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Motto: „Každý den je dnem mého růstu, kdy se
dostávám o kousek dál, než jsem byl.“

Úvodní slovo ředitelky

Vážení čtenáři,
s prvními podzimními dny nastává čas pro zhodnocení činnosti Domu dětí a mládeže za
uplynulý školní rok 2014-15. Její zpracování je sice povinností vyplývající ze směrnice
zřizovatele, tj. Středočeského kraje č. 48, ale pro širokou veřejnost je to i seznámení s
celoroční činností střediska volného času.
V tomto školním roce jsme navázali na tradiční činnosti, ale podařilo se nám nabídku
volnočasových aktivit obohatit o nové akce. Nejdůležitější je pro nás z pedagogického hlediska
pravidelná zájmová činnost v našich kroužcích. Velkému zájmu veřejnosti se těší každoročně
prázdninová činnost, a to nejen zájem o příměstské tábory, ale nově se stal velice oblíbený i
pobytový tábor v Mukařově. Prázdniny si již nedovedeme představit bez soustředění dětí
z kroužků Malých debrujárů, Taekwon-da, Mažoretek, folklorního souboru Šáteček a
dalších.
Děkujeme za podporu zřizovateli, MŠMT, městu Nymburk, spolupracujícím institucím,
sponzorům, široké veřejnosti a spolupracovníkům.
Za celý kolektiv pracovníků DDM Nymburk děkuji i rodičům za důvěru, kterou v nás
vkládají a vynasnažíme se i v příštím školním roce vytvořit co nejlepší podmínky pro zájmové
vzdělávání vašich dětí.

Dana Kuchařová, ředitelka DDM Nymburk
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Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

1. Základní údaje o středisku volného času


Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
IČO: 61632376
IZO: 102814937
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Kontakty:
Telefon: +420 325 514 671
Fax: --e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz
www stránky: www.ddm-nymburk.cz
datová schránka: 4g97qn4
ředitelka SVČ: Dana Kuchařová
tel.: +420 603 980 066
e-mail: dkucharova@ddm-nymburk.cz
zástupce ředitelky: Halka Johanová
e-mail: hjohanova@ddm-nymburk.cz
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 8. 2012
Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: zřízení elektronické spisové služby
2. Charakteristika střediska volného času


Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968, dále jen DDM, je střediskem volného času pro
děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich
trvalého pobytu nebo jiných podmínek. Řídí se zákonem č. 472/2011 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem
č.198/2012Sb.o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 109/2011
Sb. o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny.
Zájmové vzdělávání je poskytováno dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům
a ostatním zájemcům. DDM je příspěvková organizace Středočeského kraje, organizace s právní
subjektivitou, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Cílem činnosti DDM je poskytování
zájmového vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj
talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí. Zájmové vzdělávání probíhá
v našem sídle v Nymburce, ale také ještě na třech dalších místech poskytování vzdělávání nebo
školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. Jsou to základní školy v Lysé nad Labem
a v Milovicích. Další zájmové vzdělávání probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou
většinou víkendové akce. Také pracujeme s talenty, např.: šachisté, členové folklórního souboru
Šáteček, Taekwon-DO, vybíjená…. Další naší náplní je práce s dětmi se zvláštními potřebami,
např. s potřebou logopedických nácviků, grafomotorických nácviků nebo práce s dětmi
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s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme také s místními a mimo nymburskými školami.
Pořádáme akce pro firmy a ostatní zájemce. Jednou z našich hlavních činností je zajistit dětem
náplň na jejich prázdninové dny. Pořádáme příměstské tábory, pobytový tábor, zahraniční
poznávací pobytový zájezd, sportovní soustředění a další akce, které probíhají o hlavních
prázdninách, ale i o všech ostatních prázdninách v průběhu roku.
Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol:
1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem
2. Školská 112, Milovice
3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem


Organizační struktura školy a personální obsazení

Ve středisku volného času pracuje celkem 8 zaměstnanců, přepočtený úvazek 6,90, z toho pět
pedagogovů volného času, úvazek 4,50 a tři nepedagogičtí zaměstnanci, přepočtený úvazek 2,40.
Externích pedagogických zaměstnanců je 61, nepedagogický 1.


Organizační diagram:



Řídící a kontrolní činnost

Je prováděna dle směrnice organizace, organizační struktury, vnitřního řádu, vnitřního kontrolního
systému a ostatních souvisejících předpisů.



Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ

Hlavní činnost SVČ je uvedena ve zřizovací listině, doplňkovou činnost Dům dětí a mládeže nemá.
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Materiálně technické podmínky

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se nachází ve městě Nymburk
s 15 000 obyvateli a sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Budova byla
rekonstruována již před čtyřiceti lety a její stav je dost špatný. Bylo by třeba udělat novou střechu
a vyměnit stávající okna. V tomto školním roce se podařilo z vlastních zdrojů financovat výměnu
některých oken a kompletní rekonstrukci dívčího sociálního zařízení. Zřizovatel finančně přispěl na
opravu střechy nad jednou z učeben. Venkovní prostory nemáme žádné. Kromě budovy DDM v
Nymburce máme tři místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána
v rejstříku škol, a sice dvě v Lysé nad Labem a jedno v Milovicích. V obou těchto místech jsou
lepší prostorové podmínky, takže tam mohou probíhat i sportovní zájmové činnosti. Nákup
materiálního vybavení se odvíjí od množství finančních prostředků.


Doplňková činnost SVČ

Doplňková činnost SVČ (k 31. 8. 2015)
Název doplňkové
Počet uživatelů
činnosti
doplňkové činnosti

doplňkovou
činnost DDM
nemá

Počet zaměstnanců zajišťujících
doplňkovou činnost

0

Stručné vyhodnocení
doplňkové činnosti

Poznámka

0

3. Činnost střediska volného času
3.1 Pravidelná zájmová činnost
Ve školním roce 2014 - 2015 probíhalo zájmové vzdělávání DDM v 90 kroužcích a účastnilo se jej
celkem 1131 žáků ZŠ, 1297 dětí z MŠ a 8 dospělých. Účastníci zájmového vzdělávání navštěvovali
kroužky pravidelně po celý školní rok. Tato pravidelná činnost je pro nás prvořadá, neboť nejlépe
vystihuje a naplňuje pojem zájmové vzdělání. Ve školním roce 2014/15 se nám podařilo otevřít
několik nových kroužků, např. Šikulové, Taneční přípravka, Ukulele, Elektronický kroužek a další.
Nejvíce nás potěšil velký zájem veřejnosti o technické kroužky.

Taneční přípravka

Ukulele
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I. Pravidelná zájmová činnost (k 31. 8. 2015)
Název zájmového útvaru

Country tance
Cukrářský
Cvičení při hudbě
Divadelní
Dramatický
Elektrotechnický
Elektronický
Flétna
Flétnička
Florbal
Fotografický
Grafomotorika
Hudebně-taneční
Keramika
Klávesy, zpěv
Klub kamarád
Kytara
Logopedie
Malý hasič
Mažoretky
Míčové hry
Malí debujáři
Náprava řeči a psaní
PC
Pěvecký sbor
Předškoláček
Ruský jazyk
Sportovní hry
Stolní tenis
Strojně mechanický
Šachy
Šáteček
Šikovné ruce
Šikulka
Šikulové
Taekwon-do
Turistický
Vaření
Volejbal

Počet dětí, žáků,
studentů – účastníků
zájmového útvaru

10
35
10
18
30
10
7
25
16
19
29
6
17
216
11
10
46
91
25
35
14
34
13
32
11
6
4
36
8
3
11
74
52
10
10
15
12
29
13
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Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Interní pracovník

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Externí pracovník

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1

2
1
1
1
1
5
1
1
1
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2

1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1

Vybíjená
Výtvarný

Elektrotechnický kroužek

38
40
1131

8

2
2
61

Cvičení při hudbě

3.2 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ

Mažoretky ze ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
Semifinálová soutěž MIA DANCE AND MIA VOICE: 1. místo Jana Svobodová – postup do finále
2. místo – skupina – postup do finále
Finále soutěže MIA DANCE AND MIA VOICE, Praha, Paláce Lucerna
4. místo – skupina
6. místo Jana Svobodová

Mažoretky při vystoupení na Akademii 2015
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Taekwon - DO I.T.F.
Středočeský pohár Říčany: 2x 1. místo Štěpánka Říhová
2x 1. místo Štěpán Sedláček
2x 1. místo Zachrdla Jan
1. místo Eliška Fousková
1. místo Matěj Říha
2x 2. místo Karolína Holcová
2. místo Štěpánka Říhová
2. místo Matěj Říha
2. místo Erik Kolář
2x 3. místo Jan Zachrdla
2x 3. místo Matěj Říha
2x 3. místo Michal Hejný
2x 3. místo Eliška Fousková
3. místo Štěpánka Říhová
3. místo Erik Kolář
Český pohár ČST: 2. místo Jan Zachrdla
2. místo Dominik Procházka
2. místo Eliška Fousková
Mezinárodní závody Czech Open: 3. místo Eliška Fousková
3. místo Erik Kolář
3. místo Štěpán Sedláček

Výsledky činnosti zájmového útvaru Taekwon-DO I.T.F.
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Šachy
Volejbal
Okresní kolo volejbalového turnaje: 1. místo
Krajské kolo volejbalového turnaje: 3. místo

Vybíjená
Okresní kolo 5. místo

Mažoretky
Za nedlouhé fungování kroužku mažoretek (nový systém tréninků našich mažoretkových nadějí byl
nastartován v loňském školním roce, kdy vznikla nová skupina mladších děvčat), jsme stihly mnoho
soustředění, nesčetně vystoupení, soutěží a několik pro okolní svět možná drobných, ale pro nás
obrovských úspěchů.
Od počátku tohoto školního roku se to na nás jen sypalo. Vystoupení stýkalo vystoupení, naše
umění jsme předváděly především na společenských a sportovních akcích města Lysá nad Labem,
Skorkov, adventním i vánočním vystoupení, na Dnech otevřených dveří v naší ZŠ B.Hrozného,
soutěžích Mia festival Lysá n.L.,Lucerna - Praha, Mia Dance Lysá n.L. Spolupracujeme se staršími
spoluobčany našeho města – jsme pravidelnou návštěvou v „Kavárničce dříve narozených“.
Protože nám záleží nejen na množství vystoupení, ale i na kvalitě, uspořádaly jsme několik menších
soustředění v Jizerských horách a víkendových setkání v naší škole.
Mgr. Jana Tovarová, vedoucí kroužku

Fotografický kroužek
V průběhu školního roku se fotografický kroužek scházel pravidelně v pondělí. Náplní kroužku
bylo osvojení si techniky fotografování a celková práce s fotoaparátem. Dále úprava fotografií
pomocí dostupných volně ke stažení, online photo editorů Picasa, Gimp, XnView.
Ukázky práce dětí fotografického kroužku byly pravidelně zveřejněny na nástěnce kroužku, na
televizi ve vestibulu a na stránkách školy.
Fotosoutěže na naší škole:
 Fotosoutěž pro začátečníky
 Když jaro přichází
 Naše škola včera a dnes
Dále fotokroužek uspořádal soutěž v malování pro malé žáky školy, prezentaci fotografií z akcí
školy /předvánoční jarmark/.
Fotokroužek se velikou měrou podílel na přípravě starých fotografií k 40. výročí naší školy.
Dvě členky kroužku se zúčastnily fotosoutěže SVĚTLO – RECYKLOHRANÍ.
Josef Bodlák, vedoucí kroužku
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Nová nabídka v rámci výuky hudebních kroužků v roce 2014/2015
V rámci činnosti zájmového útvaru kytara pro začátečníky a kytara pro pokročilé jsme letos kromě
pravidelných hodinových schůzek jednou za týden nabídli několik dalších příležitostí ke
společnému hraní.
Speciální vánoční hodiny
V týdnu před vánočními prázdninami se uskutečnily celkem čtyři speciální vánoční hodiny pro děti
z hudebních kroužků. Na akci se sešly děti z různých skupinek a zahrály si koledy a vánoční
písničky, které si nacvičily v průběhu listopadu a prosince. Vyzkoušeli si hru s větším množstvím
spoluhráčů a hru s doprovodem dalších nástrojů (basa, housle, flétna) v provedení hostů –
zkušených muzikantů. Poznali základy spolupráce muzikantů – předehra, udržení tempa, ukončení
písničky. Procvičili si rytmus při používání rolniček, vajíček a trianglu. Vyzkoušeli si jednoduchý
dvouakordový doprovod podle sluchu.

Speciální vánoční hodiny
Zpívání u jesliček
Ve školním roce 2014/2015 se konala akce Zpívání u jesliček, k níž byli poprvé přizvány děti ze
zájmových útvarů s hudebním zaměřením. Účastníci akce využili příležitost zazpívat si koledy ve
vánoční atmosféře u Jesliček v kostele sv. Jiljí v Nymburce. Akce se zúčastnili jak náhodní
návštěvníci jesliček, kteří se zdrželi chvíli, tak lidé, kteří zamířili na ohlášenou akci a vydrželi
zpívat po celou dobu. Pozvání zahrát si u jesliček přijali tři děti z hudebních kroužků – dostavili se
tři kytaristé. Střídali jsme tedy hraní s dětmi a zpívání s publikem. Akce se zúčastněným líbila, lidé
se zapojili do zpívání a odcházeli spokojeni.

Zpívání u jesliček

Nedělní odpoledne s kytarou
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Nedělní odpoledne s kytarou
V březnu 2015 jsme poprvé pozvali děti z hudebních kroužků a jejich rodiny a kamarády na akci
nazvanou Nedělní odpoledne s kytarou. Účastníci akce využili příležitost zazpívat si obecně známé
písničky v příjemné atmosféře odpočinkového posezení. Akce se zúčastnili účastníci kroužků kytara
(dva pokročilí, šest začátečníků) a jejich doprovod z řad rodičů, sourozenců a kamarádů. Náhoda
nám přála a sešli jsme se přesně v takovém počtu, kolik byla kapacita salónku. Společně jsme
strávili příjemnou hodinu a půl. Akce se zúčastněným líbila. Rodiče přivítali, že jsme něco
takového zorganizovali - zhodnotili akci jako dobrou příležitost k aktivnímu odpočinku. Zapojili se
do zpívání tou měrou, kolik jim ostych dovolil. Akci jsme ukončili, když nám došel repertoár, který
začátečníci znají. Všichni odcházeli spokojeni.
Na konci června 2015 přijalo 13 dětí z kroužků kytary pozvání na zmrzlinový pohár. Účastníci se
začali scházet již půl hodiny před začátkem ohlášeným na 14.30 hod. Poté, co obsluha restaurace
roznesla očekávaný zmrzlinový pohár a sklidila prázdné misky, jsme zpívali písničky v pořadí, jak
se je učili začátečníci. Hráli jsme asi 60–75 minut. Rodiče se přidali k našemu zpívání, tleskali
dětem a se zalíbením se dívali, jak jejich potomci s nasazením hrají na kytaru. Dvě maminky
využily příležitosti a informovaly se na inzerovaný kroužek Kytara pro dospělé. Restaurace
Katovna nám poskytla kultivované, nekuřácké prostředí, vhodné pro akci s dětmi. Účast byla sice
menší, než jsme očekávali, avšak vzhledem k pěknému počasí ji přesto hodnotím jako velkou.
Výuka hry na ukulele
Nově jsme nabídli výuku hry na ukulele. V prvním roce výuky si ho jako svůj základní nástroj
zvolil jeden zájemce. Větší zájem o hru na ukulele byl mezi dětmi zapsanými v zájmovém útvaru
kytary. Jejich dovednost hrát na kytaru jim umožnila s úspěchem hrát i na ukulele a obohatit tak své
zkušenosti s hudebními nástroji.
Pavla Schreyerová, pedagog volného času

Malí debrujáři
Malí debrujáři se pravidelně scházejí, aby pronikli do tajů přírody a fyzikálních zákonů. Zúčastňují
se pravidelně mezinárodní soutěže Pohár vědy a prezentovali svoji činnost na mezinárodních
výstavách Expo Science v Jordánsku a Belgie. Pravidelně pořádají také vzdělávací pobyt
v Beskydech.
PhDr. David Michálek, vedoucí kroužku

Expo-Sciences International 2015
v Bruselu

Vzdělávací pobyt v Beskydech „Zubří 2015“
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Keramika pro spádové mateřské školky
Spádové mateřské školky z okolí Nymburka nemohou s dětmi tvořit keramiku, jelikož jejich
finanční zdroje nedostačují na nákup keramické pece, ani na keramickou hlínu a glazury. Napadlo
nás jim provozování keramického kroužku nabídnout přímo v jejich školce. Cílem našeho projektu
bylo poskytnout těmto dětem rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj fantazie, kreativity i kolektivní
spolupráce, seznámit je s novými materiály a pracovními postupy. Navázali jsme spolupráci s
jednotlivými školkami. Spolupráce spočívala v návštěvě našeho pedagoga školky, ve které s dětmi
tvořil keramické výrobky. Výrobky byly vypáleny v keramické peci naší organizace. Po výpalu
zpětně rozvezl hotové výrobky dětem do školek. Práce s keramickou hlínou je z hlediska výrobního
postupu složitý proces, který nejsou schopny mateřské školky z okolních obcí bohužel zajistit.
Měsíčně jsme navštívili čtyři školky, každý týden jednu, což je cca 90 dětí za měsíc. Děti se naučily
základní postupy práce s keramickou hlínou a byly nadšeny ze svých hotových výrobků.
Halka Johanová, pedagog volného času

3.3 Příležitostná zájmová činnost
Plán příležitostné činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se v roce 2014/2015
podařilo splnit, některé akce se neuskutečnily (nezájem účastníků), některé se naopak do plánu
přidaly. Plán příležitostné činnosti zahrnuje široké spektrum činností pro všechny věkové kategorie.
Je to jednak vlastní činnost členů jednotlivých ZÚ pro veřejnost nebo účast na akcích pořádaných
jinými organizátory.

Pečení svatomartinských rohlíčků

Mikuláš v DDM Nymburk

II. Příležitostná zájmová činnost (k 31. 8. 2015)
Datum

3.9.
13.9.
16.9.
16.9.
19.9.
19.9.
20.9.
23.9.

Název akce

Pletení náramků
Rodinný den s Poděbradkou
Pletení náramků
Výroba hliněných destiček ZŠ BH Lysá n/L
Vystoupení mažoretek ke 100. výročí sokola Milovice
Šáteček Pojedy – vystoupení na akci „Poznej náš venkov“
Výprava k Hrabanovské Černavě
Pletení chobotniček
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Počet účastníků celkem

27
650
3
20
19
21
9
3

30.9.
4.10.
7.10.
11.10.
30.10.
1.11.
8.11.
8.11.
11.11.
24.11.
29.11.
4.12.
5.12.
6.12.
6.12.
10.-16.12.
11.12.
12.12.
12.12.
12.12.
12.12.
12.12.
14.12.
15.12.
15.12.
16.12.
16.12.
17.12.
17.12.
18.12.
18.12.
18.12.
19.12.
26.12.

10.1.
3.2.
7.2.
8.2.
10.2.
13.2.

VV- Mozaiky
Tuláček – Zapřažená krása
VV- antistresový míček
Výprava na Kokořínsko
Halloweenská dýně
Výprava do brandýského lesa
Zpívání pro italské návštěvníky Milovic
Tuláček Vodní svět Kolín
Pečení svatomartinských rohlíčků
Výroba vánočních svícnů
Divadlo S+H
Mikuláš v DDM Nymburk
Vyhodnocení fotografické soutěže I. ZŠ JAK Lysá n/L
Vyhodnocení fotografické soutěže II. ZŠ JAK Lysá n/L
Výprava do Otradovic
Vánoční výstava ZŠ Juventa Milovice
Cvičení při hudbě – ukázková hodina
Vánoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Šáteček -Vánoční koncert Semice
Soutěž malování na PC
Mažoretky- Vypouštění balónků
Mažoretky- Vánoční vystoupení Lysá n/L
Šáteček- Vánoční koncert Lysá n/L
Vánoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Speciální vánoční hudební hodina
Vánoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Speciální vánoční hudební hodina
Vánoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Speciální vánoční hudební hodina
Vánoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Speciální vánoční hudební hodina
Vánoce v Klubu kamarád
Vánoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Zpívání u jesliček
Prosinec-únor: Celostátní výtvarná soutěž I.ZŠ Juventa
Prosinec-únor: Celostátní výtvarná soutěž II.ZŠ Juventa
Výprava do Poděbrad
VV-kytičky z roliček
Výprava do lesa Bor
Taekwon-do žákovské kupové zkoušky
VV valentýnský řetěz
Valentýn v DDM
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3
11
7
11
2
11
9
8
26
7
20
25
20
10
9
15
6
40
55
34
13
13
35
80
13
54
14
64
12
40
14
6
52
150
28
15
7
2
9
12
3
23

12.2.
25.2.
7.3.
15.3.
24.3.
25.3.
25.3.
26.3.
27.3.
29. 3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
4.4.
4.4.
25.4.
2.5.
11.5.
16.5.
19.5.
23.5.
29.5.
30.5.
4.6.
6.6.
6.6.
10.6.
20.6.
25.6.
28.6.
Celkem

Taekwon-do žákovské zkoušky
Kreativní kurz - trička
Výprava na Semickou hůrku
Nedělní odpoledne s kytarou
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Kreativní kurz korálkování
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Pohybové nácviky
Šáteček – Vítání jara Pečky
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Velikonoční dílny ZŠ Komenského Nymburk
Zelený čtvrtek
Šáteček – vystoupení na velikonočních trzích Čelákovice
Výprava do Přerova n/L
Turistická výprava Milovice
Turistická výprava Poděbrady
Mažoretky „Kavárnička dříve narozených“ Praha
Šikulové Botanicus
Šáteček-Krojované slavnosti ve Valdštejnské zahradě
Mažoretky - Slavnosti rodin
Šáteček – Noc kostelů
Mažoretky – Den dětí
Klub kamarád – ZOO Chleby
Výprava do Mirákula
Mažoretky – Květinová slavnost Lysá n/L
Mažoretky – „Velká cena“
Výprava do Prahy – Národní muzeum
Mažoretky Akademie Milovice
Nedělní hudební odpoledne

Vánoční dílny

Šikulové na výletě v Botanicusu
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6
3
5
33
47
43
5
42
49
40
43
54
63
59
19
42
8
9
7
12
6
22
17
6
17
34
11
16
4
8
17
35
2516

KMD- Fyzikální show SPŠ Praha

Buřty na sněhu

3.4 Pobytové akce
Ve školním roce 2014/2015 jsme zařadili do programu tradiční pobytové akce, ale i některé nové.
III. Pobytové akce (k 31. 8. 2015)
Datum

Název akce

Počet účastníků

Osobodny

5.-7.9.
24.-28.9.
11.-12.10.
6.-8.2.
2.-4.3.
30.4.-3.5.
5.5.-10.5.
5.6.-7.6.
25.6.-28.6.
Celkem

19. ročník, mezinárodního fol. Festivalu Karlovy Vary
Taekwon-do soustředění Sklárna u Žihle
Taekwon-do 2.republokové závody STM
Taekwon-do zimní soustředění
KMD- Fyzikální show SPŠ Praha
Taekwon-do jarní soustředění Zbraslavice
Taekwon-do soustředění Sklárna u Žihle
Šáteček – Polabská vonička
Šáteček – Mezinárodní festival Slovensko

24
3
3
12
179
15
3
54
38
331

72
15
6
36
537
60
18
162
152
1058



Poznámka: KMD - Klub malých debrujárů

Pobytový tábor v Mukařově

Strana 16 (celkem 31)

3.5 Prázdninová činnost
Prázdninová činnost je jednou z nejobsáhlejších činností DDM Nymburk. Naše tábory ať
příměstské, či pobytové jsou veřejností velmi vyhledávané. Spolupracujeme s kvalifikovanými
vedoucími a programy táborů jsou velice pestré a pro děti lákavé. Prázdninová činnost zahrnuje
též soustředění sportovních kroužků a folklorního souboru Šáteček.
IV. Prázdninová činnost (k 31. 8. 2015)
Název akce

Datum

27.-29.9.
30.1.
30.1.-1.2.
2.3.-6.3.
1 .- 3.7.
7 .- 10.7.
13.-17.7.
19.7.-1.8.
25.7.-1.8.
8.8.-14.8.
8.-15.8.
17.8.-21.8.
22.-29.8.
24.8.-28.8.
Celkem

Podzimní PT
Buřty na sněhu
KMD Ledová Praha-Vědulák
Jarní PT
Příměstský tábor
Příměstský tábor
Příměstský tábor
Pobytový tábor Mukařov
Letní soustředění Taekwon-do Zbraslavice
KMD Zubří
Soustředění Vysoké n/J – Šáteček
Příměstský tábor
Letní soustředění Taekwon-do Sezimovo Ústí
Příměstský tábor

Poznámka: PT – příměstský tábor
LT – letní tábor
KMD – Klub malých debrujárů

Letní příměstský tábor
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Počet
účastníků

Osobodny

Počet
pracovníků

12
6
12
19
26
27
26
42
9
13
52
27
19
27
317

36
6
36
95
78
108
130
588
72
91
416
135
152
135
2078

2
2
2
2
3
3
3
7
2
2
3
3
2
3
39

Podzimní příměstský tábor

Jarní příměstský tábor

Soustředění Vysoké nad Jizerou Šáteček
Týdenní soustředění se konalo ve Vysokém nad Jizerou. Díky horskému ovzduší jsme tolik
nepocítili vedra panující ve zbytku republiky. Celý soubor se zde hlavně připravoval ne 30. výročí
založení souboru, které oslavíme v listopadu 2015. Během týdne jsme nejenom tančili a zpívali, ale
i hráli hry ve stylu Asterixe a Obelixe. Děti zařazené do týmů s nadšením plnily úkoly, které pro ně
vedoucí připravili. Vyráběly také vlajky svých týmů, malovaly na trička či pletly náramky. Díky
tomuto soustředění se děti i muzikanti hodně zlepšili ve svých výkonech a zároveň se ještě více
utužil kolektiv celého souboru.
Pavlína Techlovská, vedoucí souboru

Soustředění Šátečku
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3.6 Další činnosti zájmového vzdělávání
Další velice rozsáhlou činností je spolupráce DDM Nymburk s místními a okolními školami a
školkami, kterým nabízíme keramické tvoření a seznamování s prací na PC formou výukových
programů pro MŠ. V letošním školním roce k stávajícím přibyla ZŠ Hořátev, MŠ Křinec a MC
Svítání.
V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k 31. 8. 2015)
Název akce

Počet akcí

Počet účastníků - dětí, žáků, studentů

4
4
4
7
5
4
13
12
21
9
4
1
3
1
92

72
72
91
124
98
83
228
64
217
46
124
14
57
7
1297

Keramika MŠ Třebestovice
Počítače MŠ Třebestovice
Keramika MŠ Polabec
Keramika MŠ Oskořínek
Keramika MŠ Kostelní Lhota
Keramika MŠ Vlkava
Keramika MŠ Křinec
Keramika MŠ Domeček
Keramika MŠ P+K
Počítače MŠ P+K
Keramika ZŠ Budiměřice
Keramika ZŠ Hořátev
Keramika ZŠ Krchleby
Keramika MC Svítání
Celkem

3.7 Osvětová a informační činnost
V osvětové a informační činnosti se snažíme seznamovat širokou veřejnost s činností DDM
Nymburk a přispívat k získávání dalších vědomostí účastníkům těchto činností. Probíhají formou
besed, přednášek, show a ukázek činnosti.

Akademie
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VI. Osvětová a informační činnost (k 31. 8. 2015)
Datum

Název akce

Počet účastníků

1.-3.9.
8.-10.9.
9.10.
11.10.
11.11.
5.12.
9.12.
21.12.
27.1.
28.1.
29.1.
15.2.
20.2.
20.3.
20.-22.3.
26.4.
30.5.
5.6.
18.-24.7.

Zahájení školního roku v ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZŠ Letců R.A.F.
Informativní schůzky
Den sociálních služeb
Schůze šachových vedoucích
Porada ředitelů Kladno
Porada pracovníků DDM Nymburk
Fyzikální show debrujárů na dni otevřených dveří
Regionální technický seminář Taekwon-do
Školení BOZP Milovice
Školení BOZP Nymburk
Školení BOZP Lysá n/L
Regionální technický seminář Taekwon-do
Regionální technický seminář Taekwon-do
Regionální technický seminář Taekwon-do
KMD Ogar Luhačovice
Regionální technický seminář Taekwon-do
Akademie DDM Nymburk
Porada pracovníků DDM Nymburk
Expo Science International v Belgii - KMD

1150
584
560
6
2
26
963
3
18
26
19
3
3
3
3
4
380
34
5
3792

Celkem

poznámka: KMD – Klub malých debrujárů

3.8 Organizace soutěží a přehlídek
Soutěže vyhlašované MŠMT, KÚ SK, okresní kola
VII. Práce s talenty (k 31. 8. 2015)
Datum

6.11.
19.1.
5. 2.
12.2.
17.2.
25. 3.
22.4.
Celkem

Název akce

Okresní přebor družstev v šachu
Dějepisná olympiáda
Olympiáda v ČJ
Konverzační soutěž v NJ
Zeměpisná olympiáda
Dětská scéna 2015
Plavecko-běžecký pohár
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Počet účastníků

52
31
48
30
39
63
105
368

Soutěže vyhlašované DDM Nymburk a jinými organizacemi
Datum

3.9.
4.9.
19.9.
13.-15.10.
19.10.
listopad
2.11.
9.11.
15.11.
7.11.
16.11.
23.11.
30.11.
20.12.
7.12.
14.12.
11.1.
18.1.
25.1.
1.2.
8.2.
13.-14.2.
15.2.
22.2.
1.3.
15.3.
22.3.
24.3.
28.-29.3.
29.3.
4.4.
9.4.
10.4.
12.4.
19.4.
19.4.
24.5.
3.6.
12.-14.6.
červenec
Celkem

Název akce

Malování u Kotherů vyhlášení výsledků
Pošli pohled – vyhlášení výsledků
Volejbalový turnaj ZŠ JAK Lysá n/L
Děti zvířátkům
Šachový turnaj
VV-Cesta do říše fantazie
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Taekwon-do Středočeský pohár Říčany
Okresní kolo žákovských družstev v šachu
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
O vánočního kapra
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Taekwon-do Český pohár ČST
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Volejbalový turnaj, okresní finále
Taekwon-do Mezinárodní závody Czech Open
Šachový turnaj
Turnaj v šipkáck O velikonočního beránka
Vybíjená ZŠ 2015 – okresní kolo ZŠ RAF Nymburk
Volejbalový turnaj, krajské finále
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Mažoretky MIA DANCE AND MIA VOICE – semifinále
Mažoretky MIA DANCE AND MIA VOICE - finále
Piškoty pro ZOO Chleby
KMD – finále soutěže Neuron 2015
Malování u Kotherů
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Počet účastníků

70
15
15
150
16
20
10
16
11
52
16
16
20
42
16
16
10
16
10
16
16
8
16
10
16
26
16
12
7
10
40
12
10
10
16
4
4
46
170
200
1117

Okresní kolo žákovských družstev v šachu

Malování u Kotherů

3.9 Odborná, metodická činnost
Díky ochotě pracovníků umožnilo naše zařízení absolvovat odbornou praxi několika studentům
pedagogických fakult. Tato metodická činnost je pro naše pedagogy časově náročná, přesto se
vedení praktikantů ujali. Umožnění konání praxe je přínosem nejen pro studenty, neboť se jim
věnují kvalifikovaní a zkušení pedagogové s dlouholetou praxí, ale i pro naše zařízení, neboť nám
poskytují zpětnou vazbu a možnost reflexe.
VIII. Metodická a odborná činnost (k 31. 8. 2015)
Název akce

Datum

září-květen
září-prosinec
říjen
listopad
květen
červen
červen
Celkem

Povinná praxe VOŠ
Zajištění odborné praxe
Povinná praxe logopedické prevence
Povinná praxe logopedické prevence
Logopedická konference M. Sováka
Diagnostika jazykového vývoje pro předškolní děti
Přednáška+prezentace pro speciální pedagogy spec. poraden

Počet účastníků

1
2
1
1
1
1
1
8

Zpráva z praxe v DDM Nymburk
V DDM Nymburk jsem pracovala v rámci své povinné školní praxe při studiu na Vyšší
odborné škole sociálně právní v Praze 10 v letech 2012 až 2015. Během své praxe jsem vykonávala
celou řadu činností a aktivit. Mojí konzultantkou byla zástupkyně ředitelky Halka Johanová a
dobrými pomocníky a rádci všichni ostatní pracovníci DDM Nymburk. Všechny vykonávané
činnosti byly pro mě a pro obor, který jsem studovala, přínosem.
Práci s těmi nejmenšími jsem vyzkoušela v Klubu kamarád. Účelem Klubu Kamarád je děti
zapojit do sekundární skupiny a naučit je se ve skupině chovat, protože tyto děti jsou zvyklé pouze
na primární skupinu, kde nefungují společně, ale pouze jako jednotlivci a je jim dávána veškerá
pozornost. Je to velmi dobrá průprava pro vstup do MŠ.
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Další mé působiště bylo v Odpoledním klubu. Tento klub navštěvují děti po školním
vyučování nebo předtím, než jdou na nějaký kroužek. Náplní není příprava do školy, jako někdy ve
školních družinách, ale smysluplné trávení volného času. V tomto klubu jsem působila po celou
dobu mé praxe a návštěvnost se podle mého názoru každým rokem zvyšuje. Děti zde mají k
dispozici velké množství nejen stolních her, také knihy, výtvarné potřeby, čtyři počítače s
internetem, televizi a herní konzoli. Všechny tyto možnosti jsou využívány, nejvíce však převažuje
zájem o počítače. Je to dané současnou dobou a mnohokrát se děti jen těžko přemlouvají k jiným
aktivitám.
Se svou konzultantkou jsem jezdila do okolních školek na keramický kroužek. Opět je to
dobrá služba DDM, která je zpestřením náplně předškolních zařízení. Náročnější byla práce s
klienty ze speciální školky.
V rámci praxe jsem se účastnila rovněž i akcí pro veřejnost, na kterých DDM spolupracoval
nebo je pořádal. Pro příklad uvádím akci Rodinný den s Poděbradkou, předvánoční trhy v
Nymburce, Mikulášská nadílka nebo Vánoční a Velikonoční dílny.
V prázdninovém období jsem se účastnila příměstských táborů. Každoročně jsem spolu s
konzultantkou spolupracovala na přípravě letního pobytového tábora v Mukařově, který DDM
pořádá. Tohoto tábora jsem se rovněž účastnila, dvakrát jako praktikant a naposledy jako oddílová
vedoucí. O tom, že letní tábor DDM Nymburk je zdařilý a pro děti i rodiče zajímavý, svědčí stále se
zvyšující zájem o účast. Příprava a realizace letního pobytového tábora byla i tématem mé
absolventské práce na VOŠSP. Zde oceňuji pomoc mé konzultantky.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní ředitelce, mé konzultantce a všem ostatním
pracovníkům DDM za cenné rady a zkušenosti, které mi předaly a za kolegiální a přátelský vztah,
který ke mně měli.
Dis. Michaela Hamplová

3.10 Spontánní činnost
Spontánní činnost probíhá formou odpoledního klubu, který je dětem otevřen každý den
v odpoledních hodinách. Klub navštěvují děti zdarma. Dozor nad dětmi je zajištěn pedagogem,
který pro děti připravuje program. O činnosti v odpoledním klubu je velký zájem, spokojeni jsou
i rodiče, neboť ne všechny děti mohou volný čas trávit v družině.
IX. Spontánní činnost (k 31. 8. 2015)
Název akce

Datum

září 2014
říjen 2014
listopad 2014
prosinec 2014
leden 2015
únor 2015
březen 2015
duben 2015
květen 2015
červen 2015
Celkem

odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub

Počet účastníků
- dětí, žáků, studentů

311
533
516
274
397
483
341
301
284
58
3498
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Odpolední klub
Školáci mohou chodit do odpoledního klubu. Je to místo, kde se mohou setkat se svými vrstevníky
a vybrat si z pestré škály činností. Ne všem dětem vyhovuje pravidelně docházet do kroužků,
využívají proto možnosti nepravidelného docházení do klubu, kde mohou hrát hry, tvořit, číst si a
podobně. Klub využívají mimo jiné i děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jsme
rádi, když se je takto nenásilným způsobem daří začleňovat do kolektivu vrstevníků. Samozřejmostí
je tedy i v klubu pedagogický dohled a vedení. Využívání odpoledního klubu je jistě také prevencí
rizikového chování.
Mgr. Jiřina Bartošová, pedagog volného času

Odpolední klub
4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích
a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času
V DDM se věnujeme i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v rámci
grafomotorických nácviků, poskytujeme logopedickou péči a uplatňujeme k nim individuální
přístup.
S nadanými žáky máme v naší výchovně vzdělávací práci bohaté zkušenosti. Zapojují se
především do hudebních kroužků, sportovních a do kroužků výtvarných a keramiky. Nabízíme pro
ně širokou škálu zájmových kroužků, kde rozvíjíme dále jejich talent a podporujeme je k vyšším
výkonům. V případě zájmu a podpory rodičů dále vedeme děti k účasti na soutěžích a motivujeme
je pro další práci v určité oblasti. Umělecky založené kroužky, které jsme u nás v DDM Nymburk
otevřeli, jsou například výtvarný, keramický, fotografický či hraní na kytaru.

Logopedie
V rámci logopedické péče je věnována pozornost dětem s narušenou komunikační schopností.
Zároveň je pečováno o děti s počínajícími specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotním
postižením či oslabením. Jedná se o žáky s poruchami chování (ADHD, ADD), dlouhodobou
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nemocí (astma, alergie), děti s vývojovou dyslálií v kombinaci s jiným postižením. Z těchto poruch
se vyvinou vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortografie) a je dobré je terapií koordinovat
s rodiči a zacvičit je v edukaci. Také velice záleží na získání důvěry rodičů. Nezbytné je dodržovat
frekvenci nácviků dle terapeutického plánu. Zájem o vedení logopedie pro děti ze strany rodičů
převyšuje kapacitní možnosti.
PhDr. Alena Vaňátková, speciální pedagog - logoped
Výuka hry na ukulele
Nově jsme nabídli výuku hry na ukulele. V prvním roce výuky si ho jako svůj základní nástroj
zvolil jeden zájemce. Větší zájem o hru na ukulele byl mezi dětmi zapsanými v zájmovém útvaru
kytary. Jejich dovednost hrát na kytaru jim umožnila s úspěchem hrát i na ukulele a obohatit tak své
zkušenosti s hudebními nástroji.
Pavla Schreyerová, pedagog volného času
Přípravka folklorního souboru Šáteček
Děti z přípravky Šátečku odvedly velký kus práce. Během loňského roku se naučily nové tance,
zlepšily svou intonaci, zvýšily si zásobu písniček. Během roku tančily a zpívaly s nadšením a
možnost vyzkoušet si svá první vystoupení dostaly hned na jaře. Děti úspěšně vystupovaly na
několika akcích - na přehlídce kroužků DDM v Nymburce, Polabské voničce a na Městečku Open
air v Přerově nad Labem. Některé děti z přípravky také začaly jezdit se souborem na vzdálenější,
několikadenní akce. Každoročně Šáteček pořádá také týdenní soustředění, do kterého mají možnost
podle počtu volných míst se zařadit i ty nejmenší. Na hodinách v září je pak vidět zřetelný rozdíl
mezi dětmi, které byly na soustředění a ostatními.
Pavlína Techlovská, vedoucí kroužku

Folklórní soubor Šáteček
Šikulové
Je to kroužek inspirovaný televizními pořady o rukodělných činnostech. V průběhu školního roku
jsme vyráběli výrobky z různých materiálů. Svou činnost jsme obohatili i vařením v kuchyni. Děti
byly aktivní, snažily se a každému se podařilo výrobek samostatně vyrobit. Některé si děti
ponechaly, některé věnovaly jako dárky svým blízkým. Během roku i děti samy vyhledávaly
náměty na možné činnosti. Dle mého názoru děti nejvíce bavily „jedlé“ výrobky (želva z housky,
ježek z hrušky…) a vyrábění z netradičních materiálů. Tento školní rok byl úspěšný a pro příští se
rozšíří o mladší děti v kroužku Minišikulové.
Heda Vondrová, vedoucí kroužku
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5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti
DDM Nymburk se zapojuje do programů a projektů vyhlašovaných různými subjekty. Díky
malému počtu interních zaměstnanců a jejich vytížení a složitou legislativou některých projektů se
zapojujeme do těch méně rozsáhlých. Přesto se nám podařilo v některých projektech uspět a získat
mimorozpočtové finanční prostředky pro činnost dětí v DDM Nymburk.

5.1 Programy a projekty
Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika
podaného (schváleného)
projektu

Schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné finanční
zdroje

Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud byl
ukončen)

Středočeský Za vědou, vzděláním
kraj – Fond a poznáním do
hejtmana
Beskyd

neschváleno

Středočeský Havárie střechy DDM
kraj

200 000,vl. zdroje 492,-

finanční
prostředky byly
čerpány účelně
na opravu
střešní krytiny

znovu zprovoznění
učebny pro
zájmové
vzdělávání

město
Nymburk

Grant - Keramika pro
spádové MŠ

dotace: 5 000,vl. zdroje: 42 000,-

v souladu se
schváleným
projektem

byla navázána
spolupráce s
dalšími MŠ

město
Nymburk

Grant – Velikonoční
dílny a Akademie

dotace: 5 000,vl. zdroje: 48 000,-

v souladu se
schváleným
projektem

prezentace DDM
pro širokou
veřejnost

5.2 Zahraniční spolupráce
DDM se podílelo na realizaci mezinárodní soutěže Pohár vědy – Neuron 2015, zúčastnily se týmy
z Turecka, Slovenka a Německa. Dále se malí debrujáři zúčastnili mezinárodní výstavy. Zahraniční
aktivity jsou pro děti velice přínosné. Učí se samostatnosti, získávají nové zkušenosti, poznatky a
dovednosti. Také musí samostatně řešit hospodaření s cizí měnou.
PhDr. David Michálek
Nejen Malí debrujáři, ale i folklorní soubor Šáteček každoročně spolupracuje se zahraničními
soubory. V rámci mezinárodních festivalů jsou zvány soubory do ČR, nebo naopak náš soubor
hostuje v cizině.
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Mezinárodní soutěž Pohár vědy – Neuron 2015

5.3 Prevence rizikového chování dětí a mládeže
Zájmové vzdělávání, které samo o sobě podporuje snížení rizik patologických jevů u dětí
preventivně přispívá k eliminaci těchto jevů všemi formami činnosti. Z pedagogického hlediska je
nejdůležitější pravidelná činnost v kroužcích, ale i ostatní aktivity. Důležité je umět děti k těmto
činnostem přesvědčit, zaujmout je a vytvořit jim příjemné a atraktivní prostředí. To se nám daří,
neboť naše akce navštěvuje stále mnoho dětí. Zapojují se do nich i děti ze sociálně znevýhodněného
a rizikového prostředí. K prevenci rizikového chování velkou měrou přispívá činnost odpoledního
klubu, který navštěvují i děti ze znevýhodněného prostředí.

5.4 Vnější partneři střediska
V letošním roce jsme nadále spolupracovali s těmito zařízeními: MŠ Vlkava, MŠ Oskořínek,
MŠ Polabec, MŠ Kostelní Lhota, ZŠ Budiměřice, ZŠ Hořátev, MŠ U pejska a kočičky, MŠ
Třebestovice, Městský úřad Nymburk, ZOO Chleby, ZŠ Komenského Nymburk, ZŠ Tyršova
Nymburk, ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ BH Lysá nad Labem, ZŠ Milovice, Fokus Mladá Boleslav.
Dále jsme úspěšně rozvinuli spolupráci s MC Svítání, Sokolem Nymburk a se Základní a mateřskou
školou Juventa v Milovicích. Nově se nám podařilo založit spolupráci s MŠ Křinec.
5.5 Ediční a propagační činnost.
Celkovou nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2014/2015 a jednotlivé aktivity jsme
propagovali prostřednictvím vlastních letáků, které zveřejňujeme na svých webových stránkách
a rozesíláme je do škol a do zařízení pracujících s dětmi a mládeží jak ve městě, tak v jeho okolí.
Nově využíváme k šíření informací sociální síť facebook. Ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem využíváme plakátovacích ploch města. Informace zveřejňujeme v Městském zpravodaji,
který vydává Městský úřad Nymburk jako měsíčník. V rámci komunitního plánování města
Nymburk zveřejňujeme své akce na webových stránkách Elektronického informačního systému
sociálních služeb. Při zveřejňování informací o našich akcích dále spolupracujeme s následujícími
institucemi: Městská knihovna, Informační centrum města Nymburk, občanské sdružení Semiramis,
mateřské centrum Svítání, mateřské školy a základní školy ve městě a v okolních obcích.
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6. Údaje o pracovnících SVČ
I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k 30. 6. 2015)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
– s odbornou
kvalifikací 1

8/6,9

5/4,5

3/2,4

5

Počet účastníků
prav. činností na
přep. počet pedagog.
prac.

231

II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 6. 2015)
Pedagog.
pracovník
Kuchařová Dana
Johanová Halka
Jelínková Eva
Schreyerová
Pavla
Kadlecová Irena

Pracovní zařazení,
funkce
ředitelka
pedagog volného
času
zástupkyně ředitelky
pedagog volného
času
pedagog volného
času
pedagog volného
času
Pedagog volného
času

Úvazek

Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání,
obor

Titul

Délka
ped.
praxe

1,00

SpgŠ, Učitelství MŠ, Vychovatelství

27

1,00

SPŠ Prospera, Kurz pg.přípravy

17

1,00

Gymnázium, Studium pg - pg. volného času

19

1,00

ETF UK Praha, Studium pg - pg. volného
času

10

0,5

Studium pg - pg. volného času

4

III. Další údaje o nepedagogických pracovnících (k 30. 6. 2015)
Nepedagog.
pracovník

Faulhammerová
Eva
Stegbauerová
Martina
Škodová Jana

Pracovní zařazení,
Úvazek Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání, obor
funkce
účetní
referent majetkové
správy
uklízečka

2

Délka
neped.
praxe

1,00 střední, Střední ekonomická škola Praha

19

0,50 střední, SPŠ Kolín

21

0,90 vyučena, SOU Mladá Boleslav

24

IV. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2015)
Počet pedag.
do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
pracovníků
0
2
2
1
Celkem
z toho žen

Titul

2
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1

nad 60 let
0

Z toho
důchodci
0

Průměrný
věk
43



Personální změny ve školním roce:

Ve sledovaném školním roce skončil dohodou pracovní poměr nepedagogického pracovníka.
Nově byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou s pedagogickým pracovníkem.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků


Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
ředitelka - pokračování studia VŠ Univerzita Karlova Praha, obor Školský management
externí pracovníci - doplnění kvalifikace Studiem pedagogiky pro pedagogy volného času
vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost



Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,
školení, samostudium
Služba škole MB - Studium pedagogiky B-pedagog volného času 1 účastník
VISK – Výroční zpráva 1 účastník
VISK – Grafický program Scribus 1 účastník
VISK – Jóga pro děti 1 účastník
Národní institut pro další vzdělávání Praha 1 – Repetitorium školské legislativy 1 účastník
VISK- Pohybem a hrou podněcujeme osobností vývoj dítěte 1 účastník
VISK - Hudební a taneční výchova 1 účastník
VISK – Jak se připravit na inspekci 2 účastníci
VISK – Rodič-partner k dialogu 1 účastník
Služba škole MB – Kariérní systém (rozvoj kompetenci vedoucích pracovníků) 1 účastník
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně – Keramický kurz 1 účastník
PARIS vzdělávací agentura s.r.o. - Odměňování pracovníků školství v roce 2015 1 účastník
VISK – Didaktické hry ve školní družině, zájmovém vzdělávání 1 účastník
Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk – Zdravotník zotavovacích akcí 1 účastník
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 11
b) počet vícedenních akcí: 5



Finanční náklady vynaložené na DVPP
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem 24 265,- Kč

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách neuvedených v bodě 9)
Dne 2. 9. 2014 byla v DDM Nymburk provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí zaměřená
na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. A to na těchto místech
poskytování služeb: ZŠ BH Lysá n/L, ZŠ Komenského Lysá n/L, ZŠ Milovice.
Výsledek kontroly – bez závažných nedostatků, prostory vyhovují provozování zájmové činnosti.
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ
I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času
Za rok 2014 (k 31. 12.)
Základní údaje o hospodaření SVČ
Činnost
v tis. Kč
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2015 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

5068

2226

2.

Výnosy celkem

5296

2996

příspěvky a dotace na provoz

3847

1779

ostatní výnosy

1449

1217

228

770

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)

2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů
z pronájmu celkem (INV)

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

mzdové výdaje

ostatní celkem

z toho

4.

3400

52

33166 Olympiády

27

33051 Pg. a npg. odměny

11

33052 Pg.odměny

4

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)

406

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

195

ostatní účelové výdaje celkem1

211

z toho

00001 Sportovní akce

11

00012 Havárie střechy

200

z toho

5.

3848

2535

1

z toho

Za rok 2014
(k 31. 12.)

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)
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Závěr
Vzhledem k tomu, že zapojujeme vybrané zápisné za zájmové vzdělávání na částečnou
úhradu provozních nákladů, daří se nám udržet kladné hospodaření. Obdrželi jsme mimořádnou
dotaci od zřizovatele na odstranění havarijního stavu střechy budovy.
V průběhu školního roku 2014/2015 došlo v našem zařízení k některým personálním
změnám. Někteří vedoucí zájmových kroužků absolvovali kurz k získání pedagogického vzdělání,
které je od 1. 1. 2015 povinné pro každého, kdo vykonává přímou pedagogickou činnost.
Počty dětí, které navštěvují pravidelné kroužky, jsou stabilní. Většina plánovaných akcí
pořádaných mimo pravidelnou činnost se uskutečnila.
V průběhu roku a dle finančních možností zlepšujeme estetické prostředí v budově i ve
venkovních prostorách. Za finanční podpory zřizovatele došlo k částečné opravě střechy a učebny.
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