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Motto: „Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu
přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a
hraj si a pracuj.“

Úvodní slovo ředitelky

Vážení čtenáři,
s prvními podzimními dny nastává čas pro zhodnocení činnosti Domu dětí a mládeže za
uplynulý školní rok 2015-16. 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 uplynulém školním roce jsme navázali na tradiční činnosti, ale podařilo se nám
nabídku volnočasových aktivit obohatit nejen o nové pravidelné činnosti, ale i o některé
nepravidelné 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 i o 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 všem externím 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.

Bc. Dana Kuchařová, ředitelka DDM Nymburk
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Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
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: Bc. 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: obnova webových stránek, umožnění
elektronického přihlašování na všechny akce pořádané DDM Nymburk
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, mažoretky…. Další naší náplní je práce s dětmi se zvláštními
potřebami, např. s potřebou logopedických nácviků, grafomotorických nácviků, nebo práce s
dětmi s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme také s místními a mimo nymburskými
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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
pedagogů volného času, úvazek 4,50 a tři nepedagogičtí zaměstnanci, přepočtený úvazek 2,40.
Externích pedagogických a nepedagogických zaměstnanců je cca 70.


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. Některé opravy byly uskutečněny a hrazeny převážně z vlastních zdrojů.
Jednalo se o rekonstrukci vchodu do budovy a výměny vchodových dveří, rekonstrukci učebny
určené k pohybovým aktivitám modernizaci vnitřního zařízení…Další úpravy jsou v plánu, jejich
realizace se bude odvíjet od množství finančních prostředků. 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. 2016)
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 2015 - 2016 probíhalo zájmové vzdělávání DDM ve 121 kroužcích a účastnilo se
jej celkem 1148 žáků ZŠ, 61 dětí z MŠ a 20 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 2015/16 se nám
podařilo otevřít několik nových kroužků, např. Minišikulové, Rozezpívání nezpěváků, Divadelní
kroužek, Angličtina hrou a další. Nejvíce nás potěšil velký zájem veřejnosti o technické kroužky a
hru na kytaru a flétnu.

Prezentace kroužku Rozezpívání

Prezentace Divadelního kroužku
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I. Pravidelná zájmová činnost (k 31. 8. 2016)
Název zájmového útvaru

Angličtina hrou
Badminton
Cukrářský
Cvičeníčko
Cvičení z ČJ
Divadelní
Dramatický
Elektrotechnický
Elektronický
Flétna
Fotbal
Florbal
Fotografický
Grafomotorika
Hudební
Hraní s elektronikou
Italský jazyk
Keramika
Keramika dospělí
Klávesy
Klub kamarád
Kytara, Ukulele
Logopedie
Malí debrujáři
Matematika hrou
Mažoretky
Míčové hry
Minišikulové
PC
Pěvecký sbor
Předškoláček
Robotický
Rozezpívání
Ruský jazyk
Seminář z matematiky
Sportovní hry
Stolní tenis
Šachy
Šáteček

Počet dětí, žáků,
studentů – účastníků
zájmového útvaru

6
13
17
10
9
9
28
10
8
32
29
21
47
8
12
10
2
356
6
6
9
61
69
25
12
39
18
11
29
19
7
5
5
4
29
19
29
8
62

Strana 7 (celkem 31)

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Interní pracovník

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Externí pracovník

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

2

1
1

2
1
3
1
1
1
1
8
1
1
2
7
1
1
2
1
1
3
1
1
1

1
1
1
1
2
1
3

Šikovné ruce
Šikulové
Tae-kwondo
Turistický
Vaření
Volejbal
Vybíjená
Výtvarný
Zdravé cvičení

60
11
25
25
12
12
20
44
23
1331

7

3.2 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ

Mažoretky ze ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
Vystoupení: duben 2016: DDM Poděbrady
Mia Festival Praha Chodov
HOBBY SMALL GROUPS Praha – 2. Místo
HOBBY O Pohár – 3. a 4. místo
květen 2016: Ráj na Zemi Sadská
Květinová slavnost Lysá n/L
červen 2016: Velká cena Lysá n/L
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3
1
1
1
1
1
1
2
1
72

Taekwon - DO I.T.F.
2. celorepublikové závody STM Brno: Klímová Timea – 3. místo speciální techniky
Mistrovství ČR ČST: Klímová Timea – 3. místo speciální techniky
Gerlichové Ludmila – 1. místo sestavy, 2. místo souboj, 3. místo silové
porážení
Pohár Českého svazu TKD ITF: Fousková Eliška – 3. místo v matsogi (souboj)
Kolář Erik – 2. místo v tul (sestavy)
Klímová Timea – 3. místo matsog (souboj)
Procházka Dominik – 3. místo matsog (souboj)
Czech Open 2016 Nymburk: Fousková Eliška – 3. místo matsogi (souboj)
Gerlichová Ludmila – 3. místo matsogi (souboj)
Zachrdla Jan – 3. místo matsogi (souboj)
Zachrdla Vojtěch – 3. místo tuly (sestavy)
Marton Patrik – 3. místo tuly (sestavy)
1.setkání talentované mládeže Nymburk: Klímová Timea – 2. místo matsog (souboj)
3. místo tým
Marton Patrik – 3. místo Tul sestavy
Zachrdla Jan – 3. místo tým
Holcová Karolína – 3. místo matsog (souboj)
Pohár školy Ge-Baek Bělá pod Bezdězem: Holcová Kája - 3. místo TUL
Klímová Tara – 1. a 3. místo MATSOGI, TUL
Klímová Timea – 1. a 2. místo MATSOGI, TUL
Kolář Erik – 1. a 2. místo MATSOGI, TUL
Kolář Denis – 2. místo TUL
Zachrdla Vojta – 3. místo TUL
Zachrdla Honza – 2x 2. místo MATSOGI, TUL
Fousková Eliška – 2. a 3. místo MATSOGI, TUL
Martoň Patrik – 2. místo TUL
Hejný Michal – 3. místo TUL
Šitych Jiří 2x 3. místo MATSOGI, TUL
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Volejbal
Okresní kolo volejbalového turnaje: 1. a 5. místo chlapci
Okresní kolo volejbalového turnaje 5. místo dívky

Vybíjená
Okresní kolo 3. místo

Mažoretky Milovice
V průběhu školního roku se děvčata pravidelně
scházela ve středu v tělocvičně školy
T. G. Masaryka v Milovicích.
Soubor se
rozrostl a rozdělil, dle věku, na dvě mažoretkové
skupiny (Růženky a Flowers).
Skupina Flowers vystoupila na začátku školního
roku na dni otevřených dveří společnosti
Latecoere v Praze kde měla děvčata zasloužený
úspěch. Poté následovala podzimní a zimní
příprava, při které jsme zlepšovaly technické
provedení jednotlivých triků, úroveň pochodu
a nacvičily jsme dvě nové pochodové sestavy.
Na jaře nás čekala série vystoupení. Prvním z nich, a zároveň premiéra mladší mažoretek Růženek,
proběhla při oslavách dne osvobození v Milovicích. Zde si děvčata vyzkoušela i pochod v průvodu
za doprovodu Hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem, což pro ně byla jistě cenná zkušenost.
Mimo toto vystoupení jsme již tradičně vystoupily na Slavnosti rodin v Domově Mladá, na dni dětí
v Milovicích a na akademii ZŠ T. G. Masaryka
Bc. Šárka Vozábová, vedoucí kroužku

Fotografický kroužek
V průběhu školního roku se fotografický kroužek scházel pravidelně dvě vyučovací hodiny
každé liché pondělí. Hlavní úsilí kroužku bylo věnováno zdokumentování akcí školy v průběhu
celého školního roku. Hlavní náplní kroužku bylo osvojení si techniky fotografování a celková
práce s fotoaparátem. Děti se naučily znát fotoaparát, komponovat, pracovat s časem a clonou,
zpracovávat fotografie na počítači pomocí volně dostupných online photo editorů Picasa, Gimp,
XnView. Zkušenější děti se naučily pracovat v manuálním režimu fotoaparátu a upravovat webové
stránky školy. Ukázky práce dětí navštěvujících fotografický kroužek byly pravidelně zveřejňovány
na nástěnce kroužku, na televizi ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.
Fotosoutěže na naší škole:
Fotosoutěž pro začátečníky
Fotosoutěž na téma „ZIMA“
Fotosoutěž na téma „PODZIM“
Fotosoutěž na téma „MAKRA“
Ing. Josef Bodlák, vedoucí kroužku
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Hodnocení keramiky Lysá n/L - školní rok 2015-2016
Celoroční plán v keramických kroužcích byl splněn. Děti zvládly modelování z ruky i práci
s plátem, který jim sloužil jako kachel i jako stavební materiál pro skládaný výrobek.
S přihlédnutím
k věku
a možnostem
jednotlivců vytvářely buď jednodušší a
menší tvary nebo pracovaly na
náročnějších projektech trvajících dva až
tři týdny – hlavy, figury (20-40cm).
U mladších skupin převažovala práce
s názornou ukázkou a pedagogickým
vedením. U starších dětí byla vyžadována
vlastní aktivita, hledání inspirace a snaha
o samostatnou tvorbu. Při dekorování
výrobků se děti naučily používat glazury,
kysličníky a engoby.
Celý rok lze hodnotit jako úspěšný.
Vznikla velmi hezká dětská díla, kterých si vážily nejenom jejich tvůrci, ale i jejich kolegové. Děti
ve skupinách spolupracovaly a navzájem si pomáhaly. Vedle vlastního rozvíjení šikovnosti
a dovednosti se naučily soudružnosti, pochopení a solidaritě s druhými kamarády.
Eva Jelínková, pedagog volného času

Hodnocení keramiky Nymburk - školní rok 2015-2016
Kroužky keramiky jsou v současné době již třikrát týdně, celkově zájem o keramiku v našem DDM
Nymburk vzrostl. Při setkání s keramickou hlínou jsou děti uvolněné, spontánní a přirozeně tvořivé.
V tomto kroužku mají děti prostor, aby takové zůstaly. Při práci s hlínou je důležitý prožitek a
radost z vlastního experimentování. Náplň
kroužku vychází ze základních keramických
technik modelování a pozvolného prohlubování
vlastní zručnosti. Každou hodinu pracujeme na
dané téma, děti poznají několik druhů hlín, naučí
se
pracovat
s keramickými
nástroji
a
pomůckami, dále také barvit engobami,
glazovat. Děti poznají tvůrčí proces proměny
kusu hlíny v artefakt. Dále také děti získaly
poznatky z oblasti odlévání keramiky, každé dítě
si na konci školního roku vylilo svůj vlastní
hrneček.
Halka Johanová, 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
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Poznávací a vzdělávací pobyt na Jižní Moravě (6. – 12. 8. 2016)
Nymburští debrujáři ve spolupráci s DDM
Nymburk se vydali na vzdělávací
a poznávací pobyt do Ivaně na Jižní
Moravu. Během týdenního pobytu jsme
navštívili vědecký park VIDA v Brně, hrad
Špilberk a město Brno, Aqualand Moravia,
Lednicko-Valtický areál, sportovní aktivity
v podobě bowlingu a lasergame. Krom
poznání a vzdělání jsme také prohlubovali
praktické dovednosti, kdy jsme se museli
postarat o vlastní stravování, tj. sami jsme
si vařili. Týdenní pobyt jsme si naplno užili
a těšíme se na další prozkoumávání koutů
Jižní Moravy.
PhDr. David Michálek, vedoucí kroužku

Mažoretky Lysá nad Labem
V letošním školním roce jsme se účastnily několika vystoupení na veřejnosti a přihlásily se do
soutěží. Krásná vystoupení byla v programu „Bedřichování“ v naší ZŠ, adventní i vánoční
vystoupení na Vánočních trzích v Lysé nad Labem. Děti se předvedly i na Dnu otevřených dveří
a obohatily program zápisu do 1. tříd. V dubnu jsme se rozjely do Poděbrad, abychom si
vyzkoušely taneční soutěž v zumbě se skladbou SHAKE YOUR BODY. Na konci dubna jsme se
přihlásily do postupové soutěže v kategorii mažoretek MIA FESTIVAL, kde jsme obsadily krásné
druhé místo, čímž jsme si vybojovaly postup do červnového pražského finále v Lucerně. Škoda, že
nás potkal úraz a nemohly jsme se finále účastnit (v pravidlech soutěže je, že se nesmí měnit
choreografie ani počet účastníků). Soutěžily jsme i v Sadské „Ráj na Zemi“, ale zde máme výtku
k porotě, která nedala včas pravidla hodnocení a do stejné skupiny zařadila různá pohybová
představení, např. Sokol, aerobic, moderní tanec... V červnu jsme na sportovním dnu vystoupily se
skupinovým předtančením jako roztleskávačky s pompóny. Krásné červnové květinové odpoledne
jsme obohatily vystoupením v zámeckém atriu. A na závěr naší sezóny jsme otevřely 1. putovní
pohár ve fotbale v Milovicích. I když bylo opravdu horké a parné dopoledne, dívky se předvedly
excelentně a medaile si plně zasloužily.
Mgr. Jana Tovarová, vedoucí kroužku

Kytara, ukulele a rozezpívání
Ve školním roce 2015/2016 byl velký zájem o výuku hry na kytaru, do pravidelné činnosti
zájmového útvaru se na začátku školního roku zapojilo celkem 59 účastníků, docházku dokončilo
54 účastníků. Novinkou pro tento školní rok byla nabídka výuky hry na kytaru pro dospělé, na
kterou zareagovalo 6 dospělých.
O hru na ukulele jako samostatný nástroj projevili zájem dva žáci, avšak možnost hrát na
ukulele v rámci hodin kytary přilákala další hráče, kteří alternativně hráli na kytaru a ukulele
v rámci schůzky svého ZÚ.
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Zcela nová byla nabídka zájmového útvaru Rozezpívání tzv. nezpěváků, kde děti pracovaly
se svým hlasem a objevovaly své pěvecké možnosti. Na pravidelných setkáních pracovalo celkem
5 účastníků. Činnost ZÚ vyvrcholila vystoupením na Akademii 2016, kde děti dostaly příležitost
vystoupit na veřejnosti.
V průběhu školního roku 2015/2016 dostaly děti výše jmenovaných ZÚ příležitost zahrát si
a zazpívat společně i při jiných příležitostech než pravidelná setkání ZÚ, a to na speciálních
vánočních hodinách, během akce Zpívání u jesliček 2016 a při nedělním odpoledni s kytarou
určenému účastníkům ZÚ a jejich rodinám v kultivovaném prostředí restaurace Katovna
v Nymburce.
Bc. Pavla Schreyerová, pedagog volného času

Klub kamarád
I ve školním roce 2015/2016 se scházely nejmenší děti v Klubu Kamarád. Skupinku tvořily vesměs
děti tříleté, takže Kamarád byl jejich první zkušeností s aktivitou mimo domov, bez rodičů. Děti se
během školního roku viditelně osamostatnily, zdokonalily se v sebeobslužných činnostech a získaly
nové společenské kompetence. Programově jsme se v kroužku věnovali výtvarným a hudebním
činnostem, děti se učily básničky a říkanky doprovázené pohybem, několikrát se pohybovaly také
v tělocvičně. V kroužku proběhla i speciální vánoční hodina spojená s besídkou pro maminky a děti
na závěr školního roku vystoupily na Akademii.
Mgr. Jiřina Bartošová, pedagog volného času
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Cvičeníčko
V kroužku Cvičeníčko (cvičení pro předškolní děti nejen při hudbě) si děti vyzkoušely pestrou škálu
aktivit. Kromě běžných protahovacích cvičení, cvičení rychlosti a obratnosti se naučily některé
jógové pozice, pohybový doprovod k několika písním, říkanky spojené s pohybem a zacvičily si
také s nejrůznějšími pomůckami (švihadly, overbally, padák, šátky aj.). V setkáních, která trvala
pravidelně devadesát minut, byl prostor také pro nácvik relaxace, hry stmelující kolektiv i pro

doprovodné, například výtvarné činnosti. Na Akademii předvedly děti mini pásmo z písniček
Růžová to může být, Tři čuníci, Vlasy až na záda, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě – vystoupily
společně s dětmi z hudebních kroužků za doprovodu živé hudby.
Mgr. Jiřina Bartošová, pedagog volného času

Minišikulové
Děti se během roku naučily pracovat s různými materiály. Postupně rozvíjely jemnou i hrubou
motoriku. Děti se seznámily s výtvarnými technikami. Během roku se naučili vyrábět jednoduché
dárky a ozdobné předměty z běžně dostupných materiálů jako jsou ruličky od toaletního papíru,
ubrousky, listí, papírové talíře, vlna apod.
Děti sami přispívaly do chodu kroužky
svými nápady a náměty pro další činnost.
Během školního roku jsme postupovaly od
nejjednodušších věcí po složité. Vystřídaly
jsme aktivity a činnosti jakou jsou lepení,
stříhaní, kreslení, splétání vlny, skládání
papíru… Na dětech bylo poznat, že je
nejvíce bavilo vyrábění zvířat a tvoření
s přírodními materiály.
Heda Vondrová, vedoucí kroužku

Šikulové
Děti se během roku naučily pracovat s různými materiály. Postupně rozvíjely jemnou i hrubou
motoriku. Děti se seznámily s výtvarnými technikami. Během roku se naučily vyrábět jednoduché
dárky a ozdobné předměty z běžně dostupných materiálů jako jsou ruličky od toaletního papíru,
ubrousky, listí, papírové talíře, vlna apod. Děti sami přispívaly do chodu kroužky svými nápady
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a náměty pro další činnost. Někteří účastníci nám dokonce přinesli ukázat svoje výrobky, které jsme
společně zkusili vyrobit. Odhadovali jsme, jak byl asi výrobek vyroben, co je na jeho výrobu
potřeba, jak dlouho jeho výroba trvá. Děti nejvíce zaujaly netradiční techniky jako je malba
vodovek přes voskové pastely či práce s inkoustem a zmizíkem. Na konci školního roku děti
dokázaly samostatně nebo s malou dopomocí vyrobit dárek či dekoraci.
Heda Vondrová, vedoucí kroužku

Klub
Do odpoledního klubu chodí děti strávit
čas, který mají mezi školou a
zájmovými kroužky či mezi školou a
cestou domů. Všechny děti se po
příchodu do klubu zapíší do sešitu a
následně tráví čas dle svého uvážení.
Někdo dává přednost hraní her na PC či
hledání informací na internetu. V klubu
mají děti k dispozici široký výběr
stolních her, her do Wii či výtvarných
aktivit. Některým stačí navrhnout
činnost, jiným se musí nabízet více
variant. Výběr činností je čistě na jejich
volbě. Někteří dají přednost klidné
četbě či psaní Dú v ústraní, jiní se potřebují zapojit do kolektivních činností. Odpolední klub má
preventivní funkci, děti se v něm naučí jak trávit svůj volný čas jinak než sezením u Pc, či chozením
po městě.
Heda Vondrová, vedoucí kroužků
3.3 Příležitostná zájmová činnost
Plán příležitostné činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se v roce 2015/2016
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.

Výtvarné dílny pro ZŠ Komenského Nymburk

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

5. 9.
16. 9.
17. 9.
19.9.
23. 9.
24. 9.
30.9.
30. 9.
3.10.
10.10.
17.10.
28. 10.
4.11.
9. 11.
9.11.
11.11.
13.11.
21.11.
21.11.
22.11.
24. 11.
28. 11.
prosinec
2.12.
5. 12.
7. 12.
7. 12.
8. 12.
10. 12.
12.12.
14.-17.12.
15. 12.
19. 12.
20. 12.
26. 12.
9. 1.
11.1.
12.1.
18. 1.
21.1.

Název akce

Den otevřených dveří Latecoere
Malba – Prázdniny - VV
Zlatý podzim - Foto
Výprava do Čelákovic
Panáčci z kaštanů
Pískáme pro radost
Pohybem ke zdraví
Odpoledne s kytarou
Výprava do Otradovic
Podzimní hra barev – Milovičtí divočáci
Koncert relaxační buben – Milovičtí divočáci
Exotika očima dětí – Milovičtí divočáci
Výroba vánočních dekorací ZŠ BH Lysá n/L
Výprava do Staré Lysé
Výroba adventních svícnů
Pečení svatomartinských rohlíčků
30. výročí folklorního souboru Šáteček
Foto- Milovická jezírka
Betřichování - mažoretky
Betřichování - mažoretky
Cena F. Hrubína - Šáteček
Vítání adventu - mažoretky
Výtvarné dílny pro ZŠ Komenského Nymburk
Foto- Vánoční pohlednice
Výprava do mordové rokle
Glazování vánočních svícnů
Vánoční ukázková hodina- Kamarádi
Vánoční dílnička – Juventa Milovice
Výstava A. Borna- Milovičtí divočáci
Vánoční vystoupení - mažoretky
Vánoce 2015 - Kytara
Vánoční dílnička – Juventa Milovice
Vánoční výprava
Foto- koně v ohradě
Zpívání u jesliček
Výprava do Lysé n/L
Keramické tvoření MC
Fotománie- Milovičtí divočáci
Keramické tvoření MC
Den otevřených dveří - mažoretky
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Počet účastníků celkem

740
21
12
13
21
26
38
32
20
18
8
19
24
18
10
10
57
4
16
16
13
6
432
5
15
9
18
15
20
16
28
16
22
4
80
18
8
20
7
350

25. 1.
1.2.
2.2.
2.2.
3.2.
6.2.
8.2.
11.2.
15.2.
20.2.
23.2.
29.2.
3.3.
5.3.
14.3.
21.3.
22.3.
1.4.
4.4.
9.4.
11.4.
12.4.
18.4.
23.4.
24.4.
25.4.
25.4.
28.4.
30.4.
7.5.
7.5.
21.5.
21.5.
28.5.
4.6.
4.6.
5.6.
11.6.
18.6.
25.6.
29.6.
Celkem

Keramické tvoření MC
Keramické tvoření MC
Fotománie Milovičtí divočáci
Mažoretky - vystoupení
Mažoretky - vystoupení
Výprava do Otradovic
Keramické tvoření MC
Foto – Kapky, kapky
Keramické tvoření MC
Foto zvířat – Milovičtí divočáci
Promítání – Milovičtí divočáci
Keramické tvoření MC
Foto-enkaustická tvorba
Výprava do Kostelce n/L
Cvičíme s MC
Cvičíme s MC
Foto-enkaustická tvorba
Focení aktivit s Andersenem
Keramické tvoření MC
Sciencecentrum IQ Landia Liberec
Keramické tvoření MC
Fotománie Milovičtí divočáci
Keramické tvoření MC
Malování na obličej-Milovičtí divočáci
Nedělní odpoledne s kytarou
Keramické tvoření MC
Foto – Milovická příroda- Milovičtí divočáci
Fyzikální show
Milovičtí divočáci-výlet Praha
Oslavy dne osvobození mažoretky Milovice
Výprava do Píst
Výprava do Mordové rokle
Slavnost rodin – mažoretky Milovice
Den dětí – mažoretky Milovice
Výprava do Mirákula
Polabská vonička – Šáteček
Přehlídka Nymburk-Šáteček
Přehlídka SVČ Mladá Boleslav-Šáteček
Městečko Open air - Šáteček
KMD – Aquapalace Praha
Akademie TGM – mažoretky Milovice

Strana 17 (celkem 31)

9
5
20
10
10
15
9
12
7
20
20
8
21
11
10
8
21
30
8
15
6
20
9
5
35
7
30
26
5
21
18
22
21
21
18
300
48
35
57
21
21
3240

Před velikonočními svátky organizujeme každý rok velikonoční dílničky pro základní školy. Děti
ze základních škol přicházejí postupně po třídách k nám do DDM Nymburk. Připravujeme pro ně
vždy čtyři výtvarné dílničky, kde si děti vyrábějí výrobky s tématem velikonoc. V první dílničce si
děti letos nabarvily vejce voskem, ve druhé vyráběli figurku BD Tova, ve třetí vyráběli papírovou
tašku s motivem velikonoc dle vlastního výběru a ve čtvrté dílničce si kreslily vlastní odznak také
s jarním motivem. Dílničky navštívilo skoro 500 dětí a měly velký úspěch. Výrobky, které si u nás
děti vyrobily, tvořily potom doma jejich velikonoční výzdobu.

Velikonoční dílny pro základní školy

3.4 Pobytové akce
Ve školním roce 2015/2016 jsme zařadili do programu tradiční pobytové akce, ale i některé nové.
III. Pobytové akce (k 31. 8. 2016)
Datum

25. – 30. 9.
25. – 27. 9.
3. – 4. 10.
29. – 1. 11.
13. -15. 11.
12. – 13. 2.
19. 3. – 20. 3.
14. 5. – 15. 5.
Celkem

Název akce

Soustředění STM Sklárna u Žihle – Taekwon-do
Svatováclavské slavnosti Břeclav - Šáteček
2. celorepublikové závody STM- Taekwon-do
Podzimní soustředění Sezimovo Ústí- Taekwon-do
Mistrovství ČR ČST- Taekwon-do
Pohár Českého svazu TKD ITF- Taekwon-do
Czech Open 2016- Taekwon-do
1. setkání STM- Taekwon-do

Počet účastníků

Osobodny

4
38
4
13
10
11
10
2
92

24
114
8
52
30
22
20
4
274

Zhodnocení Svatováclavských slavností v Břeclavi
Břeclav nás přivítala deštěm a déšť nás provázel polovinou našeho pobytu. Během festivalu pro nás
byl připraven i bohatý doprovodný program. Cestou do Břeclavi jsme se zastavili na prohlídce
hradu Veveří. Po příjezdu do Břeclavi se děti vyřádily na diskotéce. V sobotu jsme měli možnost
navštívit zámek Lednici, kde jsme využili možnosti svézt se na lodičkách. Prohlédli jsme si Minaret
i celý zámek. Samozřejmě jsme navštívili a prohlédli si město Břeclav. V sobotu nás čekalo
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vystoupení v obci Drnovec, které bylo komornějšího rázu. V neděli jsme vystoupili v Břeclavi na
Svatováclavských slavnostech. Ty byly zahájeny slavnostním průvodem všech souborů přes město.
Pro vystupující byly připraveny dvě stage umístěné pod starým zámkem. Vystoupení našeho
souboru bylo oceněné potleskem od opravdu velkého davu diváků. Všichni v souboru jsme se
shodli, že na zdejším festivalu se nám moc líbilo a všichni jsme si to moc užili.
Mgr. Pavlína Techlovská, vedoucí souboru Šáteček

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. 2016)
Název akce

Datum

28.-30.10.
Podzimní PT
28.1.-31.1.
KMD Ledová Praha-Vědulák
7.3.11.3.
Jarní PT
1. 7. – 10. 7. Soustředění s hraním divadla Doudleby n/ Orlicí
7 .- 8.7.
Příměstský tábor
8.-10.7.
Mezinárodní folklorní festival Klatovy
11.-15.7.
Příměstský tábor
18.7.-22.7.
Příměstský tábor
23.7.-5.8.
Pobytový tábor Mukařov
29.7.-6.8.
Letní soustředění ITF Zbraslavice
6.-12.8.
KMD Ivaň
15.-19.8.
Příměstský tábor
22.- 5.8.
Příměstský tábor
Celkem

Počet
Počet
Osobodny
účastníků
pracovníků

16
12
25
8
10
25
26
26
42
28
12
25
27
282

48
48
125
80
20
75
130
130
588
252
84
125
135
1840

2
2
2
2
2
3
3
3
7
1
2
3
3
35

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

Hodnocení příměstských táborů
Příměstský tábor 11.7.-15.7. 2016
Příměstského tábora se zúčastnily převážně mladší děti.
V tomto týdnu jsme uskutečnili výlet na Chvalský zámek v Praze na výstavu Merkuru. Děti si
mohly vyzkoušet práci se stavebnicí.
V úterý jsme navštívili Náprstkovo muzeum, Betlémskou kapli a Staroměstské nám. s Orlojem.
Některé děti viděly figury Orloje poprvé.
Ve středu jsme byli ve Sv. Janu pod Skalou. V kapli poustevníka Ivana jsme absolvovali odbornou
přednášku o historii vesnice, kaple i kláštera. Potom jsme se vydali na procházku podél Berounky.
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Ve čtvrtek jsme dojeli vlakem do Hradce Králové, kde jsme měli zamluvenou plavbu po Labi. Děti
se velmi těšily. Bohužel celou dobu pršelo. Ohřáli jsme se v informačním centru a zašli se podívat
na historická schodiště nad starými kasárnami.
Vzhledem ke špatnému počasí jsme museli změnit plán. Zůstali jsme v DDM v Nymburce. Děti
hrály hry v klubu, podívaly se na film a s dozorem si uvařily oběd.
Přestože závěr týdne nám počasí nepřálo, děti byly spokojené a výlet na lodi si užily. Ani změna
programu v pátek jim nevadila.

Příměstský tábor 22.8.-26.8.2016
Pondělí – procházka z Nymburka do Poděbrad, kde si děti mohly zahrát šipky a později jsme
navštívili velice oblíbené dětské hřiště u řeky.
V úterý jsme s dětmi vyjeli vlakem do Žalova a došli na Levý Hradec, kde jsme si připomněli rod
Přemyslovců a historii tohoto místa. Podél Vltavy jsme došli do Roztok, navštívili jsme tamní
zámek s výstavou keramických děl a děti si odpočinuly po pochodu.
Ve středu se děti těšily na výlet dětským vláčkem. Ráno jsme dojeli do Hradce Králové, nejprve
jsme absolvovaly okružní jízdy vláčkem, potom jsme navštívily vodní elektrárnu na břehu Labe
a nakonec jsme hledali zpívající stromy. Bohužel ani občané Hradce Králové o nich nic nevěděli.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na Kuks. Vystoupili jsme v Žirči a procházkou po naučné stezce, kolem
Braunova Betlému jsme došli k cíli. Vysvětlili jsme si, kdo postavil Kuks a k čemu sloužil. Děti si
pohrály a proběhly se v zámeckém parku a ze zastávky Kuks jsme se vrátily do Nymburka.
V pátek se děti těšily na další velkou atrakci - Mirakulum v Milovicích. Měly možnost si užít všech
atrakcí, až na vodní svět, který byl (překvapivě v horkých letních dnech) uzavřený.
Celý týden bylo krásné počasí a děti si výlety užívaly.
Eva Jelínková, pedagog volného času
Hodnocení letního pobytového tábora v Mukařově
Letní pobytový tábor pořádáme již čtvrtým rokem. Letošního tábora se
zúčastnilo 42 dětí. Tématem celotáborové hry bylo Mukařovské království
pohádek. Pohádky a pohádkové bytosti zaklela zlá královna temnota
a úkolem dětí bylo během celého tábora pohádky zachránit. Celotáborová hra
je motivem pro všechny hry, které v průběhu tábora hrajeme. Další činností
na táboře byla tvorba keramiky, malování na trička, ubrousková technika.
Tábor také navštívil se svým vystoupením sokolník, který dětem předvedl
sokolnické vystoupení či cvičitelé psů, kteří dětem ukazovali agility s pejsky. Celkově tábor proběhl
velmi dobře a děti odjely nadšené.
Halka Johanová, pedagog volného času
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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. 2016)
Název akce

Keramika Kostomlaty n/L
Počítače Kostomlaty n/L
Keramika MŠ Polabec
Keramika MŠ Oskořínek
Keramika MŠ Kostelní Lhota
Počítače MŠ Kostelní Lhota
Keramika MŠ Vlkava
Keramika MŠ Křinec
Keramika MŠ Domeček
Keramika MŠ P+K
Keramika MŠ Písty
Keramika ZŠ Budiměřice
Keramika MŠ Sadská
Keramika ZŠ Krchleby
Počítače MŠ Sadská
Celkem

Počet akcí

Počet účastníků - dětí, žáků, studentů

4
4
2
7
5
3
3
30
7
11
1
4
10
4
10
105

70
70
49
113
127
28
62
508
42
109
19
124
121
87
121
1650

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,seznámitjesnovýmimateriályapracovnímipostupy.Navázalijsmespolupráci 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, vedoucí keramického kroužku
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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.
VI. Osvětová a informační činnost (k 31. 8. 2016)
Název akce

Počet účastníků

1.-2.9.

Zahájení školního roku v ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZŠ Letců R.A.F.

1200

5.-8.9.

Informativní schůzky

600

20. 9.

Regionální technický seminář od 2. Kupu – Taekwon-do

Datum

26.-27.9. Porada ředitelů Nesuchyně

3
1

17. 10.

Schůze šachových vedoucích

8

23. 10.

Regionální technický seminář Taekwon-do

3

7. 11.

Schůze šachových vedoucích

6

20. 11.

Setkání logopedických pracovníků

15

27. 11.

Porada pracovníků DDM Nymburk

34

8.12.

Fyzikální show debrujárů na dni otevřených dveří

22.1.

Regionální technický seminář Taekwon-do

4

29.4.

Regionální technický seminář Taekwon-do

5

13.-15-5. Ogar-setkání vedoucích KMD
5.6.

Akademie DDM Nymburk

1134

6
350
3369

Celkem

poznámka: KMD – Klub malých debrujárů

Akademie DDM Nymburk
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3.8 Organizace soutěží a přehlídek
Soutěže vyhlašované MŠMT, KÚ SK, okresní kola
VII. Práce s talenty (k 31. 8. 2016)
Název akce

Datum

27.1.
10. 2.
16.2.
24.2.
30. 3.
27.4.
Celkem

Dějepisná olympiáda
Konverzační soutěž v NJ
Zeměpisná olympiáda
Olympiáda v ČJ
Dětská scéna 2016
Plavecko-běžecký pohár

Počet účastníků

34
32
39
42
67
81
295

Plavecko-běžecký pohár

Soutěže vyhlašované DDM Nymburk a jinými organizacemi
Název akce

Datum

Počet účastníků

5.9.

Malování u Kotherů vyhlášení výsledků

84

7.9.

Pošli pohled – vyhlášení výsledků

18

10. 9.

Soutěž o nejhezčího draka

26

3. 10.

Šachový turnaj Milovice

3

11. 10.

Šachový turnaj Nymburk

16

12.-14.10.

Děti zvířátkům

236

18.10.

Šachový turnaj

16

19. 10.

Foto – O podzimní list

12

listopad

Foto soutěž „Podzim“

15

1.11.

Šachový turnaj

10

8.11.

Šachový turnaj

16
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9. 11.

Pružná kolínka Nymburk

22

4.11.

Regionální kolo žákovských družstev v šachu

64

15.11.

Šachový turnaj

16

22.11.

Šachový turnaj

16

29.11.

Šachový turnaj

20

6.12.

Šachový turnaj

32

13.12.

Šachový turnaj

16

19.12.

O vánočního kapra

42

10.1.

Šachový turnaj

32

17.1.

Šachový turnaj

16

24.1.

Šachový turnaj

32

26.1.

Taekwon-do Nymburk

18

31.1.

Šachový turnaj

16

7.2.

Šachový turnaj

32

14.2.

Šachový turnaj

16

21.2.

Šachový turnaj

32

28.2.

Šachový turnaj

16

březen

Foto- „Zima“

18

13.3.

Šachový turnaj

32

20.3.

Šachový turnaj

16

26.3.

O velikonočního beránka-šipky

34

8.4.

Středočeský taneční pohár - mažoretky

2

12.4.

Okresní kolo v odbíjené pro ZŠ

12

14.4.

Okresní kolo v odbíjené pro ZŠ

18

16.4.

Best of the Best – taekwon-do

9

17.4.

Šachový turnaj

32

30.4.

Mia festival Praha-mažoretky

5

14.5.

Mistrovství ČR-Taekwon-do

11

20.5.
7.6.

„Ráj na zemi“- mažoretky

21

Sportovní den Milovice

320

25.6.

Fotbalový turnaj Milovice

120

1.7.

Malování u Kotherů – vyhlášení

64

29.8.

Malování u Kotherů - vyhodnocení

306

Celkem

1910
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Regionální kolo žákovských družstev v šachu

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. 2016)
Název akce

Datum

září-květen
září-květen
říjen
listopad
září-květen
duben
květen
červen
Celkem

Povinná praxe VOŠ
Zajištění odborné praxe
Povinná praxe logopedické prevence
Povinná praxe logopedické prevence
4x účast na HV LSMS jednání hlavního výboru
Školení spec. pedagogů
Celostátní logopedická konference
Přednáška pro spec. Pg poraden

Počet účastníků

2
2
1
1
1
1
1
1
10

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.
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IX. Spontánní činnost (k 31. 8. 2016)
Název akce

Datum

září 2015
říjen 2015
listopad 2015
prosinec 2015
leden 2016
únor 2016
březen 2016
duben 2016
květen 2016
červen 2016
Celkem

Počet účastníků
- dětí, žáků, studentů

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

327
406
429
335
390
467
363
469
422
170
3778

ODPOLEDNÍ KLUB
Odpolední klub je alternativou školní družiny. Využívají ho
jednak starší děti, které již družinu ve škole nenavštěvují,
jednak děti přicházející na kroužky v DDM. V klubu jsou
k dispozici počítače, stolní hry, stavebnice, knihovnička, děti
si také mohou zahrát na konzoli wii. V klubu je vždy
přítomen pedagog, který dětem nabízí kromě uvedených
možností také další aktivity – obvykle rukodělné činnosti –
vyrábění z papíru, šití, modelování, gumičkování aj.
Ve školním roce 2015/2016 klub denně navštěvovalo
kolem dvaceti dětí, některé chodily do klubu téměř denně.
Mgr. Jiřina Bartošová, pedagog volného času

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.
Logopedie
V kroužku logopedie se vystřídalo během školním roce 2015/2016 celkem 29 dětí ve věku 4,2-8 let
z regionu Nymburska. Docházeli v přítomnosti zákonného zástupce v přibližně 14 denních
intervalech. 5 dětí bylo po odkladu školní docházky. Rozvíjeli jsme řeč ve všech rovinách,
s důrazem na fonetickou korekci řeči s dodržováním zásad krátkodobého cvičení, sluchové kontroly
a užívání pomocných hlásek substituční metodou. Využívala jsem novou pomůcku – signalizační
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rotavibrátor, zakoupený DDM pro vyvození hlásky R. Průběžně byla ukončena péče u 15 dětí,
některé s těžší vadou byly po základní diagnostice posláni na klinické pracoviště. Na pracovišti je
k dispozici řada cvičných materiálů a metodických listů. V činnosti využívám konzultací s rodiči o
dětech, jejich specifických vzdělávacích potřebách. K dispozici jsou ukázky náprav. Cílem je kromě
rozvoje řeči i posilování sebedůvěry dítěte a spolupráce s pedagogy škol.
PhDr. Alena Vaňátková
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. Jako PO se již bohužel nemůžeme účastnit grantů
vyhlašovaných Středočeským krajem, kde jsme byli v minulých letech úspěšní. 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

město
Nymburk

Grant - Velikonoční
dílny a Akademie
DDM Nymburk
Grant – Rozvoj
odpoledního klubu

dotace: 20 000,vl. zdroje: 28 000,-

v souladu se
schváleným
projektem
projekt nebyl
schválen

město
Nymburk

dotace: 0 000,vl. zdroje: 35 000,-

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud byl
ukončen)

Prezentace práce
dětí ZÚ DDM
Nymburk

5.2 Zahraniční spolupráce
Malí debrujáři při DDM Nymburk se účastnili mezinárodní soutěže Pohár vědy – Rojko 2016.
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. Soutěží s mezinárodní účastí se účastní i další členové zájmových kroužků při
DDM Nymburk.
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.
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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 KomenskéhoNymburk, ZŠ Tyršova
Nymburk, ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ BH Lysá nad Labem, ZŠ Milovice s Fokusem Mladá
Boleslav. Dále spolupracujeme s MC Svítání, Sokolem Nymburk a se základní a mateřskou školou
Juventa v Milovicích a ZŠ a MŠ Křinec. Nově jsme obnovili spolupráci s MŠ Sadská, která se
účastní výukových programů na PC a keramického tvoření. Ve sledovaném školním roce jsme
navázali spolupráci se ZŠ a MŠ Kostomlaty n/L.
5.5 Ediční a propagační činnost
Celkovou nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2015/2016 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. Novinkou
jsou zmodernizované webové stránky DDM Nymburk, které umožňují elektronické přihlašování na
všechny naše akce.

6. Údaje o pracovnících SVČ
I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k 30. 6. 2016)
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.

301

II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 6. 2016)
Pedagog.
pracovník

Kuchařová Dana

Johanová Halka
Jelínková Eva
Schreyerová
Pavla
Bartošová Jiřina

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

Úvazek

1,00

Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání,
obor
SpgŠ, Učitelství MŠ, Vychovatelství
UK Praha, Bc., Školský management

Titul

Bc.

Délka
ped.
praxe
28

1,00

SPŠ Prospera, Kurz pg.přípravy

18

1,00

Gymnázium, Studium pg - pg. volného času

20

1,00

ETF UK Praha, Studium pg - pg. volného
času

Bc.

11

0,5

UK Praha, Pedagogika, učitelství ČJ pro SŠ

Mgr.
Bc.

5
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III. Další údaje o nepedagogických pracovnících (k 30. 6. 2016)
Nepedagog.
pracovník

Faulhammerová
Eva
Stegbauerová
Martina
Škodová Jana

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



1

Délka
neped.
praxe

1,00 střední, Střední ekonomická škola Praha

20

0,50 střední, SPŠ Kolín

22

0,90 vyučena, SOU Mladá Boleslav

25

IV. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2016)
Počet pedag.
do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
pracovníků
1
1
5
1
Celkem
z toho žen

Titul

1

5

nad 60 let
0

Z toho
důchodci
0

Průměrný
věk
44

1

Personální změny ve školním roce:

Ve sledovaném školním roce došlo ke změně jedné pedagogické pracovnice a jedné administrativní
pracovnice.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků


Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
ředitelka - ukončení 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
VISK – Seznamovací a týmové stmelovací hry v praxi - 3 účastníci
VISK – Kreativní témata a jejich praktické využití - 1 účastník
VISK – Pohádky trochu jinak - 1 účastník
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně – Keramický kurz 1 účastník
ZDrSEM – první pomoc zážitkem – 2 účastníci
INFRA, s.r.o. Stařeč Podpora logopedické prevence – 1 účastník
UKPF Praha Profesní rozvoj pracovníků ve školství – 1 účastník
SOŠ Kolín World PC – 3 účastníci
SOŠ Kolín Excel PC – 3 účastníci
KÚ Praha E-lite spisová služba I. – 2 účastníci
KÚ Praha E-lite spisová služba II. – 2 účastníci
KÚ Praha Portál PO – 2 účastníci
KÚ Praha Veřejné zakázky – 2 účastníci
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 10
b) počet vícedenních akcí: 3
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Finanční náklady vynaložené na DVPP
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem 18 680,- Kč

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách neuvedených v bodě 9)
Dne 11. – 15. 4. 2016 proběhla v DDM Nymburk veřejnosprávní kontrola za období 1. 1. – 31. 12.
2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4, zákona
o finanční kontrole. Výsledek kontroly – bez závažných porušení.
Dne 18. 5. 2016 proběhla v DDM Nymburk Okresní správou sociálního zabezpečení Nymburk.
Výsledek kontroly – bez závad.
9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ
I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času
Za rok 2015 (k 31. 12.)
Základní údaje o hospodaření SVČ
Činnost
v tis. Kč
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2016 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

4684

-

2318

-

2.

Výnosy celkem

4684

-

3324

-

3718

-

1832

-

966

-

1492

-

0

-

1006

-

příspěvky a dotace na provoz
z toho
ostatní výnosy
3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

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

Za rok 2015
(k 31. 12.)

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

z toho

3418
2622

ostatní celkem1
z toho

3718

94

33166 Olympiády

28

33051 Pg. a npg. odměny

13

33052 Pg.odměny

53
-
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4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

206
195

ostatní účelové výdaje celkem1

11

00001 Sportovní akce

11

z toho

z toho

-

5.

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)

-

Závěr
I přes to, že jsme nuceni využívat vybrané zápisné za zájmové vzdělávání na částečnou
úhradu provozních nákladů, daří se nám udržet kladné hospodaření. I ve sledovaném školním roce
došlo v DDM Nymburk k rekonstrukci některých prostor hrazených z vlastních finančních zdrojů.
V průběhu školního roku 2015/2016 došlo v našem zařízení k jedné personální změně na
pozici pedagoga volného času a k jedné změně na pozici referenta majetkové správy. 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.

Datum zpracování zprávy: 25. 10. 2016

Podpis ředitele a razítko střediska:

Datum projednání zprávy: 25. 10.2016

Bc. Dana Kuchařová
ředitelka Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
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