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I. ÚVOD

Charakterika organizace:
Název SVČ: Dům dětí mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace
IČ:

75091739

Zřizovatel:

Město Bílovec, okres Nový Jičín, 743 01 Bílovec, Slezské náměstí 1,
IČ: 00297755

Ředitel:

Bc. Tamara Knoppová

Zařazení do sítě škol 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 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 ltech i dalším zájemcům bez ohledu na věk.
DDM Bílovc 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 Bíovc je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a
nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké
veřejnosti, především dětí a mládeže.
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II. Hodnocení hlavních cílů a úkolů
Trvá-li něco téměř 20 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.
Skloubit zavazující tradice předchozích let s invencí a kreativitou současnosti – to je
úkol dneška.
Našim hlavním úkolem pro tento školní rok bylo v pravidelné činnosti
zachovat počty kroužků a členů v nich. V nepravidelné činnosti jsme se zaměřili
především na kvalitu velkých akcí, kterými se chceme prezentovat na veřejnosti.
Počet žákohodin jsme měli za cíl navýšit především pořádáním letní činnosti
uskutečňované mimo Bílovec, ale zároveň pokrýt poptávku po příměstských táborech.

Pravidelná zájmová činnost
ŠKOLNÍ ROK

KROUŽKY

CELKEM ČLENŮ

2011/2012

28

321

2012/2013

28

324

2013/2014

27

332

Příležitostná činnost
ŠKOLNÍ ROK

POČET AKCÍ

POČET
ÚČASTNÍKŮ

2011/2012

375

9027

2012/2013

328

7115

2013/2014

199

4765

ŠKOLNÍ ROK

Soutěže
POČET AKCÍ

2011/2012

1

POČET
ÚČASTNÍKŮ
44

2012/2013

1

44

2013/2014

1

50
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Prázdninová činnost
ŠKOLNÍ ROK

POČET AKCÍ

POČET
ÚČASTNÍKŮ

2011/2012

10

127

2012/2013

8

93

2013/2014

7

120

Žákohodiny
ŠKOLNÍ ROK

CELKEM

2011/2012

79389

2012/2013

76060

2013/2014

80440

 pravidelná činnost
- založili jsme nové ZÚ: pěstitelský, kondiční cvičení I., II., Divadlo Na schodech pro
dospělé, Mažoretky Bambíno, sportovní kroužek v Bravanticích, výtvarný, od pololetí
pak: Cvičení pro radost, Klubíčko I., II. pro maminky s dětmi, Hrátky s angličtinou
pro předškoláky.
- pokračovali jsme v činnosti kroužků ve spádových obcích Velké Albrechtice a Stará
Ves
- reprezentace DDM na veřejnosti (město, spádové obce, i zahraničí – viz hodnocení
ZÚ) těmito ZÚ: volejbal, sportovní gymnastika, mažoretky, florbal

 nepravidelná činnost
- v tomto roce jsme se snažili především o uskutečnění reprezentativních velkých akcí
pořádaných nejen ve spolupráci s Městem Bílovec, ale také ve spolupráci s jinými
školskými zařízeními
- do organizace víkendových soustředění se zapojily další zájmové kroužky
(florbalisté, všechny soubory mažoretek). Účelem těchto víkendových setkání byl
převážně nácvik dětí a mládeže na veřejná vystoupení, ale také utužování kolektivů.
- 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.
- florbalisté se letos stali organizátory Neregistrované ligy mládeže ve florbalu v
kategorii mladších a starších žáků
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- oproti předešlým školním rokům jsme uspořádali méně akcí, protože jsme díky
změně financování ze státního rozpočtu byli nuceni přestat organizovat akce pro děti
do 6 let a nad 15 let. Pouze tuto věkovou skupinu stát finančně podporuje. Tento
pokles ale neměl vliv na celkový počet žákohodin (viz tabulky výše).

III. Personální zabezpečení DDM
1. Organizační struktura:
Pedagogičtí pracovníci:
interní
ředitelka
2 vedoucí oddělení
externí

21 vedoucích ZÚ
14 vedoucích na akcích

Nepedagogičtí pracovníci:
interní
účetní a pokladní
domovník a uklízečka
externí
10 pracovníků

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.

Ředitelka

Vedoucí
oddělení

Vedoucí
zájmových
kroužků

Vedoucí
oddělení

Vedoucí
zájmových
kroužků

Účetní a
pokladní
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Domovník
a uklízečka

2. a) Pedagogičtí pracovníci – interní:
 ředitelka
vzdělání vysokoškolské pedagogické - bakalářské, praxe 25 let, plný prac. úvazek
vedoucí oddělení estetiky, společenských věd, tělovýchovy
vzdělání středoškolské pedagogické, praxe 21 let, plný prac. úvazek, 
vedoucí oddělení tělovýchovy, přírodovědy, estetiky, oddělení cizích
jazyků
vzdělání středoškolské nepedagogické doplněné pedagogickým minimem na VŠ,
zahájení studia na VŠ obor vychovatelství, praxe 11 let, plný prac. úvazek

b) Nepedagogičtí pracovníci – interní:


účetní a pokladní

vzdělání středoškolské ekonomické, praxe 38 let, 75% prac. úvazek


uklízečka a domovnice

základní vzdělání, plný prac. úvazek

3. Vzdělávání pracovníků
Účetní a ředitelka osobními návštěvami čerpají informace ke zkvalitnění práce
v jiných školských zařízení, např. DDM Krnov, DDM Příbor, DDM Kopřivnice, ZŠ
Bílovec Komenského, Gymnázium M.K. Bílovec, ZUŠ Bílovec atd.
Ředitelka absolvovala školení Osobnostní a sociální výchova pedagogů, Mentoring a
peerr learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory.
Jeden pracovník se zúčastnil seminářů Drumben a jeho kontinuální využití v
každodenní pedagogické praxi a Drumben v programech pro jednotlivé stupně
vzdělávání.
Jeden pedagogický pracovník absolvoval přijímací řízení na pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého, obor vychovatelství.
Všichni pracovníci průběžně studují odborná pedagogická periodika.
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IV. Řídící činnost
1. Porady
Porady s interními pracovníky se konaly 1x měsíčně. Porada s interními a externími
pracovníky se konaly dvakrát za školní rok, pedagogická rada zasedala rovněž 2x.
Hlavním bodem programu porad byla realizace plánu práce DDM na daný školní rok,
řešily se veškeré pedagogické, ekonomické, provozní, organizační a jiné záležitosti.
Program porad se řídil plánem porad dle Koncepce činnosti na daný školní rok.

2. Kontrolní činnost
a) pedagogická oblast
pravidelná činnost
ředitelka
- kontrola dokumentace vedoucích oddělení
- kontrola dokumentace ZÚ

2x ročně
v pololetí

vedoucí oddělení
- kontrola dokumentace vedoucích ZÚ

k 31.10., 31.5.

nepravidelná činnost
ředitelka
- kontrola plnění plánu akcí
- kontrola vedení náležité dokumentace
- hospitace na akcích

1x měsíčně
k 31.12.
1x měsíčně

vedoucí oddělení
- kontrola vedení náležité dokumentace u akcí ZÚ
- hospitace na akcích ZÚ
b) ekonomická oblast
ředitelka
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1x měsíčně
1x ročně

4x ročně
čtvrtletně
k 31.12.

- kontrola pokladny
- čerpání rozpočtu
- dokladová inventarizace
c) provozní oblast
ředitelka
- dodržování úklidu
- odstraňování závad
- hospodárné používání čistících a úklidových
prostředků

průběžně
průběžně
k 31.12.

3. Hospitační činnost
Cíle hospitační činnosti:
ředitelka
- vedoucí ZÚ: způsob vedení, motivace činnosti, komunikace s účastníky, vytváření
atmosféry
- podmínky pro činnost: prostředí, vybavenost, příprava pomůcek, materiální
zabezpečení
vedoucí oddělení
- hospitační činnost probíhá v každém ZÚ 1 – 2x ročně
Rozbor závěrů hospitací probíhal následně po ukončení schůzky nebo akce. Proběhl
formou vzájemného dialogu, na jehož základě byla vyhotovena hospitační zpráva.
- 1x v kroužcích vedených pedagogy působícími v DDM déle než 1 školní rok. Cílem
hospitační činnosti byla především kontrola materiálního zabezpečení kroužku,
vyhovujících prostorových podmínek nezbytných k dosahování plánovaných cílů.
Dále pak také pedagogické působení vedoucího ZÚ a zjištění skupinové dynamiky.
- 2x ročně v kroužcích nových či vedenými novými externími pracovníky. Cílem
hospitační činnosti bylo zjištění postavení vedoucího ve skupině, formy a metody
zvolené k dosažení cílů, časový plán činnosti, připravenost pomůcek, schopnost
vedoucího motivovat, atmosféra ve skupině, materiální zabezpečení kroužku.
Se závěry první hospitace byl vedoucí seznámen formou přečtení Záznamu o
hospitaci a konzultovány kroky k odstranění nedostatků, následná hospitace se
uskutečnila po jejich odstranění.
- hospitační činnost na akcích probíhala průběžně 1x ročně – hodnotil se časový
harmonogram akce, kvalita akce, propagace, zpětná vazba, reprezentace DDM.

Na základě kontrolní a hospitační činnosti byla učiněna tato opatření
a závěry:
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- na základě hospitační činnosti byly zakoupeny do kroužku florbal chrániče kolen,
do tanečních kroužků rádio s cd přehrávačem. Soubory mažoretek si objednaly látky
na kostýmy, klasické a svítící hůlky.
- z hlediska kladného přístupu k dětem a příkladné motivaci hodnotíme pozitivně
vedoucí těchto zájmových ZÚ: Paedr. Peter Šloff, Mgr. Yvona Sajdová, Mgr. Lada
Bzonková– volejbalová družstva, Mgr. Sylva Roháčková – Sportovní gymnastika,
Robin Honěk, Patrik Koulák – Florbal a sportovní kroužek, Radmila Sequensová taneční soubory, Drahomíra Gilgová, Veronika Gilgová a Kristýna Marková soubory mažoretek.
- kontrolní činností v oblasti předepsané dokumentace v ZÚ a na akcích ZÚ nebyly
zjištěny závažnější nedostatky, drobné závady byly neprodleně řešeny s příslušnými
vedoucími ZÚ a následně odstraněny
- z důvodu prostorových podmínek byla domluvena s dětmi maximální účast v
kroužku sportovním
- z důvodu malého zájmu byly v listopadu 2013 ukončeny kroužky: Zahradníček,
Angličtina, Výtvarný, Futsal dívky, Francouština, Volejbal GMK a Malá kopaná

V. Služby poskytované veřejnosti,
školám,…
Jedenkrát až dvakrát měsíčně jsme uspořádali v rámci výchovně vzdělávacího
programu několik výukových aktivit:
- hrátky s angličtinou, které jsme od pololetí zavedli jako pravidelný ZÚ
- práce s keramickou hlínou
- vědomostní soutěže, sportovní a soutěžní programy
- výroba vánočních ozdob, výroba košíků z pedigu, výroba ozdobného mýdla
Spolu se ZŠ Komenského Bílovec a ZUŠ Bílovec jsme se podíleli na akcích:
Česko zpívá dětem, Noc s Andersenem, Zámecká slavnost: Květiny pro zámeckou
paní.
Ve spolupráci s odborem kultury jsme uspořádali celoměstské akce:
Odřivousovy slavnosti, Jarmark, Dětský maškarní ples.
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VI. Vlastní činnost
1. Zájmová činnost pravidelná

SPOLEČENSKÉ VĚDY
Oddělení estetické výchovy navštěvovalo 55 dětí a dospělých ve 4 zájmových
útvarech.
Divadlo Na schodech bylo tento rok tvořeno dospělými. Scházeli se pravidelně
každou středu k nácviku divadelní hry Uděláte mně to znovu? V předvánočním čase
vystupovali ve spolupráci se ZŠ Komenského na akci Česko zpívá dětem v
bíloveckém zámku. Na akci DDM se představuje vystoupilo divadlo Na schodech s
humornou pohádkou O princezně v přechodu, se kterou sklidili velký úspěch.
Členové Klubu instruktorů se v průběhu školního roku podíleli na přípravě
většiny akcí DDM, jarních i letních táborů a pobytových akcích. Velmi se osvědčili
především při organizování akcí pro děti a mládež s handicapem: předvánoční
nadílka, maškarní rej a soutěžní odpoledne na DDM. V rámci Klubu instruktorů si
studenti vytvořili přátelský kolektiv, který se schází i mimo prostory DDM.

ESTETICKÁ VÝCHOVA
V 8 zájmových útvarech pracovalo 106 dětí. Kulinářský kroužek ukončil svou
činnost pod DDM z důvodu odmítnutí vybírání školného.
Kroužek Keramiky navštěvovaly nejmenší děti, které byly velmi šikovné. Své
výrobky prezentovaly na výstavě v rámci akce DDM se představuje a Zámecké
slavnosti: Květiny pro zámeckou paní, kterou pořádala ZŠ Komenského a ZUŠ
Bílovec.
Všechny kroužky mažoretek vykazovaly bohatou činnost v celém školním
roce. Reprezentovaly DDM svými vystoupeními na plesech, maškarních bálech a
dnech obce v Bílovci: (předvánoční nadílka pro děti s handicapem, pálení čarodějnic a
Odřivousovy slavnosti),ale také v okolí: ve Velkých Albrechticích, Staré Vsi, v
Lukavci a Novém Jičíně. Soubor Mažoretky Wildcats se zúčastnil i mezinárodního
festivalu v Polsku spolu s Dechovým orchestrem Ostrava.
Soubory mažoretek se zúčastnily postupových i nepostupových soutěží, na
kterých obsadily velmi hezká umístění. Soubory Kittens a Wildcats se umístily na
předních příčkách v nepostupových soutěžích v Bílovci (O bíloveckou kočku),
Lanškrouně a Ostravě (Stars Cup). Nejvíce si však ceníme postupů ze základních a
semifinálových kol všech našich souborů až do finále Mistrovství ČR
v Mažoretkovém sportu IFMS „B“ v Bělotíně. Kadetky Kittens VF zde obsadily
cenné 5. místo. Seniorky Míša Steculová a Adélka Plávodská v duu získaly nádherné
1. místo. Dále pak Míša Steculová v sólu seniorky získala 1. místo a Adélka
Plávodská 7. místo. V kategorii Kadetek obsadily Rebelky s velkou formací krásné
3. místo a s defilé se umístily na 10. místě. Juniorky s jejich miniformací získaly
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6. místo.
Děvčata z tanečních kroužků Dračice i Slunečnice si také vedla skvěle.
Veřejnosti se představila na akademii ZŠ Komenského, ve sportovní hale, při
oslavách dne obce ve Staré Vsi a vystoupila na maškarních plesech, ale také v
programu DDM se představuje. Na přehlídce tanečních amatérských skupin ve
Frenštátě pod Radhoštěm si hrdě domů odvážela zasloužené první místo.

ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
V oddělení tělovýchovy pracovalo v tomto školním roce patnáct kroužků.
Kroužky volejbal GMK, Futsal dívky a Malá kopaná však ukončily svou činnost pro
nízký zájem ze strany studentů GMK. Tento pokles oproti loňskému školnímu roku si
vysvětlujeme jednak ukončením středoškolského vzdělání většiny členů, dále pak
změnou vedoucích.
V průběhu školního roku 2013/2014 bylo v těchto dvanácti kroužcích zapsáno
celkem sto padesát členů, z toho šest předškoláků a deset dospělých.
Kroužky volejbalu již tradičně pracují ve třech kategoriích - přípravka, mladší
žákyně a starší žákyně. Volejbalistky všech věkových kategorií se v rámci tréninků
připravují na volejbalová utkaní a turnaje. U volejbalové přípravky se jedná
především o barevný minivolejbal, ve kterém se na naše dívky umístily na 2. místě v
oranžovo - červené kategorii. Mladší a starší žákyně se pak účastní turnajů v krajském
přeboru a českém poháru. Jako tradičně se dívky z těchto kategorií umísťují na
předních příčkách: mladší se probojovaly ze 3. místa až do celorepublikového finále,
starší obsadily 2. místo v krajském přeboru a 3. místo v Českém poháru starších
žákyň.
Fotbalové přípravky pod vedením Václava Minaříka a Martina Kaduly mají
primární cíl rozvinout pohybové schopnosti chlapců a připravit je na přestup mezi
mladší žáky. Také členové těchto kroužků se účastní turnajů přípravek, na jejichž
výsledky se však neklade velký důraz. Turnaje mají chlapcům umožnit zažít si
zkušenost pohybu a hry na hřišti proti jiným týmům.
Pod vedením Robina Hoňka a Patrika Kouláka pokračovala činnost kroužku
florbal. Dvacítka chlapců se i letos zapojila do Neregistrované ligy mládeže ve
florbalu, tentokrát v kategorii mladších i starších žáků. Přestože se tentokrát
nepodařilo obhájit prvenství z loňského roku, hodnotíme činnost florbalistů velice
pozitivně, neboť v obou kategoriích podávali kluci a jedna dívka stabilně dobré
výkony, bohužel bez štěstí při zakončení.
Robin Honěk v letošním školním roce také vedl sportovní kroužek v obci
Bravantice, který byl z důvodu velkého počtu zájemců a prostorových podmínek
tělocvičny rozdělen na dvě schůzky s omezenou kapacitou.
Kroužky basketbal, kondiční cvičení chlapci, kondiční cvičení dívky a
sportovní gymnastika byly primárně nabízeny studentům gymnázia Mikuláše
Koperníka, z čehož vyplývají i jejich cíle: účast na středoškolských turnajích
(basketbal), zlepšovaní fyzické kondice především posilováním (kondiční cvičení) a
příprava na přechod do tanečního souboru dospělých (sportovní gymnastika). Členové
sportovní gymnastiky nacvičili skladbu Styrox, se kterou se předvedli nejen na akci
DDM se představuje a několika plesech, ale především se s touto skladbou umístili na
1. místě v celorepublikové soutěži.
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ODDĚLENÍ JAZYKŮ
V říjnu 2013 zahájily v oddělení jazyků svou činnost tři kroužky určené dětem
školního věku, avšak ani jeden již v listopadu nepokračoval. Důvodem ukončení
kroužku angličtiny v Bílovci pro 1. třídy byl malý zájem ze strany rodičů a nabídka
kroužku na základní škole. Kroužek francouzského jazyka pod vedením paní učitelky
Bednářové nepokračoval ve své činnosti na základě rozhodnutí vedoucí kroužku a
kroužek angličtiny určený žákům Základní školy ve Velkých Albrechticích byl
ukončen z rozhodnutí ředitelky ZŠ.
Ve druhém pololetí pracoval v tomto oddělení 1 zájmový útvar, a to Hrátky s
angličtinou, který je určen dětem předškolního věku. Navštěvovalo jej 15 chlapců a
dívek ze dvou mateřských škol.

ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY
V oddělení přírodovědy zahájily v říjnu svou činnost čtyři kroužky. Nově jsme
otevřeli kroužek Zahradníček, který se ale nesetkal s moc velkou odezvou ze strany
dětí. V listopadu byl kroužek ukončen pro nízkou docházku.
Kroužek Malý zdravotníček, který v loňském roce probíhal v ZŠ Velké
Albrechtice, byl z důvodu rozhodnutí ředitelky ZŠ také v listopadu ukončen.
V tomto oddělení pracovaly celý školní rok 2 zájmové útvary, které
navštěvovalo 32 členů. Kroužek Klub Robinson a KRI (Klub Robinson Instruktoři)
pokračovaly ve své činnosti z předchozích let. Na pravidelných schůzkách se členové
Klubu Robinson učili uzlovat, pracovat s mapou, základy první pomoci, šifry a jiné
dovednosti, které byly nezbytnou součástí her a soutěží, ale také víkendových pobytů.
Robinsoni, krom svých pravidelných soustředění, uspořádali i několik akcí s
přírodovědnou tématikou. V říjnu se několik členů vydalo na voříškiádu spojenou s
prezentací útulků pro psy pod názvem "Pomůžeme, tlapku na to ...". Na základě této
akce se pak rozhodli sbírat víčka z PET lahví, aby mohli pejskům pomoct i jinak než
vyvenčením v rámci této akce. Víčka byla předána ke svozu v červenci instruktory
klubu Robinson.
KRIové pak v rámci svých schůzek pronikali do tajů zážitkové pedagogiky,
zkoušeli si připravovat herní programy pro Robinsony, ale také se podíleli na přípravě
akcí pro veřejnost: mikulášské nadílky, maškarní bál, pobytové akce a tábory.
Celkem v těchto dvou kroužcích, které vyvíjely činnost v průběhu celého
školního roku, pracovalo třicet dětí a studentů a dva dospělí.
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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a)Přehled ZÚ dle oddělení

oddělení

počet ZÚ

počet členů

společenské vědy
estetika
tělovýchova
jazyky
přírodověda

4
8
12
1
2

55
106
150
15
32

2. Zájmová činnost nepravidelná
a) Příležitostné akce
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: Klub instruktorů, KRI, Klubu Robinson,
florbalistů, ale také souborů mažoretek.
Podzimní činnost jsme zahájili nabídkou soutěžního odpoledne pro děti s
handicapem pod názvem Kouzelná zahrada. Pro děti jsme měli připraveny soutěže,
hry, malovali jsme sluníčka, vyráběli misky z keramické hlíny. Po dobu našich her si
rodiče poseděli a popovídali u dobré kávy. Naše setkání s těmito dětmi a rodiči bývají
velmi srdečná a příjemná, a stejně tak tomu bylo i tentokrát.
V říjnu vedoucí našich souborů mažoretek Drahomíra a Veronika Gilgové
uspořádaly již druhý ročník nepostupové soutěže mažoretek O Bíloveckou kočku,
které se zúčastnily soubory ze širokého okolí. Děti z Klubu Robinson a zástupci
některých KRIů uspořádali výjezd na dobroučinnou akci s prezentací psích útulků
Pomůžeme, tlapku na to.
Přestože podzimní počasí stále převládalo, do ulic vyrazil z našeho domečku
Mikuláš. Svou pouť zahájil v sousedních Velkých Albrechticích, kde spolu s
pohádkovými postavami Shrekem, Fionou, Oslíkem a dalšími, soutěžil a rozdával
nejen sladkosti, ale také pohodovou předvánoční náladu. Jeho kroky Mikuláše i s jeho
věrnými čertisky a anděly zavedly i do bíloveckých školek a škol. Navštívil také
seniory v Domově důchodců, děti ve Studénce a nezapomněl ani na naše nejmenší v
Klubíčku. Předvánoční atmosféru pomohl navodit nejen svatý Mikuláš, ale také
členové Klubu instruktorů, kteří si připravili program pro děti s handicapem, který
proběhl v Domě kultury v Bílovci. Blížící se Vánoční svátky jsme přivítali také
zpěvem a divadlem v bíloveckém zámku na akci Česko zpívá dětem. Dům dětí
provoněla vůně pečících se perníčků, lineckého, ale také vůně lesa, když své Vánoce
slavily na soustředěních instruktoři a pak také děti z Klubu Robinson a florbalisté s
KRIema. Všichni plni nadšení zdobili stromeček, zpívali koledy, zkoušeli si vánoční
tradice, ale hlavně si rozbalovali dárečky, které jim donesl Ježíšek.
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Vstup do nového roku jsme zahájili turnajem v deskových hrách. Activity,
Dostihy a sázky, 3D piškvorky, Ubongo, Člověče, nezlob se, různé kvízy a soutěže
šly z ruky do ruky a pobavily se při nich nejen děti, ale také vedoucí a instruktoři,
kteří se zapojili. Únorové plískanice jsme prosoutěžili na maškarních rejích ve
Studénce i v Bílovci, v březnu jsme se pak podíleli na celoměstském maškarním bále
s kouzelnicí Radanou.
V dubnu jsme překonali jarní únavu a s vervou se vrhli do akcí spojených se
Dny Země. Jako každoročně děti z Klubu Robinson sbíraly odpadky v okolí DDM,
ale také se uspořádaly pohádkovou stezku pro své rodiče a sourozence spojenou s
výsadbou mladých stromků v místní části Bílovce.
Ve spolupráci s paní učitelkou Dagmarou Baudyšovou a ZŠ Komenského
v Bílovci se v dubnu zapojili instruktoři do mezinárodního projektu Noc
s Andersenem, tentokráte s indiánskou tématikou. Děti se nejprve proměnily v indiány
a indiánky, vyrobily si čelenky a pomalovaly si obličeje barvami. Hned poté se mohly
pustit do plnění úkolů, které nám v DDM zanechala indiánka Učuči. Za splnění úkolů
získávaly děti kartičky s vlastnostmi, které by měl mít správný indián (bystrost,
odvaha, pravdomluvnost, spravedlivost apod.) V závěru večera se děti s vedoucími
vypravily na průzkumnou procházku po bíloveckém okolí, a když dorazily zpět
k DDM, čekala je zde už indiánka Učuči, která dětem u posvátného ohně předala
květinu přátelství, aby se o ni společně staraly. Unavení a plní dojmů malí indiáni
uléhali do svých spacáků a odcházeli do říše snů.
Téměř čtyřhodinový program představil divákům činnost našich kroužků na
akci DDM se představuje 17. května. Vystoupily na něm všechny soubory mažoretek,
tanečních kroužků, divadlo Na schodech, sportovní gymnastika, představily se
maminky s dětmi z Klubíčka a anglicky zazpívaly děti z kroužku Hrátky
s angličtinou. Sál domu kultury praskal ve švech, zaplnili jej 150 účinkujících a více
než 400 diváků. Tato akce byla velmi zdařilá a ukázala široké veřejnosti bohatou
činnost kroužků.
Závěr května patřil jako každoročně oslavám Dne dětí. V sobotu 31. května se
stala zahrada domu dětí pohádkovou. Studenti z Klubu instruktorů se proměnili
v pohádkové bytosti, a tak si děti mohly zasoutěžit s vodníkem, čertem, princeznou,
ježibabou, vílou, králem, karkulkou a včelkou. O dobrou náladu se hned v úvodu
postarali klauni, kteří vyloudili úsměvy na tváří nejen dětí, ale také dospělých. Ti
nejmenší z Klubíčka nám se svými maminkami společně zatančili a zazpívali. Všichni
jsme se moc těšili na vystoupení Heidi Janků, které bylo opravdu perfektní. Zahradu
domu dětí zaplnilo na 600 dětí a rodičů a všichni jsme tuto akci hodnotili na výtečnu.
Den dětí jsme oslavili také v červnu spolu se strýčkem Skrblíkem a jeho
přáteli v další dny a Dědeček hříbeček si nachystal úkoly pro naše maličké z
Klubíčka. V červnu proběhlo také finále Neregistrované ligy mládeže ve florbalu, a to
ve dvou kategoriích. Slunečné počasí nám přálo také při pořádání 6. ročníku
Olympiády mateřských škol. V letošním roce se jej zúčastnily navíc školky z Tísku a
Slatiny. Poháry za nejlepší umístění putovaly do MŠ Wolkerova a MŠ Zahradní z
Bílovce a MŠ Tísek.

b) Spontánní činnost
Nabídka spontánních aktivit v našem zařízení není nabízena.
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c) Soutěže
Ze soutěží vyhlašovaných MŠMT pořádáme okrskové kolo recitační soutěže.
V letošním školním roce se této soutěže zúčastnilo 50 žáků základních škol a
odpovídajících stupňů gymnázia.

3. Prázdninová činnost
Veškeré dny školního volna využíváme k uspořádání pobytových i
nepobytových akcí v Bílovci i na jiných místech. Stejně tak tomu bylo i letos.
Proti proudu času, řek a myšlenek se vydali účastnici podzimních prázdnin. Již
při nástupu se museli kvalifikovat jako neohrožení výzkumníci a projít „branou“ do
světa, kde údaje na časové ose postupují naopak. Každá hra děti vedla do hlubší a
hlubší minulosti českého národa.
Pololetní volno děti strávily na DDM dnem plným her, soutěží a dovedných
rukou. Vyrobenými dárečky z keramiky pak potěšily své maminky, babičky a
sourozence.
V termínu jarních prázdnin jsme se vydali po stopách mafiánů do Kamenky
u Oder. Hned po ubytování na základně nás mafiáni „vyčíhli“ a dostal se k nám
vzkaz, že chtějí unést Svaťku, naši hlavní vedoucí. Celý týden jsme tedy s dětmi měli
co dělat, abychom hlavu naší protimafiánské organizace ohlídali. Ovšem ve chvílích,
kdy byli mafiáni skryti daleko ve svých doupatech, vyskytoval se prostor pro hraní
her venku i uvnitř, průzkumné vycházky či třeba vyrábění z keramické hlíny. Naši
pátrací akci po zločincích podpořili také městští policisté z Bílovce spolu s vojenským
pyrotechnikem, kteří nás na základně navštívili.
Velikonoční volno využili prostorů v DDM Bílovec děti z Klubu Robinson a
jejich kamarádi. Spolu nalézali krásy velikonočních tradic, vyráběli pomlázky,
malovali vajíčka, ale také hráli hry a soutěže nejen s tematikou Velikonoc. V průběhu
soustředění si také připravili kouzelnou pohádkovou stezku, na kterou pozvali své
rodiče a sourozence.
Jaro pomalu přecházelo v léto a my se chystali na táborovou činnost o
hlavních prázdninách. Uspořádali jsme dva příměstské tábory pro menší děti, čtyři
tábory mimo Bílovec a jedno soustředění mažoretkového souboru.
Letní prázdniny zahájily v DDM Turbo berušky. Děti si na tomto táboře
zahrály nejen spoustu her a soutěží, ale navštívily také bílovecké městské policisty a
hasiče v jejich služebnách.
Jako první opustily hranice Bílovce děvčata z mažoretek pod vedením
Kristýny Markové. Děvčata zamířila do Horní Bečvy, kde pro ně bylo nachystáno
soustředění s tématem „svatba“. Za pomocí oddávajícího, dvou svědků a rodičů,
uzavřely dohodnuté páry sňatky pod vrcholky hor. Úkolem byla nejen dokonalá
svatba, ale také dokonalý účes, šaty všech snoubenců a hostů, dokonalý proslov
oddávajícího, výroba květin, prostředí svatby, výroba prstýnků. Po opékání špekáčků
jsme se vydali na veselku, která byla veliká s nácvikem nových choreografií.
Druhý příměstský tábor nesl název Expedice Rumburak. Také tento tábor byl
určen dětem, které si ještě netroufají trávit noc mimo domov. Bohatý program byl
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naplněn smíchem, dobrou náladou, ale také nepřeberným množstvím soutěží a úkolů.
Další dva tábory byly již určeny dětem odvážnějším, neboť probíhaly na
zelené louce pod stany v nedalekém Bítově. Účastníci prvního bítovského turnusu se
zapletli do soubojů Rychlých šípů s Vonty a pátrali po ztraceném vynálezu Jana
Tleskače: létajícím kole. Druhý turnus se nesl v pohádkovějším duchu, protože
celotáborová hra byla inspirována světem Walta Disneyho.
Ani letos nesměla v repertoáru táborů DDM chybět výprava na TZ v Kamence
u Oder. Pobyt na táboře byl opravdu příjemný, neboť jsme základnu na osm dní
přeměnili v Ostrov přátelství. Pro vlídná slova, úsměv a dobrou náladu nebylo třeba
chodit daleko. Avšak ani o dobrou zábavu, dobrodružství a soutěžní atmosféru nebyla
nouze.
Všechny tábory a pobytové akce se nám povedly, o čemž svědčí pozitivní
ohlasy nejen od přímých účastníků, ale také jejich rodičů.

přehled prázdninové činnosti
OD
26.10. 13
31.1.2014
28.2.2014
02.03.14
17.4.2014
07.07.14
11.07.14
14.07.14
21.07.14
28.07.14
03.08.14
09.08.14

DO NÁZEV AKCE
29.10.13 Proti proudu - podzimní prázdniny
Den plný her – pololetní
prázdniny
2.3.2014 Soustředění KRI
07.03.14 Jarní tábor Kaménka
19.4.2014 Velikonoční soustředění
11.07.14 LT Turbo berušky
13.07.14 Soustředění mažoretek
18.07.14 LT Expedice Rumburak
25.07.14 LT Bublinkový tábor - Bítov
01.08.14 LT Svět W. Disneyho - Bítov
10.08.14 LT Ostrov přátelství - Kaménka
22.08.14 LT Hurá do pravěku - Morávka

POČET
POČET
DNŮ ÚČASTNÍKŮ
4
14
1
3
6
3
5
3
5
5
5
8
14

37
10
18
19
25
12
30
18
19
23
20

VII. 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. Nejvíce
musíme vyzvednout vynikající podporu a spolupráci s naším zřizovatelem – Městem
Bílovec.
Také v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se školskými
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zařízeními ve městě a spádových obcích (spolupráce na kroužcích v Bravanticích,
akcích ve Staré Vsi, Velkých Albrechticích. Na nejlepší úrovni je spolupráce se ZŠ
Komenského, kde se podílíme na organizování spoleřných akcích pro veřejnost - Noc
s Andersenem, Česko zpívá Ježíškovi, Zámecká slavnost aj.).
Dále spolupracujeme s MÚ Bílovec, odborem sportu a kultury pod vedením p.
Marie Velké. Společně se podílíme na akcích, např. Maškarní bál, Den města.
Spolupráce je na vynikající úrovni.
Rovněž spolupracujeme s Obvodním oddělením Policie ČR, Sdružením
myslivců, hasiči a bíloveckými lékaři, a to formou besed, přednášek, akcí.

VIII. Propagační činnost
Naší činnost prezentujeme prostřednictvím osobních náborů na školách,
plakátů po městě a ve vitríně před DDM, článků do bíloveckého Zpravodaje,
vysíláním v Městské televizi, prostřednictvím webových stránek DDM, některých
zájmových útvarů a internetových stránek města Bílovce.

IX. Materiálně technické zabezpečení
1. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost
Majitelem pozemku a budovy, ve které sídlíme, je Město Bílovec. Oba tyto
majetky nám zřizovatel předal do správy.
Organizace má svěřený majetek pojištěn u České pojišťovny. Přehled
jednotlivých aktivních pojištění:
- živelní pojištění movitých věcí
- pojištění odpovědnosti za škodu
- pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
V roce 2013 nebyly pořízeny žádné investice.
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2. Majetek
Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2013 byla zahájena 1.12.2013 a
ukončena 31.1.2014. Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.
Dlouhodobý hmotný majetek

2.453.472,46

v tom: budova

2.343.603,46

pozemky

109.869,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

12.075,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

638.700,80

Finanční majetek

195.555,16

v tom: pokladna

43.085,00

ceniny

0,00

běžný účet

151.968,54

FKSP

501,62

X. Ekonomická zajištění činnosti
1. Vyhodnocení stanovených ukazatelů zřizovatelem

Přímé výdaje

příděl

plnění

na vzdělávání

(v tisících)

(v tisících)

prostředky na platy

1.231

1.231,00

náhrady za nemoc

0

12,00

419

418,54

FKSP

12

12,90

přímý ONIV

40

27,56

1.702

1.702,00

zákonné odvody

celkem

Komentář:
Ukazatelé stanovené naší organizaci jsme vyčerpali na 100%.
Úkoly, které si organizace na začátku roku stanovila, byly zajištěny. Nedošlo
k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na finanční vztah k rozpočtu
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zřizovatele a na hospodářský výsledek.
Organizace skončila s hospodářským výsledkem 32.625 Kč.
Doplňkovou činnost organizace nevykonává.

2. Vyhodnocení hospodaření

VÝNOSY

v Kč

dotace kraj

1.702.000,00

dotace město

724.992,00

školné

216.562,00

tábory

244.360,00

ostatní

13,65

fond rezervní

93.914,09

celkem

2.981.841,74

NÁKLADY
mzdy

1.278.039,00

OPPP

245.981,00

náhrady za nemoc

11.729,00

odvody

454.047,96

učební pomůcky

9.300,00

spotřeba materiálu

330.618,00

energie

123.375,00

FKSP

12.897,68

odpisy

46.872,00

pojištění majetku

14.859,00

ostatní služby

421.498,10

celkem

2.949.216,74

hospodářský výsledek

32.625,00
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XI. Závěr
Činnost našeho DDM v tomto roce hodnotíme jako úspěšnou. Přestože došlo
k poklesu účastníků na akcích, udrželi jsme počet žákohodin nejen nabídkou
zájmových útvarů, ale také navýšením počtu výjezdových táborů a zároveň dokázali
uspokojit poptávku po táborech příměstských.

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 24. září 2014.

V Bílovci 25. 9. 2014

Bc. Tamara Knoppová
ředitelka DDM
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