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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 

Kontakt:  556 411 311, 777 567 311 

   info@ddmbilovec.cz, www.bilovec.cz 

 

Zřizovatel:  Město Bílovec, okres Nový Jičín 

Adresa:  Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 

IČ:    00297755 

DIČ:   CZ00297755 

Kontakt:  556 312 101, www.bilovec.cz 

   

Zařazení do sítě škol SVČ je 24. 5. 1996, č j. 5-946/1/95-17-NJ.  

Poslední změna v zařazení do sítě škol je ke dni 12. 4. 2002, č. j. 20 378/2002-21.   

 

Naše zařízení splňuje účel a poslání, pro které byla zřízena, tj. výchova, zájmová činnost 

a rekreace dětí a mládeže, případně dospělých zájemců v době mimo vyučování a 

v době školních prázdnin.  

 

Dům dětí a mládeže Bílovec (dále jen DDM Bílovec) je školským zařízením pro zájmové 

vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je 

Město Bílovec. Posláním DDM Bílovec je podporovat pozitivní formování osobnosti, a 

to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání 

široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Nepřetržitě nabízí každý den volnočasové 

aktivity dětem, mládeži a v posledních letech i dalším zájemcům bez ohledu na věk. 

 

DDM Bílovec zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí 

i dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, 

mailto:info@ddmbilovec.cz
http://www.bilovec.cz/
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od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společensko-vědní 

obory.  
 

Posláním DDM Bílovec je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením 

a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké 

veřejnosti, především dětí a mládeže. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, 

žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři 

apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.  
 

1.1 Hodnocení hlavních cílů a úkolů 
 

Našim hlavním úkolem pro tento školní rok bylo udržet navýšení pravidelné činnosti - 

počet kroužků a kurzů (dále jen zájmových útvarů – ZÚ) a členů v nich z minulých let. 

V nepravidelné činnosti jsme se zaměřili především na pořádání akcí celoměstského 

charakteru, kterými se chceme prezentovat na veřejnosti, a také společných akcí 

s jinými subjekty. V neposlední řadě jsme se snažili o navýšení táborové činnosti díky 

získané dotaci z fondů Evropské unie. 

 

Dalším důležitým úkolem tohoto školního roku bylo získat další dotaci z fondů 

Evropské unie, díky tomu pak navýšit naší činnost. 
 

Plnili jsme cíl zapojit co nejširší okruh dětí, mládeže i dospělých do nabízených aktivit 

v pravidelných, příležitostných i táborových činnostech. Hlavními prostředky k 

dosažení tohoto cíle byla a bude kvalita a odborné vedení zájmových kroužků a akcí. 

Důraz byl kladen na kvalitu a odbornost pedagogické práce jak interních, tak externích 

pracovníků. 

 

Zachovali jsme tradiční a osvědčené činnosti, jejich formy a metody v jednotlivých 

činnostech. Podařilo se nám uskutečnit i nové, moderní, zajímavé a přitažlivé aktivity. 

Vytvořili jsme pro všechny účastníky zájmových a vzdělávacích aktivit takové prostředí, 

aby se v něm cítili nejen dobře, ale aby pro ně bylo i zdrojem zábavy, výchovy a 

poučení.  

 

2. 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 
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b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

 

c) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická 

osoba 

vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 

 

d) osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a 

studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů 

 

e) individuální práce – zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a 

studentů. 

 

Při své činnosti se DDM řídí Školním vzdělávacím programem s účinností 5. 1. 2017 – 

4. 1. 2020, Strategickým plánem rozvoje DDM na období 2016/2017 – 2019/2020 a 

Koncepcí činnosti DDM na školní rok 2018/2019 ze dne 5. 9. 2018. 

 

2.1 Pravidelná činnost 
 

Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 1. do 8. října 2018 a končila v týdnu  

od 27. do 31. května 2019. Některým ZÚ byla udělená výjimka, jejich činnost začala 

v týdnu od 4. do 8. září 2017 a končila v týdnu od 25. do 29. června 2018.  

 

V této oblasti se nám oproti loňskému školnímu roku podařilo navýšit počet zájmových 

útvarů a členů v nich: počet ZÚ – navýšení o 15,7 %, počet členů – navýšení o 10,1 %. 
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2.1.1 Seznam kroužků a kurzů 
Pravidelnou činnost zajišťovalo 59 kroužků a kurzů s celkovým počtem 611 dětí, 

mládeže a dospělých. 

 

Název  Jméno vedoucího počet 
klientů 

Angličtina II. třídy Barbara Hykelová, Bc. 12 

Basketbal – dívky Marek Matula 10 

Basketbal – ml. chlapci Tomáš Berger, Mgr. 13 

Basketbal – st. chlapci Jan Baláš, Mgr. 8 

Cvičení pro radost  Růžena Hendrychová 9 

Dámský klub Tamara Knoppová, Bc. 10 

Domácí mazlíčci Pavla Grodová, Mgr. 6 

Fotbal  Petr Gelnar, Ing. 10 

Francouzská konverzace  Dominik Nagy 6 

Hrátkocvičení  Simona Magnusková, Ing. 8 

Hrátky s angličtinou  Kristýna Marková, Bc. 16 

Hrátky s angličtinou  Pavla Grodová, Mgr. 8 

Hrátky s angličtinou  Barbara Hykelová, Bc.  8 

Hrátky s angličtinou  Michaela Klimková 9 

Hrátky s angličtinou  Michaela Klimková 9 

Hudebně- dramatický Lenka Švorcová, MgA. 9 

Hudební hrátky Jakub Jalůvka, Dis Art. 3 

Jazyková přípravka I.  Sylva Chýlková, Mgr. 19 

Jazyková přípravka II.  Sylva Chýlková, Mgr. 20 

Keramika – MŠ Eva Šrubařová 11 

Keramika Eva Šrubařová 5 

Klubíčko Kateřina Čeganová, Mgr. 21 

Kreativní dílničky Martina Hrabovská 9 

Kytara I. Jakub Jalůvka, Dis Art. 3 

Kytara II. Jakub Jalůvka, Dis Art. 3 

Kytara III. Jakub Jalůvka, Dis Art. 2 

Kytara IV. Jakub Jalůvka, Dis Art. 1 

Logohrátky Hana Kotrlová 9 

Lovci pokladů  Martin Kadula, Bc. 6 

Matematická příprava   Monika Horvátová, Mgr. 19 

Matematická příprava II.  Monika Horvátová, Mgr.  12 

Matematická příprava  Jana Jozková, Ing.  19 

Mažoretky – přípravka  Kristýna Luzarová 9 

Malí zkoumalové Kristýna Marková, Bc. 5 

Mažoreky – Rebelky Kristýna Luzarová 8 

Modelář Zbyněk Havlát 6 

Mladý návrhář Kristýna Marková, Bc. 7 

Multi dance club – mini Michaela Mrázová 8 
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Multi dance club – mladší Michaela Mrázová 15 

Multi dance club – starší Michaela Mrázová 12 

Multimediální Jakub Jalůvka, Dis Art. 5 

Orientální tance Kamila Koběrská 9 

Pharmíci  Martina Lubojacká, Mgr. 8 

Pojď si s námi povídat  Kateřina Čeganová, Mgr. 2 

Power jóga I.  Milada Bergrová, Mgr. 29 

Power jóga II. Milada Bergrová, Mgr. 31 

Styxulínek I.  Markéta Ondrušová, Mgr. 13 

Styxulínek II.  Markéta Ondrušová, Mgr. 7 

Styxík I. Sylva Roháčková, Mgr. 16 

Styxík II.  Markéta Ondrušová, Mgr. 12 

Styxáček I. Sylva Roháčková, Mgr. 12 

Styxáček II.  Markéta Ondrušová, Mgr. 13 

Šachový kroužek Vojtěch Novák 6 

Taneční Slunečnice Veronika Macháčková 15 

Taneční Dračice Veronika Macháčková 10 

Volejbal přípravka Kristýna Fusíková, Mgr. 10 

Volejbal  Lada Bzonková, Mgr. 10 

Volejbal  Yvona Sajdová, Mgr. 10 

Volejbal  Peter Šloff, PeadDr. 10 

Celkem 
 

611 

 
 

2.1.2 Oddělení 
 

Kroužky a kurzy máme rozdělené do následujících zájmových oblastí: 
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2.1.3 Individuální práce – rozvoj nadání dětí, žáků a studentů 
 

Přestože nejsme výběrová organizace a členy kroužků mohou být všechny děti a 

mládež, přesto se některým ZÚ podařilo v minulém školním roce dosáhnout 

vynikajících výsledků ve svých zájmových oborech. 

 

Naše volnočasové aktivity jsou nabízeny všem dětem bez rozdílů míry talentu a 

potenciálu k jednotlivým činnostem. Pod vedením zkušených vedoucích jsou však děti 

schopny naučit se a předvést také velmi zdařilé výkony a výrobky, které mohou během 

roku prezentovat v rámci různých soutěží, a to nejen na místní úrovni, ale často také 

v rámci celorepublikových a mezinárodních soutěží či akcí. Získané úspěchy jsou 

velkou motivací pro děti a mládež, jak své nadání a schopnosti dále rozvíjet. Jsou také 

velkou inspirací pro vedoucí, jak s nimi dále pracovat a v rozvoji jim napomáhat.  

 

Přehled úspěchů a získaných ocenění: 

Kroužek co/ kde/kdy umístění 

 

Soutěže papírových modelů Neratovice 11/2018 1. a 3. 

Mistrovství ČR v papírovém modelářství 2018 
 

8.  

Papírové království Brno 02/2019 
3. a 4.  
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ČR Papír show Ostrava, 03/2019 1., 2., 3. a 6.                                            

Papírové jaro, Praha, 04/2019 4., 5. a 6.                                        

Ořech 2019 1. 

BESKYD MODEL KITSHOW, 05/2019  
 

1. a 
dvakrát 2. 

Styxáček Mistrovství ČR v pódiových skladbách 3. 

Rebelky 

Excelent cup - Dolní Benešov 

dvakrát 1.,                 
šestkrát 2.,                      

3. a 
čtyřikrát 4.  

Opavská růže 
třikrát 1.,              

dvakrát 2. a 
třikrát 3. 

Kvalifikace CMA Jeseník 

1.,  
dvakrát 2. a 
pětkrát 3. 

 

Semifinále CMA Olomouc 

třikrát 1., 
dvakrát 2., 

3. a 
dvakrát 6. 

Finále Mistrovství ČR Hradec Králové 
třikrát 1.,                 
2., 3. a 6. 

 

Memoriál Jiřího Necida - Hlučín 
čtyřikrát 1.                          
dvakrát 3. 

Mistrovství Evropy – Crikvenica duoformace 
Junior 

12. 

Mistrovství Evropy – Crikvenica duofomrace 
Senior 

11. 

Volejbal mladší 
žačky 

Krajský přebor  6. 

Kvalifikace na MČR 4. 

Volejbal starší 
žačky 

Krajský přebor  4. 

Český pohár  2. 

Turnaj Nová Ves (Slovensko) 2. 

Turnaj Vídeň (Rakouskou)  3. 

Turnaj Žywiec, Polsko  8. místo 
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2.2  Příležitostná činnost 
 

DDM pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny 

nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost. Akce jsou 

uskutečněny pro speciální skupiny, věkové kategorie nebo pro celou širokou veřejnost. 

Jedná se o zážitkové činnosti: kulturní a společenské, přírodovědné, sportovní, 

turistické, rukodělné, výtvarné a jiné aktivity.  

 

V průběhu školního roku připravujeme různé druhy programu sportovního, 

zábavného, i naučného charakteru, které jsou především pro účastníky zájmového 

vzdělávání, ale také pro veřejnost z Bílovce a okolí.  

 

Celkem jsme uspořádali a podíleli se na 150 akcích, kterých se zúčastnilo 4672 klientů. 

Oproti loňskému školnímu roku jsme navýšili akce o 18,1 % a počet účastníků o 26,5 %. 

 

V následujícím grafu jsou znázorněné akce podle jednotlivých měsíců. V období 

měsíce září připravujeme a zajišťujeme podmínky pravidelné činnosti (kroužky), o 

prázdninách pořádáme tábory. Proto jsou v tyto měsíce akce omezené. 
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V letošním školním roce jsme se především zaměřili na pořádání celoměstských akcí 

a akcí ve spolupráci s jinými organizacemi. Mezi nejzdařilejší patřily:  

 

Adaptační kurz pro prvňáčky ZŠ Komenského 

 

O víkendu 27. – 29. září jsme přivítali na DDM prvňáčky a jejich paní učitelky na 

adaptačním kurzu. Tento kurz dětem a pedagogům umožnil, aby se všichni lépe 

poznali mimo školní lavice a v jiném prostředí. Pro děti jsme připravili hry, soutěže, 

tvoření, setkání s trpaslíky, tančení s instruktorkou Petrou a různé týmové aktivity. 

K dobré náladě přispělo také nádherné počasí, a tak si děti nejvíce užily aktivního 

pobytu na zahradě.  

 

Kouzelná Halloweenská noc 

 

Třicátého prvního října proběhl již druhý ročník Halloweenského dne, který pořádáme 

jak pro děti, tak jejich rodiče. Pro děti bylo připraveno soutěžní odpoledne v pozdějších 

hodinách, aby šero a přicházející tma dodaly maximální efekt tomuto strašidelnému 

času. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý raut, pro děti spousta odměn a 

překvapení. Na programu byly hned dvě kreativní dílničky, kterými byla Ekolína ve věži 

a dílnička s čarodějkou Martinkou. Dále fotokoutek, kde se děti mohly zvěčnit, 

malování na obličej přímo u Bílé paní a pak spoustu her, jako byla Aragogova pavučina, 

Strašidelný strom, Zombie mozky, Hokusy pokusy, Začarované kuželky, Průchod 

bažinou nebo Slalom na koštěti. V temném sklepení na děti čekala Vampírka, u 

Aragoga pak Zombie princezna nebo Klaun. Po zahradě se potulovala spousta strašidel 

Zombiků, Čarodějů. Toto odpoledne/večer jsme pak zakončili lampionový průvodem 

na Bílovecký zámek, kde na nás čekalo vystoupení v podobě úryvku z muzikálu 

Sněhurka. 

 

Slavnostní předávání slabikářů 

 

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského 22. listopadu byli uvedeni do světa čtenářů. 

Slavnostní předávání doprovázel Příběh o zakleté rodině Knihomilů. Děti si vyzkoušely 

splnit úkoly, díky kterým byla rodina Knihomilových ze svého zakletí vysvobozena. 

Aktivita probíhala v příjemném prostředí knihkupectví MonAmi, kde Slabikář převzali 

přímo od královy knih.  

 

Vánoční baňkování 

 

V prosinci dne 21.  probíhalo na domě dětí kreativní tvoření s vánočními baňkami. Tato 

akce je u nás čtvrtým rokem tradicí. Spolu s dětmi přišly babičky, tetičky, maminky, 

kamarádky. Těšilo nás nadšení všech, a to hlavně těch, kteří si nemysleli, že tak 



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

Zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 
 1

2 

nádhernou baňku dovedou vytvořit. Celkem bylo nazdobeno 106 kusů baněk. Děti i 

dospělí si tak mohli vyzkoušet různé techniky a nazdobit baňku dle své fantazie.  

 

Tři králové 

 

V rámci Tříkrálového průvodu jsme v neděli 6. ledna přivítali tři krále, kteří se zastavili 

také do našeho města. V prostorách Základní umělecké školy probíhalo netradiční 

koledování. Pro děti jsme přichystali kreativní tvoření, kde si děti mohly vyrobit i svou 

královskou korunu a svícny. Další aktivitou bylo malování na obličej, kde jsme vytvořili 

ledové ornamenty a sněhové vločky. Děti plnily také soutěžní úkoly, hlavolamy, 

skládanky, to vše na téma tohoto krásného svátku. 

 

Dětský maškarní ples  

 

Velmi bohatý program jsme měli přichystaný pro rodiče a děti v kulturním domě 

v Bílovci. Dětský maškarní ples jsme uspořádali spolu s Kulturním centrem Bílovec 2. 

března 2019. V programu vystoupily naše kroužky a děti z MŠ Bravinné. Společně 

s maskotem jsme s dětmi soutěžili, kreativně vyráběli, tancovali na parketě, malovali 

na obličej. Nechyběla soutěž o nejhezčí masku, do které se zapojili také rodiče a bohatá 

tombola. 

 

Noc s Andersenem 

 

Zdánlivě obyčejná páteční noc z 29. na 30. března se pro druhé třídy a jejich třídní 

učitelky ze ZŠ Komenského stala nocí kouzelnou. Účastnili se akce pro podporu 

čtenářství s názvem: Noc s Andersenem. Spolu s druháky, kteří svou noc strávili v DDM, 

nocovalo na různých místech dalších 98 000 dětí. Tato akce se konala celkem na 1 764 

místech nejen v České republice, ale také v dalších 21 zemích celého světa.  

Kouzelné Noci s Andersenem se zúčastnil nejen sám pan Andersen, ale také 

spisovatelka dětské literatury Zuzana Pospíšilová. Dětem na dobrou noc přečetla 

začátek její knihy, která teprve čeká na obrázky a vyjít má až za rok - Kouzelná třída v 

ZOO. Děti se tak staly prvními dětmi na světě, kdo novou knihu "ochutnal".  

 

Odpoledne s maminkou  

K oslavám Dne matek jsme 16. května pro děti MŠ Svobodova a jejich maminky 

přichystali několik soutěžních disciplín, dále pak vystoupení mažoretek a malování na 

obličej. Po zahájení se děti spolu s maminkou vrhly na společné soutěžení, kdy za 

každou soutěžní disciplínu bylo odměnou dva korálky. Po splnění všech stanovišť děti 

korálky navlékaly pro svou maminku a vznikla krásná ozdoba na krk. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016076598245&__tn__=K-R&eid=ARDUHeFdGTyTpzN6LxCP51ft_saL5fq6isLZJmdPNF76bLuIBJsvaD_w-yCzP_K3ybeH1VrR581RuFro&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNHR-1Xnrv9JGnabSQ6RGY329tk0ik-xCE1XgK6jPJ8cBCb8Bc7G0H-0aVyKZv_eAWIBVC5ki_AKpTNH1HOejIbDwypnIkBxhiHGDYII6ZPYQLtS3qeI6XcoA6W_cUHQo4KXr5xHdLdayMOVk23pZS1DZXi5gdIr6X7a69Xojm2IVbulYOZ-bkBFHngSA52CzdLVVuahsio_Kz2d3efrh_jqZSMvZMkwlSGCeA-IT1eZhIBdG7gwTEyiv_-9p5Natfym9MhSCEgEp9UNNlDKrZ30U4r_S5ngcVIFyvPL9df3lOm6uqgwBrO_QegP_i4s5S7brjED-cTHzVo_-pp2AnHg
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Barevné Velikonoce  

V období velikonočních prázdnin 18. dubna byla pro děti připravena jednodenní akce 

Barevné Velikonoce. Dopoledne jsme navštívili jarmark v Novém Jičíně, divadélko 

myšky Klárky a veverky Terky. Městské kulturní centrum NJ nám zajistilo průvodce - 

komentovaná prohlídka historie města, památek a velikonočních tradic. 

Odpoledne si děti na domečku vyrobily a ozdobily perníková vajíčka a hrály venkovní 

hry s velikonoční tématikou - zaječí hop, najdi ztracené vejce a velikonoční kvíz. 

 

Víkend s Polárkou 

Sdružení pěstounů Polárka každý rok zavítá na šmoulí domeček k nám do Bílovce. 

Báječný víkend jsme s dětmi z pěstounských rodin zahájili seznámením a vycházkou do 

muzea hraček. Děti byly zapálené do her a soutěží a hlavně, že byly v kolektivu a se 

svými nejbližšími. V ten den je ještě čekala další dvě překvapení - návštěva klauna 

v nedalekém cirkusu a také večerní táborák.  Následující den jsme podnikli výpravu na 

Jarošův statek za zvířátky.  

 

Den dětí Jistebník 

Páteční odpoledne 31. května jsme věnovali Mezinárodnímu dni dětí, tentokrát v 

Jistebníku. Tato akce na klíč se vydařila již podruhé. Plné hřiště dětí a jejich rodičů, kteří 

se zapojili do našeho bohatého programu, nás velmi potěšilo.   

 

Olympiáda MŠ 

Ve čtvrtek 6. června v dopoledních hodinách se zahrada našeho šmoulího domečku 

proměnila v obrovskou olympiádu, které se zúčastnily mateřské škoky: Tísek, Slatina, 

Bravinné, Wolkerova Bílovec, Svobodova Bílovec a Zahradní Bílovec. Děti se zúčastnily 

5 soutěžních disciplín, kterými byly – Běh na 20 metrů, Skok v pytli, Hod na cíl, Opičí 

dráha a Přetahování lanem. Nechybělo zapálení olympijského ohně a státní hymna. 

 

Den Země 

 

Ve spolupráci s žáky 7. A ZŠ Komenského proběhl na zahradě DDM 26. dubna 

dopolední program zaměřený na oslavu Dne Země. Pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ 

Komenského a předškoláky MŠ Svobodova jsme připravili soutěže a aktivity zaměřené 

na ekologii a přírodu. Starší spolužáci přinesli také zajímavé domácí mazlíčky, jako 

například hady nebo králíky. Menší děti si zopakovaly, jak správně třídit odpad a 

dozvěděly se, jak dlouho se různé odpadky v přírodě rozkládají. Společně si pak všichni 

zahráli hry. 
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Den dětí na DDM 

V sobotu 25. května byla zahrada domu dětí otevřena všem dětem a rodičům, aby 

společně oslavili Mezinárodní Den dětí. Díky bohatému programu se všichni skvěle 

bavili. Na děti čekaly pohádkové postavy, které jim pomáhaly při soutěžích o žetony. 

Získané žetony mohly děti proměnit za pěkné odměny v pouti. Pro děti byl připraven 

také skákací hrad nebo malování na obličej. Děti mohly s rodiči také vyrábět 

v kreativních dílničkách. Během odpoledne se představily taneční soubory a 

mažoretky, které jsou vedeny pod DDM. Opět nechyběl Sbor dobrovolných hasičů 

z Bílovce, kteří se nejen podíleli na technickém zabezpečení akce, ale také připravili 

ukázky hasičské techniky. Na závěr oslavy si děti mohly díky hasičům užít překvapení 

v podobě radovánek v mýdlové pěně.  

 

 

Ukázkový výcvik pejsků 

V rámci spolupráce s místní organizací Kynologický spolek Velké Albrechtice byl 

uspořádán ukázkový výcvik pejsků. Akce byla určena všem dětem a dospělým, kteří se 

zajímají o sportovní kynologii nebo o výcvik svých psů. Členové kynologického spolku 

společně se svými psi předvedli, jakým způsobem probíhá výcvik. Kynologové ukázali 

základní povely, pokročilejší prvky a individuální dovednosti konkrétních psů. V rámci 

setkání probíhala také diskuze s odborníky o výcviku psů. Účastníci měli možnost získat 

rady kynologů. 

 

Turnaj v basketbalu 3 x 3 

První ročník turnaje v basketbalu 3 x 3 se uskutečnil 27. června na hřišti za ZŠ 

Komenského. Zúčastnilo se ho sedm týmů nejen z Bílovce, ale také ze Studénky, Oder, 

Havířova, Olomouce. Turnaj byl zajímavým setkáním příznivců této míčové hry. Své 

týmy přišli podpořit také fanoušci. Přínosem této akce bylo zviditelnění basketbalu jako 

sportu vhodného pro všechny věkové kategorie. Důkazem toho je, že vítězným týmem 

byl tým Veteráni z Havířova. V dalším roce máme v plánu uspořádat 2. ročník turnaje a 

vytvořit tak novou tradiční akci ve městě.  

Velký prázdninový výlet  

Pro zpestření prázdninových dnů jsme pro děti z veřejnosti připravili Velký prázdninový 

výlet. Cílem výletu byl Archeoskanzen Modrá, kde jsme se seznámili s životem našich 

předků z období velkomoravské říše. Celý den svítilo slunce, a tak se a tak přišla vhod 

návštěva Živé vody - obřího akvária se sladkovodními rybami a přírodním koupáním. 

Prošli jsme také stezku okolo ohrady praturů. Poslední zastávkou bylo poutní místo 

Velehrad. 
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2.3  Táborová činnost 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme organizovali celkem 9 táborů a účastnilo se jich 264 

dětí. Sedm táborů bylo příměstských, jeden pobytový a jeden výjezdní. Oproti 

minulému školnímu roku došlo k nárůstu počtu účastníků, a to o 9,5 %.  

Táborová činnost 

Školní rok Počet akcí Počet účastníků 

2013/2014 7 120 

2014/2015 8 164 

2015/2016 6 134 

2016/2017 9 192 

2017/2018 10 241 

2018/2019 9 264 

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

tématikou Prázdniny v Karibiku. Děti proplouvaly Karibskými ostrovy, kde je potkala 

řada dobrodružství včetně pirátské stezky nebo hledání pokladu. Vyrazily na výlet do 

Aquaparku Olešná, kde si užily také vodní radovánky. Tábor byl ukončen hawaiskou 

párty. 

Letní táborová činnost byla zahájena pobytovým táborem Dance camp – Tancuj bez 
hranic! Uskutečnil se v termínu od 28. – 4. července na domě dětí. Tábor byl zaměřen 
především pro děti z tanečního klubu MDC. Po dobu pobytu si děti vyzkoušely nejen 
taneční prvky z různých stylů: hip hop, zumba, gymnastika, latina, ale také malování 
tělem, shlédli letní kino, vyzkoušely parkur, okusily workshop vzdušné akrobacie, 
navštívily jump park a vyráběly si upomínkové dárečky – vaky na záda. Po dobu pobytu 
vládl na domě dětí bohatý program a skvělá parta dětí, dívek a slečen.  

 

Jako dalším táborem, tentokrát příměstským, byl LT Superhrdinové a jejich tajná 
mise. Tábor s multikulturním zaměřením byl realizován v období od 8. do 12. 
července. Děti se tak setkaly s kreativní tvorbou, pohybem, estetikou, turistikou a 
prohloubily znalosti z přírodovědy a jazyka českého i anglického. Cílem táborové hry 
bylo získat titul superhrdina plněním úkolů a šifer výchovných, pohybových, 
strategických, logických. 

 

Tanečně a pohybově byl zaměřen příměstský tábor Dance camp – muzikálové léto, 
který probíhal od 15. do 19. července. Celý tábor se nesl v duchu muzikálů a hudebních 
filmů. Děti se učily různé taneční choreografie, vyzkoušely si tančit zumbu, latinské 
rytmy nebo moderní tance. Kromě tance se věnovaly gymnastice, posilování a 
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protahování celého těla. Společně vyrazily na výlet do Hradce nad Moravicí, kde 
navštívily zámek a své těla roztančily také v zámecké zahradě. 
 
Názvem dalšího multikulturního tábora byla Cesta do pravěku. Tábor probíhal 
v termínu od 22. do 26. července. S dětmi jsme se hravou formou podívali do dávné 
minulosti. Děti si vyzkoušely postavit pravěké obydlí v lese, vyrobily si dobové nástroje 
a šperky. Vyvrcholením byla výprava do Dinoparku Ostrava, kde se děti setkaly tváří 
v tvář se zvířaty a díky projekci v 3D kině se tak na chvíli staly reálnou součástí pravěku. 
 
Tábor Barevná fantazie jsme pro velký zájem kreativních nadšenců a návrhářů 
realizovali znovu, tentokrát 2. ročník, a to v období od 5. do 9. srpna.  Hlavními 
zájmovými obory byly estetická, kreativní, modelářská a hudebně-dramatická tvorba. 
Mladí umělci si během táborových dnů vyzkoušeli různé výtvarné a návrhářské 
techniky, čtenářskou gramotnost - rozvíjení fantazie, vlastních příběhů, modelaření - 
papírové modely, tvorbu hudby, rytmiky, melodie. Samozřejmostí tábora byly také 
soutěže, úkoly, kouzlení a celodenní výlet. 
 

Další příměstský se nesl v duchu vesmíru. Celý název tábora zněl Vzhůru do vesmíru a 

konal se od 12. do 16. srpna. Děti plnily každý den různé úkoly, za které získávaly body. 

Nasbírané body pak proměnily na konci tábora za stavební materiál pro výrobu vlastní 

vesmírné rakety. Předlohou k přípravě výroby jim byla bez pochyb návštěva Planetária 

v Ostravě, kde si děti důkladně prohlédly planety, hvězdy a mohly si vyzkoušet 

interaktivní modely. 

Předposlední multikulturní příměstský tábor Po stopách Odřivouse se konal od 19. do 

23. srpna. Hlavním tématem tábora byla historie Bílovce, poznávání bíloveckých 

památek a okolí. Děti v rámci tábora navštívily bílovecké muzeum, věž kostela Sv. 

Mikuláše a Bílovecký zámek, kde je provedl samotný kastelán. S návštěvami památek 

byly spojeny také zajímavé úkoly a kvízy, které dětem pomohly si zapamatovat vše, co 

se o Bílovci dozvěděly. Děti však také vyrazily do okolí za sportem. Vlakem se vydaly 

do Kopřivnice, kde navštívily lanové centrum ve skautské základně. Zde si vyzkoušely 

lézt na lezecké stěně a pohyb na lanových překážkách. Celodenní pěší výlet na z Bílovce 

na Nový Svět byl také pro děti fyzicky namáhavý, ale všechny ho zvládly a společně si 

ho užily. 

Posledním táborem bylo soustředění tanečního kroužku STYX pod vrcholky Beskyd. 

Tento pobytový tábor probíhal od 19. do 23. srpna v rekreačním středisku Bílá. Cílem 

soustředění bylo stmelení kolektivu s novými zájemci a příprava na novou sezónu. 

Tanečníci si během pobytu okusili párovou akrobacii, párový kruháč, nové taneční 

prvky, úkolové hry a sportovní aktivity. 
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2.4  Soutěže 
 

Ze soutěží vyhlašovaných MŠMT pořádáme okrskové kolo recitační soutěže. 

Ve školním roce 2018/2019 se této soutěže zúčastnilo 55 dětí ve čtyřech kategoriích 

od 2. do 9. ročníků.  

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

Koperníka, Slatina, Bravantice, Jistebník a Stará Ves. 

 

 

3. Personální zabezpečení DDM 
 

Aby funkčnost organizační struktury odpovídala a vyhovovala potřebám při realizaci 

činnosti DDM, přijali jsme v tomto školním roce jednoho interního zaměstnance a 39 

externích zaměstnanců.  

 

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

zajišťuje odborný, ale zároveň také lidský přístup ke všem věkovým skupinám našich 

klientů. Pracovníci DDM mají neustále chuť tuto činnost rozvíjet a zdokonalovat, čehož 

je důsledek neustálý růst počtu klientů našeho zařízení. 

 

Vedoucími jednotlivých zájmových útvarů jsou interní a externí pedagogičtí pracovníci 

a také celá řada dobrovolníků, z nichž mnozí jsou našimi odchovanci. Řada interních i 

externích vedoucích zájmových útvarů patří mezi skutečné odborníky ve svých 

oborech a jsou vzory, tvůrci i učiteli pro další zájemce.  

 

3.1  Interní zaměstnanci 
 

Na DDM pracuje 9 zaměstnanců na 7,5 úvazku. 

3.1.1 Pedagogičtí 

Pozice Úvazek vzdělání praxe (roky) 

Ředitelka 1 VŠ pedagogické 32 

PVČ,  
vedoucí oddělení 

1 VŠ sociální, CŽV – PVČ 4 

PVČ,  
vedoucí oddělení 

1 VŠ pedagogické 5 
1 na DDM 

PVČ 0,375 VŠO umělecko pedagogické 16 
4 na DDM 

PVČ 0,125 SŠ sociálně právní, CŽV asistent 
pedagoga 

1 

PVČ 0,25 VŠ ekonomické, CŽV – PVČ 1 

celkem 3,75  
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3.1.2 Nepedagogičtí 

Pozice úvazek vzdělání praxe 

Účetní 1 SŠ ekonomické 43 

Programový, 
projektový a 
koordinační 
manažer 

1 VŠ ekonomické 1 

Sekretářka, 
personalista 

0,75 VŠ ekonomické 1 

Uklízečka, 
domovník 

1  5 

Celkem 3,75  

 

 

3.1.3 Organizační struktura: 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 Externí zaměstnanci 
 

Na DDM pracuje celkem 68 pedagogických a 13 nepedagogických zaměstnanců. 

Všichni jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní 

činnosti. 

Ředitelka

Pedagog 
volného 

času

Vedoucí 
ZÚ

Pedagog 
volného 

času

Vedoucí 
ZÚ

Personalista 
a 

sekretářka, 
Pedagog 
volného 

času

Vedoucí 
ZÚ

Pedagog 
volného 

času

Pedagog 
volného 

času
Účetní

Koordinační, 
projektový a 
programový 

manažer 

Uklízečka
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Převážná většina z nich je na pozici pedagoga volného času – vedoucí zájmového 

útvaru. Ostatní jsou na pozici vedoucího nebo instruktora na našich akcích a 

táborech. 

Celkem zaměstnáváme 32 pedagogů – vedoucích zájmových kroužků. 8 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.  

 

3.3 Další vzdělávání pracovníků 
 

V průběhu školního roku absolvovalo devět externistů a dva interní zaměstnanci 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času. Vzdělávací program zajišťoval 

NIDV. 

Celkem pět pedagogů se zúčastnilo vzdělávacího programu s názvem Reakce žáků a 

pedagogů v konfliktních situacích, organizátorem kurzu byl KVIC Nový Jičín.  

Další kurz absolvovali čtyři pedagogové, vzdělávací program se nazýval Role a 

kompetence učitele versus současný žák, organizátorem kurzu byl KVIC Nový Jičín.  

Kurzu Pohybové hry pro děti se zúčastnili dva pedagogové. 

Talent a co s ním? Tento vzdělávací program KVIC absolvovali dva pedagogové. 

Vzdělávacího programu s názvem Začínám učit angličtinu se v minulém školním roce 

zúčastnil jeden pedagog.  

Odborná příprava hlavních vedoucích na dětských táborech, tento vícedenní kurz 

absolvoval jeden pedagog volného času interní a jeden externí. 

Kurz Výtvarné recepty absolvoval jeden pedagog.   

Celkem pět interních a tři externí zaměstnanci absolvovali kurz první pomoci – pro 

zdravotníky zotavovacích akcí.  

Čtyři zaměstnanci se zúčastnili celostátní konference Inovace ve vzdělávání. 

Ředitelka, vedoucí oddělení a účetní osobními návštěvami čerpají informace ke 

zkvalitnění práce v jiných DDM a SVČ v Moravskoslezském kraji. Všichni pracovníci 

průběžně studují odborná pedagogická periodika. 
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4. 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 školami na území 

našeho města a v okolních obcích. Ve spolupráci se ZŠ Komenského jsme uspořádali 

například Den Země, Noc s Andersenem a Adaptační pobyt pro I. třídy. V rámci 

projektu Akce na klíč jsme v Lubojatech zorganizovali Vánoční program, V Jistebníku 

Den dětí, pro děti z mateřských škol a školních družin jsme připravili mikulášské nadílky 

a několik soutěžních a zábavních akcí. Na podporu čtenářské gramotnosti jsme po celý 

školní rok zrealizovali cyklus besed Laskavé čtení, kterého se zúčastnily třídy základních 

škol Bílovce a spádových obcí. 

Ve spolupráci se ZUŠ jsme společně uspořádali akci Tři králové a dětský muzikál 

Sněhurka. 

Dále spolupracujeme s Kulturním centrem Bílovce, společně jsme se podíleli na akcích 

Mikulášský jarmark, Den města, Dětský maškarní ples a Masopust. 

 

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů jsme společně připravili Den dětí a na 

letních táborech připravili pro děti pěnovou show. 

Opět jsme byli osloveni Sdružením pěstounů Polárka, zrealizovat jsme dva pobytové 

víkendy pro děti z pěstounských rodin.  

Zapojili jsme se do charitativní akce Sára dětem. Společně jsme navštívili děti ve FN 

Ostrava – dětská onkologie, kde jsme jim připravili zábavný program v rámci 

vánočního setkání. 

Spolupráce byla nově navázaná s Kynologickým spolkem Velké Albrechtice. Společně 

jsme zorganizovali akci Ukázkový výcvik pejsků. Zkušení kynologové předvedli, jak lze 

vycvičit psa v rámci sportovní kynologie. Díky další nové spolupráci se Svazem českých 

chovatelů místní organizací Bílovec bylo dětem z kroužku Domácí mazlíčci umožněno 

navštívit zdarma a mimo otvírací dobu Výstavu drobného zvířectva v Bílovci. 

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. 
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5. Hospodářská činnost 

DDM Bílovec je příspěvkovou organizací a využívá vícezdrojového financování. 

Zdroje financování 

 Státní rozpočet 

 Příspěvek zřizovatele 

 Vlastní zdroje 

 Granty a projekty 

 Sponzorské dary 

 

Způsob financování jednotlivých aktivit 

 Pravidelná činnost – úplata za zájmové vzdělávání 

 Ostatní činnost – částečně z vlastních zdrojů, poplatků za jednotlivé akce 

 

Míra naplnění finančních zdrojů – s výjimkou vlastních zdrojů a sponzorských darů 

jsou finance naplňovány prostřednictvím zřizovatele. 

 

5.1  Vyhodnocení stanovených ukazatelů 

 

Ukazatelé stanovené naší organizaci jsme nepřekročili. 

Úkoly, které si organizace na začátku roku stanovila, byly zajištěny. Nedošlo k žádným 

důležitým skutečnostem, které by měly vliv na finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a 

hospodářský výsledek. 

Celkový hospodářský výsledek DDM byl 0 Kč. 

 

Doplňkovou činnost organizace nevykonává. 

  

5.2  Vyhodnocení hospodaření za rok 2018 

 

Hlavní zdroje (v Kč) 

Dotace MŠMT/MSK 3.737.955 

Dotace zřizovatele 1.124.593 

z toho odpisy 46.872 

z toho provoz 1.077.721 

Jiné zdroje 828.437 
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z toho školné 415.740 

z toho tábory, akce 423.697 

z toho dotace MAS  250.927 

Výdaje   

MŠMT 3.737.955 

Zřizovatel 1.157.765 

z toho energie 80.047 

z toho služby, revize 103.539 

z toho drobný dlouhodobý majetek 52.988 

z toho spotřební materiál 156.935 

    

Investiční fond 0 

Fond odměn  0 

Fond rezervní 65.347 

 

Podrobný rozbor výnosů a nákladů včetně podrobného komentáře a tabulkové části 

je obsažen ve „Zprávě o hospodaření a plnění úkolů za rok 2018“. 

 

5.3  Materiálně technické podmínky 
 

Majitelem pozemku a budovy, ve které sídlíme, je Město Bílovec. Oba tyto majetky 

nám zřizovatel předal do správy. 

 

V suterénu budovy je keramická dílna s pecí a sklad, v přízemí se nachází herna a 

kanceláře interních pracovníků. V prvním podlaží je zařízena klubovna, kuchyňka a 

sociální zařízení. Další tři klubovny se nachází ve druhém podlaží. Budova dostala 

novou fasádu a v posledních letech byla provedena částečná rekonstrukce – nové 

podlahové krytiny, obložení stěn a radiátorů, nové dveře, dlažba venkovní terasy, 

osvětlení. Zahrada prošla revitalizací včetně zahradního nábytku a plotu. Postupně 

jsou dovybavovány potřebnými zařízeními a novými pomůckami zájmové kroužky. 

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.  
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5.3.1 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost 
 

Organizace má svěřený majetek pojištěn u Kooperativy pojišťovny a.s. 

ViennaInsurance Group. Přehled jednotlivých aktivních pojištění:  

 živelní pojištění movitých věcí 

 pojištění odpovědnosti za škodu 

 pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže 

V roce 2018 nebyly pořízeny žádné investice.  

 

 

5.3.2 Majetek 

 

Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2018 byla zahájena 1. 12. 2018 a 

ukončena 31. 1. 2019. Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

 

Majetek (v Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek 2.457.512,46 

            v tom: budova 2.343.603,46 

                       pozemky 113.909,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 12.075,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.139.395,80 

Finanční majetek 1.619.295,15 

               v tom: pokladna 655.957 

                          ceniny 95.00 

                          běžný účet 937.912,36 

                          FKSP 25.330,79 
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6. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Úspěšně jsme se v hodnoceném školním roce zapojili do následujících projektů. 

6.1  Dotace MAS 
Poskytovatel Název Částka Období 

MAS - OP ZAM Příměstské tábory DDM Bílovec 802 739 Kč 01. 04. 2018 

– 31. 03. 

2021 

 

V březnu 2018 jsme tuto dotaci získali. Cílem projektu je realizace 21 tematicky 

zaměřených příměstských táborů (6 v r. 2018, 7 v r. 2019, 7 v r. 2020 a 1 v r. 2021) pro 

celkem 585 dětí školního věku (MI bude 155 osob), jejichž zákonní zástupci spadají do 

CS osoby pečující o malé děti. Těmto osobám z uvedené CS bude poskytnuta pomoc s 

hlídáním dětí díky realizaci jarních a letních příměstských táborů. 

Vstoupili jsme do druhého roku, kdy díky této dotaci budou mít rodiče tábory levnější 

a mohli jsme pořídit na DDM spoustu herních prvků, pomůcek, sportovního a 

technického vybavení apod. 

 

6.2  Dotace Šablony_II 
Poskytovatel Název Částka období 

OP VVV Šablony II_DDM Bílovec 853 904 Kč 1. 1. 2019 – 

31. 12. 2020 

 

Od ledna 2019 jsme zahájili čerpání získané dotace EU z MŠMT, která je na dva roky. 

Díky dotaci můžeme uskutečnit zdarma pro účastníky mnoho projektových dnů (v 

místě nebo mimo SVČ), komunitně osvětových setkávání, účastnit se vzdělávání 

v rámci DVPP, vybavit a využít ICT ve vzdělávání SVČ a v neposlední řadě vybavíme 

DDM učebními pomůckami, DDHM, … 

 

6.3  Dotace na podporu technických a přírodovědných aktivit v DDM 
Poskytovatel Název Částka období 

Moravskoslezský 

kraj 

Podpora technických a 

přírodovědných aktivit v SVČ a 

DDM 

62 000 Kč 1. 1. 2019 – 

31. 12. 2019 
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V březnu 2019 jsme získali dotaci na výzvu: Podpora technických a přírodovědných 

aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže. Díky těmto finančním 

prostředkům můžeme technické a přírodovědné kroužky více specializovat a zvýšit 

jejich odbornost (např. nákup 3D tiskárny). 

 

7. Výsledky kontrol 
Ve školním roce 2018/2019 proběhly v naší organizaci dvě kontroly.  

 

7.1  Veřejnosprávní  
V lednu 2019 proběhla veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrola byla 

zaměřena na dodržování právních předpisů týkajících se finančních operacích 

z hospodaření příspěvkové organizace a na dodržování kritérií hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti vynaložených veřejných prostředků. Cílem kontroly bylo 

prověřování souladu se schváleným rozpočtem, s podmínkami poskytnuté účelové 

dotace, uzavřenými smlouvami a podmínkami pro použití veřejných prostředků 

v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách.  

 

Závěry kontroly: 

Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je 

dán Zřizovací listinou. Z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, které by 

měly zásadní vliv na výsledek hospodaření za kontrolované období. Snížená účinnost 

vnitřního kontrolního systému nebyla zaznamenána.  

 

7.2  VZP 
V červenci 2019 proběhla kontrola VZP ČR. 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.  
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8. Závěr 
 

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

navýšit všechny tři oblasti naší činnosti. Ve dvou oblastech jsme zaznamenali velký 

nárůst, a to v příležitostné a táborové.  

 

DDM ve školním roce 2018/2019 dokázal úspěšně naplňovat cíle a poslání organizace. 

Dokázal svou konkurenceschopnost navýšením počtu jednak zájmových útvarů a 

klientů, ale také akcí a táborů, a tím flexibilitu a schopnost reagovat na potřeby 

veřejnosti. 

 

Činnost 2017/2018 2018/2019 nárůst v % 

Kroužky 51 58 13,7 

Členové 555 601 8,3 

Akce 125 150 18,1 

Účastníci 3173 4672 26,5 

Tábory 10 9  

Účastníci 241 264 9,5 

 

 

Z výkonů v analýze vyplývá, že počet nabízených aktivit narostl. Jsme rádi, že se 

veřejnost pravidelně zúčastňuje příležitostných a pobytových akcí, a že děti, mládež i 

dospělí využívají nabídky pravidelných zájmových útvarů. Jsme rádi, že se nám s 

přibývajícím množství práce a rozšiřujícím záběrem DDM do okolních obcí podařilo 

navýšit personální obsazení v organizaci. Tím se nám dlouhodobě podaří držet vysoký 

standard kvality našich aktivit. 

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

směřovali klienty k další cestě životem.  

 

Vzhledem k měnícím se trendům v zájmovém vzdělávání jsou poměrně vysoké nároky 

na flexibilitu a komplexnost dovedností a znalostí pedagogických pracovníků. 

Realizujeme nejen tradiční akce, ale musíme udržovat krok s poptávkou a novými 

trendy. Ačkoli se výkony organizace zvyšují, je nutné pravidelně sledovat cíle 

organizace a plnění strategie. Současné strategické cíle jsme splnili, navýšili jsme počty 

příležitostných akcí a táborů. 
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný  

a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás 

podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti 

služby v takovém rozsahu a pestrosti.  

 

Jsme rádi, že DDM Bílovec patří mezi oblíbené a uznávané organizace s dobrým 

jménem. Doufáme, že i v novém školním roce dokážeme zaujmout kvalitní nabídkou 

kroužků a aktivit. Chceme i nadále naplňovat naše poslání – inspirovat, motivovat a 

poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka. 

 

Nikdo za hodnocený rok nepožádal o informací dle § 18 zákona č. 106/99 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 16. října 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bílovci 17. 10. 2019      Bc. Tamara Knoppová 

             ředitelka DDM 

 

 

 


