozpory s vnitřními předpisy a 

chybně použité účetní předpisy. 

 

Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 

 

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.  
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3. kontrola 

 

V březnu 2017 proběhla kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení. Předmětem 

byla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Závěry kontroly: V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky. 

 

4. kontrola 

 

V červnu 2017 proběhla v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření 

s veřejnými prostředky, kterou provedl Krajský úřad MSK. 

 

Přehled kontrolovaných oblastí: 

- prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání – dodržení závazného 

ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání 

účelové dotace 

- - prostředky poskytnuté na rozvojový program „Zvýšení plastů pracovníků 

regionálního školství“ – dodržení účelovosti čerpání účelové dotace 

- hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb – tvorba, čerpání a finanční 

krytí 

 

Závěry kontroly: 

Kontrolou výše uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky. Prostředky určené na rok 

2016 byly vyčerpány v plné výši a v souladu s účelovým určením. 

 

 

 

8. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 
 

V tomto školním roce jsme se nezapojili do žádného rozvojového nebo mezinárodního 

programu. Nebyl uskutečněn žádný projekt, který by byl financován z cizích zdrojů. 

 

 

 

 

9. Závěr 

 

Činnost našeho DDM v tomto roce hodnotíme jako velmi úspěšnou. Podařilo se nám 

udržet navýšení z minulého školního roku ve všech oblastech činností, nejvíce pak 

v táborové. 

 

V příležitostné činnosti se nám podařil velký úspěch, došlo k navýšení akcí o 14 % a 

účastníků na nich o 27 % (viz kapitola 2.2). 
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Oproti minulým školním rokům došlo k obrovskému nárůstu táborové činnosti. 

V porovnání s loňským školním rokem jsme navýšili počet táborů o 60 % a počet 

účastníků o 61,2 % (viz kapitola 4.3). 

 

 

 

V tomto trendu hodláme pokračovat v následujících letech. Tato naše snaha vede k cíli 

navýšit počet interních zaměstnanců o dalšího pedagoga volného času. 

 

Snažíme se naplňovat náš hlavní cíl, abychom pestrou nabídkou činností motivovali a 

směřovali klienty k další cestě životem.  

 

DDM ve školním roce 2016/2017 dokázal úspěšně naplňovat cíle a poslání organizace. 

Dokázal nejen svou konkurenceschopnost navýšením počtu akcí i návštěvníků z řad 

veřejnosti, ale hlavně flexibilitu a schopnost reagovat na potřeby veřejnosti. 
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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 kroužků. Jsme rádi, že se nám i přes 

přibývající množství práce a rozšiřující se záběr DDM do okolních obcí dlouhodobě 

daří držet vysoký standard kvality našich aktivit. 
 

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 trend. Ačkoli 

se výkony organizace zvyšují, je nutné pravidelně sledovat cíle organizace a plnění 

strategie. Současné strategické cíle jsme splnili, navýšili jsme počty účastníků a akcí a 

rozšířili svou působnost do okolních obcí. Nyní nastal čas věnovat se více osobnímu 

rozvoji pedagogických pracovníků a udržení kvality a množství nabízených činností. 

 

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.  

 

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 27. září 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bílovci 27. 9. 2017      Bc. Tamara Knoppová 

              ředitelka DDM 

 

 


