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Motto: „Dospělí vidí svět takový, jaký je.
Děti ho vidí takový, jaký by mohl být.“

Úvodní slovo ředitelky
Vážení rodiče, spolupracovníci, přátelé a příznivci DDM, vážený zřizovateli,
vážení čtenáři,
nastal nový školní rok 2017/18 a s ním i čas pro zhodnocení roku uplynulého.
Psaní Výroční zprávy vyplývá ze směrnice č. 48 zásady vztahů Středočeského
kraje a jeho příspěvkových organizací, ale její sepsání není jen povinností, ale i
důležitou zpětnou vazbou. Slouží jako porovnání činnosti organizace
s uplynulými roky a zároveň k plánování činnosti na další školní rok. Dočtete se
v ní o všech pravidelných i nepravidelných aktivitách, o náplni práce
jednotlivých zájmových útvarů, o úspěších, kterých dosáhli jednotlivci či
kolektivy. Uděláte si ucelený obrázek o celém DDM, jeho zájmových útvarech,
počtech dětí a personálu. Součástí Výroční zprávy je i zpráva z oblasti
ekonomické. Ne každý si totiž dovede představit široké spektrum činností a
aktivit, které během celého školního roku, prázdnin, sobot a nedělí nabízíme.
V uplynulém školním roce jsme navázali na již osvědčené aktivity, ale podařilo
se nám otevřít nové zájmové útvary a tím zpestřit nabídku pro veřejnost. Nově
jsme navázali spolupráci s některými organizacemi, například s nemocnicí
Nymburk, pro kterou děti z hudebních kroužků připravují vystoupení.
Ráda bych touto cestou poděkovala jménem kolektivu zaměstnanců všem, kteří
nás v naší činnosti podporují: zřizovateli za podmínky, které nám vytváří,
MŠMT, městu Nymburk, spolupracujícím institucím, všem sponzorům a
především rodičům za důvěru, se kterou nám svěřují své děti.
Těším se na spolupráci a společné zájmové aktivity ve školním roce 2017/18.
Bc. Dana Kuchařová, ředitelka DDM Nymburk

Strana 3 (celkem 36)

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
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
zástupkyně 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: celková rekonstrukce budovy DDM – výměna
oken, zateplení, nová střešní krytina, úprava půdních prostor k případnému využití
k zájmovým činnostem
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 jiné podmínky. 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 i na dalších místech poskytování
vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. 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,…
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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 mimonymburskými 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.
Na začátku každého školního roku vytváříme koncepci rozvoje pro pedagogickou, personální i
hospodářskou činnost a v průběhu roku hodnotíme průběh plnění stanovených úkolů.


Organizační struktura školy a personální obsazení

ŘEDITELKA

ÚČETNÍ

REFERENTKA
MAJETKOVÉ
SPRÁVY

ZÁSTUPKYNĚ
ŘEDITELKY

PEDAGOGOVÉ
VOLNÉHO
ČASU



UKLÍZEČKA

ÚDRŽBÁŘ

EXTERNÍ
PRACOVNÍCI

Řídící a kontrolní činnost
Je prováděna dle směrnice organizace, vnitřního řádu, vnitřního kontrolního systému a ostatních
souvisejících předpisů a vyplývá z organizační struktury. Pedagogická kontrolní a řídící činnost
probíhá dle plánu hospitací, náslechy mezi jednotlivými pedagogy a výměnou zkušeností
s jinými organizacemi.



Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ
Hlavní činnost SVČ, tj. poskytování zájmového vzdělávání je uvedena ve zřizovací listině a je
v souladu se školským zákonem. Doplňkovou činnost DDM nemá.



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 byl dost špatný. V roce 2017 byl objekt DDM
zařazen do Operačního programu životního prostředí pod názvem „Snížení energetické
náročnosti objektu Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968“. V tomto programu DDM
získal dotaci na výměnu oken, zateplení budovy, výměnu střešní krytiny a další úpravy sloužící
k úspoře energie. V plánu je rekonstrukce půdních prostor, které by sloužily pro realizaci
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zájmového vzdělávání. 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. 2017)
Název doplňkové činnosti

Počet
uživatelů
doplňkové
činnosti

Doplňkovou činnost DDM
nemá

Počet
zaměstnanců
zajišťujících
doplňkovou
činnost

0

0

Stručné vyhodnocení doplňkové
činnosti

----------------------------------

Poznámka

--------------

3. Činnost střediska volného času


Pravidelná zájmová činnost

I. Pravidelná zájmová činnost (k 31. 8. 2017)
Název zájmového útvaru

Angličtina hrou
Divadelní
Dramatický
Elektrotechnický
Flétna
Fotbal
Fotografický
Grafomotorika
Hudebně pohybový
Italský jazyk
Keramika
Keramika dospělí
Klávesy
Klub kamarád
Kytara, Ukulele
Logopedie
Malí debrujáři
Matematika hrou
Mažoretky
Míčové hry
Minišikulové
Muzikálový
PC

Počet dětí, žáků,
studentů – účastníků
zájmového útvaru

6
5
11
15
31
43
27
5
54
3
322
18
14
12
50
72
26
17
46
21
12
11
6

Strana 6 (celkem 36)

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Interní pracovník

1

2
1

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Externí pracovník

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

1
1
9
2
1
3
1
1
1
1

Petanque
Předškoláček
Psaní na klávesnici
Robotický
Rozezpívání
Ruský jazyk
Sportovní hry
Stolní tenis
Šachy
Šáteček
Šikovné ruce
Šikulové
Taekwon-do
Vaření
Volejbal
Vybíjená
Výtvarný
Zdravé cvičení
Celkem

9
4
10
10
10
5
21
26
11
56
13
11
22
13
19
18
25
28
1138

1
1
1
2
1

1

1
11

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
62

Muzikálový kroužek
Muzikálový kroužek v roce 2016/2017 navštěvovalo celkem 7 dětí převážně mladšího školního
věku. V kroužku děti prohloubily dramatické, pohybové, výtvarné a hudební dovednosti. Děti se
naučily nové písničky, pro které nacvičily choreografie. Vedoucí pracovala s dětmi na rozvoji
sluchu, rytmického cítění, představivosti, uměleckého projevu, mimiky, hudebního vnímaní a
tvořivosti. Pod vedením vedoucí děti navrhly a vlastnoručně připravily kostýmy a dekorace pro svá
vystoupení. Činnost dětí v kroužku, jakož i jejich závěrečná vystoupení byla zaznamenaná na
videozáznamech a početných fotografiích.
Vlastní pohádkový příběh následně účastníci nazkoušeli a za použití všech připravených materiálu
předvedli na vystoupení pro rodiče (květen 2017) a na závěrečném vystoupení na Akademii DDM
(květen 2017).
Viktoria Meyer
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Grafomotorický kroužek
Kroužek grafomotorických nácviků pro předškolní děti probíhal během celého školního roku.
Děti si při různých činnostech rozvíjely hrubou i jemnou motoriku, učily se správnému úchopu
psacího náčiní, správnému sezení u psaní, nacvičovaly přesné tahy tužkou, kreslily, stříhaly, lepily,
navlékaly, proplétaly, modelovaly, hrály společné hry. Postupovaly od jednoduchých cvičení po
složitější. Všechny děti se vždy velmi snažily a na konci hodiny se těšily, že si i vyrobí nějaký
výrobek, který si odnesou domů. Byly šťastné, že zvládly všechny činnosti a zlepšily svoje
schopnosti.
Bc. Hana Svobodová
Předškoláček
V zájmovém kroužku Předškoláček se děti učily spoustu důležitých věcí, které jim usnadní vstup do
školy. Trénovali jsme zejména psaní a čtení číslic, nácvik rovných i vlnitých čar, uvolňování ruky,
trénování pravolevé orientace, správný úchop držení pera a mnoho dalšího. Důraz byl kladen i na
reprodukci básniček a poznávání rostlin a stromů. Často jsme také vyráběli výrobky a hráli
pohybové hry. Věřím, že dětem tento kroužek pomohl pro hladký vstup do první třídy.
Dis. Renata Kolbabová
Logopedie
Do kroužku logopedie v roce 2016/2017 docházely děti ve věku 4 – 6 let. Docházely v přítomnosti
zákonného zástupce ve 14 denních intervalech. Rozvíjeli jsme řeč ve všech jazykových rovinách, s
důrazem na fonetickou korekci řeči s dodržováním zásad krátkodobého cvičení, sluchové kontroly a
užívání pomocných hlásek substituční metodou. Vedle sluchového vnímání jsme trénovali i zrakové
vnímání a celkově jsme rozvíjeli komunikační dovednosti. Na pracovišti máme k dispozici řadu
cvičných materiálů a metodických listů. V činnosti využívám konzultací s rodiči o dětech, jejich
specifických vzdělávacích potřebách.
Bc. Šárka Vozábová
Šáteček
Nacvičili jsme nová taneční pásma: Rejdovák a rejdovačka (střední tanečníci) Vařila bába a
bramborová Kaš (malí tanečníci). Střední tanečníci se průběžně učí taneční čísla větších tanečníků
pro zvýšení zastupitelnosti. Zejména u větších tanečnic se po přechodu na vysoké školy snižuje
účast na zkouškách a akcích Šátečku. Běžný program Šátečku zahrnuje cca 80 minut písniček a
tanců. Vánoční program může vyplnit koledami cca 60 minut.
V muzice se zatím daří udržet nástrojové obsazení muziky, byť v uplynulém období ze
souboru odešla cimbalistka Eliška Fajmonová a houslista Pavel Turinský. Pracujeme na lepší
souhře muziky a na zastupitelnosti muzikantů – houslisté se učí 1. i 2. hlasy a party violy.
V současné době nastává určitý propad v počtu dětí, který je vyvážen lepším tanečním projevem
zbývajících tanečníků. Do budoucna je třeba získat tanečníky zejména do střední a větší taneční
složky.
Ing. Jan Kusovský
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Hra na klávesy
Kroužek hry na klávesy ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo celkem 11 dětí, které byly
rozděleny do dvojic. V rámci výuky se děti během roku naučily hrát na klávesy samostatně a za
doprovodu vyučujícího i dalších účastníků. Za celý rok se děti naučily podle sluchu a podle not hrát
v průměru 12 skladeb, některé si osvojily dokonce více než 20 písniček. Účastníci se naučily hrát
pravou a levou rukou (pro levou ruku se používal buď doprovod základními akordy u mladších a
začátečníků, samostatným digitálním/elektronickým doprovodem u starších dětí a pokročilejších).
V rámci kroužku proběhly 2 koncerty – vánoční (koncem listopadu 2016) a jarní (v dubnu 2017).
Vystoupení proběhlo v prostorech odpoledního klubu DDM Nymburk a bylo přístupné veřejnosti.
Návštěvnost byla velice početná, děti přišli podpořit rodiče, prarodiče a přátelé.
Na konci školního roku většina se účastníků zúčastnila Akademie DDM Nymburk, která proběhla v
Hálkově divadle.
Viktoria Meyer

Ruský jazyk
Kroužek ruského jazyka navštěvovali v roce 2016/2017 celkem 4 účastníci - 3 děti staršího školního
věku a 1 dospělý. V kroužku se účastníci učili psát psacím a tiskacím písmem azbuky. Probíraly se
základy gramatiky. Praktická cvičení spočívala ve čtení a porozumění jednoduchým textům,
mluvení na běžná témata jako např. představení a seznámení, rodina, ve městě, ve škole, jídlo,
tradice apod. Část účastníků spolu s externími zájemci za doprovodu vedoucí navštívili Ruský
masopust – akci, kterou pořádá Ruské kulturní centrum v Praze, kde se mohli seznámit s národními
výrobky a tradicemi, ochutnat ruská tradiční jídla, podívali se na představení stínového divadla v
ruském jazyce a poslechli přednášku o Rusech v Česku. Na konci školního roku všichni účastníci
zpracovali a vlastnoručně připravili nástěnku, kterou prezentovali zajímavosti o Rusku na Akademii
DDM v divadle.
Viktoria Meyer
Italský jazyk
Kroužek italského jazyka v roce 2016/2017 navštěvovali 3 účastníci – 1 dítě staršího školního věku
a 2 dospělí. V kroužku se učili číst, psát a mluvit, také se probíraly základní gramatické jevy. V
rámci kroužku na konci školního roku účastníci připravili prezentační nástěnku pro Akademii
DDM, která následně byla vystavená v nymburském divadle, kde Akademie probíhala. Informace
pro nástěnku museli posluchači samostatně vyhledat a vlastnoručně napsat.
Viktoria Meyer
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Fotografický kroužek - Nymburk
Fotografický kroužek ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo celkem 5 účastníků – děti mladšího
a staršího školního věku. V průběhu práce kroužku se účastníci naučili ovládat vlastní fotoaparát z
hlediska mechanického (zapínat/vypínat, vyměňovat baterky nebo nabíjet baterku, používat
paměťovou kartu), technického (používat menu a nastavovat jednotlivé režimy focení a nastavovat
další parametry), uměleckého (naučili se, co je kompozice, ISO, rychlost závěrky, priorita clony,
jak se nastavuje světlo v ateliéru, jak se fotí portrét, zátiší, architektura, příroda, akce apod.). Děti se
učily základům úprav a retuše v grafickém redaktoru Zoner, za jehož pomoci také vytvořili např.
vánoční přání, koláže, abstraktní obrázky.
Některé děti se zúčastnily fotosoutěže Tajemství Nymburka, kde 2 z účastníků byli vysoce
ohodnocení porotou a umístili se na 1. a 2. místech ve svých věkových kategoriích.
Pro Akademii DDM účastníci vybrali fotografie, které nafotili během roku na různá témata a
vytvořili nástěnku pro prezentaci činnosti kroužku.
Viktoria Meyer
Fotografický kroužek – Lysá nad Labem
V průběhu školního roku se fotografický kroužek scházel pravidelně v liché pondělí dvě vyučovací
hodiny. Děti se naučily znát fotoaparát, komponovat, pracovat s časem a clonou, zpracovávat
fotografie na počítači pomocí dostupných volně ke stažení online photo editorů Picasa, Gimp,
XnView. Zkušenější děti se se naučily pracovat v manuálním režimu fotoaparátu, upravovat www
stránky školy. Ukázky práce dětí fotografického kroužku byly pravidelně zveřejněny na nástěnce
kroužku, na televizi ve vestibulu a na www stránkách školy.
Ing. Josef Bodlák
Keramika - Nymburk
Kroužky keramiky pro děti probíhaly ve školním roce
2016/17 již čtyřikrát týdně, oblibě se také již tradičně
těšil keramický kroužek pro dospělé. Zájem o
keramické kroužky v DDM roste. 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.
Při setkání s
keramickou hlínou jsou děti uvolněné, spontánní a
přirozeně tvořivé. Při práci s hlínou je důležitý prožitek
a radost z vlastního experimentování. Děti si radostně
odnášejí své výtvory domů pro svou potěchu, využívají
výrobky jako dárky, některé výrobky jsou nabízeny
k prodeji
na
Akademii
DDM,
vystaveny
v prezentačních prostorách DDM, nebo se s nimi děti
účastní různých soutěží.
Halka Johanová
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Keramika – Lysá nad Labem
Ve školním roce 2016 – 2017 v Lysé nad Labem docházelo do keramických kroužků 110 dětí a 10
dospělých do 11 kroužků. Zájem o keramickou hlínu a práci s ní je stále velký již několik let. Stejné
to bylo i v minulém školním roce.
Děti nižších ročníků zapisují hlavně rodiče, kteří si uvědomují prospěšnost tvořivé činnosti u svých
potomků. Samotné děti láká vytvořit něco nezničitelného, trvanlivého. Do návštěvy keramického
kroužku měly možnost pracovat většinou s modelínou. Setkání s keramickou hlínou pro ně byl
posun k novým možnostem. Učily se překonat ostych z nového materiálu, zvládnout pracovní
postupy a glazovací techniky.
Starší děti se vracely do známého prostředí se znalostmi z minulého roku. Aby pokročily ve svém
tvůrčím vývoji, byly vedeny k samostatné, tvořivé činnosti s volnou tématikou nebo s částečným
zadáním. Při vyhlášení soutěže o nejzajímavější kachel na téma „voda“ vzniklo hodně zajímavých
prací. Z nich bylo vybráno 25 nejlepších samotnými dětmi. Některé kachle byly vystaveny na
Městském úřadě v Nymburce. To děti velice potěšilo.
V průběhu celého školního roku se děti naučily modelovat z ruky misku, zvířátka, figury a při práci
s plátem vyrobily již zmiňované kachle a tácky. Při své práci poznávaly své schopnosti, samy sebe a
v neposlední řadě s každým dalším výrobkem rozvíjely svou fantazii.
Nejsou výjimkou děti, které navštěvují keramiku po celou dobu školní docházky a to i přes to, že
pokračují od 11 let na gymnáziu v Nymburce. Tvůrčí prostředí mezi stejně zaujatými dětmi je
příjemnou relaxací a odpočinkem. Děti byly nedočkavé na každý další finální výrobek a nejraději
by odnášely výrobky i nedokončené, jen aby se mohly pochlubit doma rodičům.
U dospělých byla situace obdobná. Díky neskutečné trpělivosti a víceleté praxi vyrábí kvalitní,
krásné předměty srovnatelné s výrobky profesionálních keramiků.
Eva Jelínková
Keramika - Křinec
V průběhu celého roku si mohly děti postupně vyzkoušet různé techniky při práci s
keramickou hlínou a její glazování glazurami, engobami i oxidy kovů. K základním dovednostem
patří tvorba z plátu hlíny. Děti do plátu ryly, otiskávaly např. listy, jehličí a další přírodniny, krajky
apod., vykrajovaly pomocí šablon i formiček. Často pracovaly se šlikrem v rovině i při tvorbě
prostorových objektů. Zkoušeli jsme i kombinovat světlou a tmavou hlínu- technika mramorování.
Při barvení děti používaly oxidy kovů pro zvýraznění a stínování linií nebo jako barvítka do bílé
glazury. Zvláště pak se jim líbilo barvení oxidy mědi a kobaltu, kdy výsledné odstíny modré a
zelené barvy byly velmi efektní. Vyzkoušely si malbu glazurami vč. efektních s floty a skleněným
efektem na ploché předměty. Do surové hlíny malovaly engobami i oxidy kovů. S velkou oblibou
pracovaly se skleněnou drtí. V kroužku jsme vyráběli jak tematické práce: vánoční, velikonoční, pro
maminky, tak zaměřené na roční období - draky, houby, sluníčka, květiny, motýly, sněhuláky a
další. Prostor byl i pro volnou tvorbu dětí podle jejich přání a zájmu. Zájem o tento kroužek trvá již
několik let. Velká část dětí je z první až třetí třídy. Není ale výjimkou, že i děti z 4. a 5. třídy chodí
stále.
Mgr. Světlana Vošická
Kytara, ukulele a rozezpívání
Ve školním roce 2016/2017 jsme nabídli výuku kytary a ukulele jako jeden zájmový útvar. Toto
spojení umožnilo žákům, kteří mají zájem o oba nástroje, realizovat svůj zájem v rámci jednoho
ZÚ. Mnozí žáci tak hrají na jeden nástroj, buď na kytaru, nebo na ukulele – podle vlastní volby,
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někteří střídají nástroje dva. Zájemci o hru na baskytaru si mohou při hodinách zapůjčit tento
nástroj a naučit se základy hry. Při výuce jsme dodrželi počet tří žáků do skupiny, který se osvědčil
pro výuku žáka a jeho účinné zapojení do společného hraní s dalšími spoluhráči.
Druhým rokem pokračovala výuka dospělých. Počet žáků se sice nenavýšil, zato se vytvořila
stabilní skupinka s pravidelnou docházkou.
Do nabídky ZÚ bylo rovněž druhým rokem zařazeno Rozezpívání tzv. nezpěváků, kde děti
pracovaly se svým hlasem a objevovaly své pěvecké možnosti. Na základě zkušeností získaných
v předešlém školním roce byla nabídka rozdělena na dva samostatné ZÚ, a to pro mladší žáky a pro
starší žáky. Kapacita 6 účastníků ve skupině mladších žáků byla obsazena. Nabídku vlastního ZÚ
pro svou věkovou kategorii využili tři starší žáci, z nichž dva byli motivováni přípravou na
přijímací zkoušky z hudební výchovy na střední školu. Žáci rozezpívání v obou věkových
kategoriích využili možnost přípravy na zpěv u mikrofonu.
Bc. Pavla Schreyerová

Šikovné ručičky
Kroužek Šikovné ručičky pro žáky 1. a 2. ročníku probíhal pravidelně každou středu od 12.30 –
13.30 hod.. Žáci v hodinách využívali různé výtvarné techniky (kresba, malba,… ), pracovali se
širokou škálou materiálů (papír, látka, vlna, plast, přírodniny). Společně jsme využívali vhodné a
bezpečné pomůcky, prostředí a pracovní metody potřebné ke zdárnému splnění finálního výtvoru.
Důraz byl kladen na pozitivní postoj k výtvarnému umění, zvládnutí používaných technik a
schopnosti sebehodnocení. Žáci rozvíjeli svou tvořivost, představivost a fantazii.
Mgr. Libuše Digaňová
Dramatický kroužek Milovice
Ve školním roce 2016/17 se nám podařilo nastudovat dvě pohádky. Pohádku pro MŠ (tzv. malou) O
princezně Solimánské a velkou pohádku pro ZŠ Princ a zrcadelnice . Obě pohádky se povedly,
publikum bylo velmi spokojené.
Alena Češková
Výtvarný kroužek
Během školního roku 2016/2017 se děti seznámily s různými výtvarnými technikami. Zábavnou
formou jsme si například vyrobili enkaustické motýlky, keramické vánoční ozdoby, papírový balon
a podobně. Všechny děti vždy práci zvládly výborně a dokonce i dětem předškolního věku se
výrobky podařily. Mimo jiné se děti naučily pracovat i s textilem a dřevem.
Dis. Renata Kolbabová
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Klub kamarád
V klubu kamarád děti tematicky poznávaly svět kolem sebe. Poznávali jsme společně barvy, tvary,
čísla a také zvuky zvířátek. Cvičili jsme v tělocvičně, tančili a také stavěli z kostek. Naučily se
několik říkanek a písniček. Díky jejich píli a chuti se učit, jsme vystoupili na tradiční akademii
DDM. Všichni diváci hlasitě tleskali, a tím nejlépe ocenili dětskou snahu.
Dis. Renata Kolbabová
Počítače
V kroužku počítačů se děti seznámily se základními programy MS Office. Zejména jsme se učili s
programem WORD, kde děti vytvářely pozvánky, novinové sloupky, dopisy a podobně. V
programu EXCEL se žáci naučili vytvořit jednoduché tabulky a některé matematické funkce. Velmi
oblíbenou prací bylo vytváření videí v programu WINDOWS MOVIE MAKER. Několikrát jsme si
také vyzkoušeli základy psaní všemi deseti, přičemž se děti velmi snažily a některé dokonce samy
doma pokračují v tréninku.
Dis. Renata Kolbabová

Vaření
Kroužek vaření také již několikátou sezónu patří ke stálicím naší nabídky. Ve školním roce 2016/17
probíhal ve dvou termínech. Děti se naučily připravovat polévky, pomazánky, hlavní chody, dezerty
a další pochoutky. V kroužku pracují zcela samostatně podle zadaného receptu, vedoucí jim radí,
nebo ukazuje postup v případě, že si samy nevědí rady. Děti s radostí své umění prezentovaly na
červnové Akademii DDM, na kterou nachystaly jednohubky s mrkvovou, celerovou, krabí a
strouhanou pomazánkou. Upekly cukroví ze šlehačky, důchodky, perník, barevný koláč papoušek a
řezy s tvarohem. Všem chutnalo a děti chválili, jak jsou šikovné.
Jana Škodová
Stolní tenis
V kroužku stolního tenisu jsme se seznámili se základními údery a hlavními pravidly hry. Mezi
většinou pokročilých hráčů byli i čtyři úplní začátečníci. I ti se brzy základy naučili a nic nebránilo
cvičným turnajům. Před vánočními prázdninami jsme si dokonce uspořádali malý vánoční turnaj.
Dis. Renata Kolbabová
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Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ
Taekwon-do ITF Milovice
Kolář Denis – 7 .Central Bohemia Cup, 2. místo v tul (sestavy)
Sedláček Štěpán – 7. Central Bohemia Cup, 3. místo v tul (sestavy)
Zachrdla Vojtěch – 7 .Central Bohemia Cup, 3. místo v tul (sestavy)
Zachrdla Jan – 7. Central Bohemia Cup, 2. místo matsogi (sportovní boj)
Hejný Michal – Czech Open 2017, 3. místo v tul (sestavy)
Vohralík Denis - Czech Open 2017, 1. místo v tul (sestavy)
Holcová Karolína – Czech Open 2017, 3. místo matsogi (sportovní boj)
Sedláček Štěpán – Czech Open 2017, 3. místo v tul a matsogi (sportovní boj)
Gerlichová Ludmila, Czech Open 2017, 3. místo matsogi (sportovní boj) a wirok (silové
přerážení)
Mažoretky
Mia festival Brandýs n/L, 2. místo
Volejbal
Okresní kolo ve volejbale – družstvo A chlapci, 3. místo
-

Družstvo B chlapci, 1. a 5. místo

-

Družstvo dívky 2., 3., 4. a 5. místo

Zhodnocení kroužku Taekwon-do
Závodníci se pravidelně účastnili celorepublikových závodů Taekwon-do ITF s častým medailovým
ohodnocením. 28 zlatých,14 stříbrných, 26 bronzových medailí za celý šk. rok.
Vedoucí oddílu se zúčastnila ME Taekwon-do se ziskem 2 medailí Mistryně Evropy, složila
zkoušky II. dan, nutné zvyš. kvalifikace vedoucí odd. První žák školy TKD Milovice složil zkoušky
na černý pásek I. dan. O utužování kolektivu a rozvíjení technik jsme se snažili také na soustředění.
Mgr. Ludmila Gerlichová
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Příležitostná zájmová činnost

II. Příležitostná zájmová činnost (k 31. 8. 2017)
Datum

23. – 24. 9.
24. 9.
24. 9.
září
1. 10.
1. 10.
5. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
9. 10.
31. 10.
říjen
5. 11.
10. 11.
19. 10.
7. 11.
27. 11.
26. 11.
30. 11.
2. 9. 16. 12.
prosinec
prosinec
4. 12.
5. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
26. 12.
10. 1.
15. 1.
2. 2.
13. 2.
14. 2.
20. 2.

Název akce

Počet účastníků
celkem

Gastrofestival Lysá n/L – dílny
Gastrofestival – Šáteček
Dožínky Přerov n/L – Šáteček
Vzpomínáme na prázdniny v odpoledním klubu
Vernisáž výstavy Galerie L. K. Poděbrady
Tuláček – hrad Kost
ZŠ Tyršova Debrujáři – Den otevřených dveří
Showtime Poděbrady – hudební vystoupení
Showtime Poděbrady – tvořivá dílna
Showtime Poděbrady - mažoretky
Tuláček – Divadlo bez zábradlí
Halloween
Podzimní vyrábění v odpoledním klubu
Tuláček – Chvalský zámek
Pečení svatomartinských rohlíčků
Tuláček – Muzeum hudby Praha
Divoká fotománie Milovických divočáků - knihovna
Mažoretky – Advent Stratov
Mažoretky – Advent Lysá n/L
Klávesy – Vánoční koncert
Kytary – veřejná zkouška s ozvučením Zpívání u jesliček
Vánoční dílny pro ZŠ Komenského Nymburk
Výstava keramických prací
Šáteček – soustředění Semice
Mikuláš v DDM Nymburk
Vánoční tvoření v MŠ Poděbrady
Divadelní vystoupení ZŠ Kostomlaty
Šáteček – Vánoční koncert Semice
Mažoretky – Vánoční vystoupení na výstavišti
Šáteček – Vánoční koncert Kounice
Zpívání u jesliček
Výlet Milovických divočáků do Prahy – Výstava Palác Kinských
Tuláček –Ať žijí duchové, divadlo
Taekwon-do ITF Milovice – zkoušky na TS kup
Fotokroužek –Věda nás baví
Valentýnské srdíčování
Fotokroužek –Věda nás baví

800
30
50
45
100
14
250
6
160
14
10
10
63
14
17
12
17
10
10
9
37
421
213
55
123
74
11
55
14
55
150
20
27
20
3
18
3
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27. 2.
27. 2.
5. 3.
6. 3.
13. 3.
20. 3.
27. 3.
27. 3.,4. a 10. 4.
15., 22.3., 5.4.
Březen - duben
3. – 12. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
10. 4.
13. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
11. 5.
16. 5.
17. 5.
20. 5.
22. 5.
22. – 31.5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5., 3. 6.
27. 5.
1. 6.
7. 6.
14. 6.
15. 6.
21. 6.
29. 6.
červen
10. – 31. 8.

Fotokroužek –Věda nás baví
RJ- Ruský masopust v Praze
Tuláček – Krkonošské pohádky, divadlo Praha
Fotokroužek -Věda nás baví
Fotokroužek – Věda nás baví
Fotokroužek – Věda nás baví
Fotokroužek – Věda nás baví
Rozezpívání – příprava k přijímacím zkouškám
Kytara – Hudební dílnička Shaw mendes
Velikonoční keramická výstava
Velikonoční dílny pro ZŠ Komenského Nymburk
Fotografování prvňáčků Fotokroužek Milovice
Rozkvetlá fotománie
Jarní čtení Milovice
Fotokroužek – Věda nás baví
Zelený čtvrtek
Zpívání v nemocnici
Fotokroužek – vyhlášení výsledků Atrium radnice
Fotokroužek – Věda nás baví
Příprava na zpěv do mikrofonu
Tajemství štěstí – literární podvečer Milovice
Zpívání v nemocnici
Klávesy – Jarní koncert
Mažoretky – „Ráj na zemi“ Sadská
Příprava na zpěv do mikrofonu
Výstava fotografií Hálkovo divadlo
Fotokroužek Milovice – Výstava Tělo
Projektové odpoledne na SŠ ODG v Lysé n/L
Muzikálový kroužek –„Jak se roční období pohádala“
Kytara – hudební doprovod při křtinách
Mažoretky – Městské slavnosti Lysá n/L
Šáteček – Hudební doprovod svatby
Hudebně – pohybový kroužek – vystoupení pro rodiče
Hudebně – pohybový kroužek – vystoupení pro rodiče
Zpívání v nemocnici Nymburk
Projektové odpoledne na SŠ ODG v Lysé n/L
Milovičtí divočáci – Akademie Milovice
Divadelní kroužek – Princ a Zrcadelnice
Malování v Biografu – hlasování

Celkem

3
5
20
3
4
4
2
3
4
784
402
8
15
13
2
10
20
15
2
1
14
22
10
15
1
9
20
10
7
6
15
10
18
20
16
10
5
11
248
4727
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Hudebně-pohybový kroužek
Ve dnech 7. a 14. června 2017 proběhla v ZŠ Juventě v Milovicích závěrečná vystoupení
dětí, které docházely po celý školní rok na Hudebně-pohybový kroužek pod vedením paní učitelky
Mgr. Jany Kopecké.
Obě vystoupení s názvy „Cestování“ a „Průběh školního roku“ se setkala s velkým ohlasem
rodičů a radostí dětí. Během obou vystoupení mohli diváci vidět vše, co se v průběhu školního roku
2016/2017 žáci naučili.
Během kroužku jsme trénovali především zpěv netradičních písní (zejména od Lenky
Pospíšilové). Krom zpěvu jsme se také věnovali nácviku doprovodných tanců k písním, rozezněli
jsme jednoduché hudební nástroje a využili jsme taktéž hry na tělo od luskání a tleskání přes
pleskání a dupání.
Z hry na nástroje měli žáci patrně největší radost, a tak jsme je využívali, co to šlo.
Nejčastěji jsme hráli na dřívka, bubínky, činely, triangly, zvonkohry, xylofony, dešťové hole,
rolničky a boomwhackery.
Boomwhackery se staly pro žáky velmi oblíbeným hudebním nástrojem. Jsou to perkusní
nástroje vyrobené z plastu. Vzhledem k veliké oblibě tohoto nástroje jsme se s nimi předvedli v
závěru zmiňovaných vystoupení. Žáci zahráli melodie známých lidových písní a diváci hádali, o
které písně jde.
Mgr. Jana Kopecká
Zhodnocení akcí, do kterých se zapojili účastníci zájmových útvarů kytara, ukulele a
rozezpívání v roce 2016/2017
V průběhu školního roku 2016/2017 dostaly účastníci výše jmenovaných ZÚ příležitost zahrát si a
zazpívat společně i při jiných příležitostech než pravidelná setkání ZÚ. V říjnu 2016 jsme se
zúčastnili přehlídky volnočasových aktivit Showtime v Poděbradech. Na hudebním vystoupení
hrála skupina složená z ukulele, baskytary a čtyř kytar. V prosinci 2016 jsme se postarali o hudební
doprovod při Mikulášské besídce, konané v prostorách DDM Nymburk. V adventním a vánočním
čase přijali účastníci ZÚ pozvání aktivně se zúčastnit akce Zpívání u jesliček 2016.
Největší část přípravy proběhla během pravidelné činnosti ZÚ. V rámci této přípravy se uskutečnily
tři mimořádné zkoušky s ozvučením, které jsme si zapůjčili. Děti měly možnost vyzkoušet si zpěv a
hraní na mikrofon. Cílem mimořádných zkoušek bylo naučit se u mikrofonu vystupovat a dále
zjistit, jaké možnosti pro hru a zpěv nám ozvučení přináší.
Na jaře 2017 jsme odpověděli na prosbu ze strany Chronicare, zda bychom přišli zahrát do
nymburské nemocnice na oddělení pro dlouhodobě nemocné. V dubnu 2017 jsme se skupinkou
účastníků ZÚ kytara/ukulele poprvé navštívili nemocnici. Akce proběhla v radostné atmosféře –
zahráli jsme šest připravených písniček a potěšili všechny přítomné. V květnu 2017 jsme šli na
druhou návštěvu, která rovněž proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Do třetice jsme
hudbou ukrátili dlouhou chvíli při pobytu v nemocnici pacientům a zpestřila dlouhou směnu
přítomnému ošetřujícímu personálu v červnu 2017, tentokrát za pomoci hosta – houslistky a
zpěvačky paní Hany Nehybové.
Na posledním místě výčtu příležitostí uvedu speciální příležitosti určené talentovaným účastníkům
zájmového vzdělávání. Na jaře 2017 proběhla hudební dílnička Shawn Mendes – umožnila
nadané žákyni individuální studium skladeb zvoleného interpreta. V červnu 2017 dostala druhá
talentovaná žákyně nabídku, aby se zapojila do hudebního doprovodu při křtinách.
Bc. Pavla Schreyerová
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Zhodnocení akcí, do kterých se zapojili účastníci kroužků Milovičtí divočáci, Keramika a
smaltování a Matematika hrou
Žáci z fotografického kroužku Milovičtí divočáci, z kroužku Keramika a smaltování i z kroužku
Matematika hrou, které vede v mimoškolních aktivitách Mgr. Dagmar Sofie Molinová, pravidelně
pořádali hodinové pořady s prezentacemi fotografií, doprovázené vyprávěním zážitků
z fotografování, tzv. Fotománie v Městské knihovně v Milovicích a literární podvečery s hostem
Mgr. Karlem Špeciánem. Jako hosta jsme přivítali i Mgr. Ivanu Horákovou s tématem nenásilné
komunikace. Také během školního roku byly uspořádány 2 výlety pro žáky z kroužků do Prahy na
výstavu Celník (v lednu) a na výstavu Tělo (v květnu).
Dvakrát jsme se zúčastnili projektového odpoledne se zajímavým výtvarným programem na
Střední škole oděvního a grafického designu v Lysá nad Labem.
Fotokroužek během školního roku fotografoval aktivity kroužků i dění ve škole i ve městě,
účastnil se fotosoutěží a vystavoval své fotografie na čtyřech výstavách:
Setkání LKPB na Bezručově vyhlídce ve Slezsku,
DDM Nymburk,
Hálkovo divadlo Nymburk,
Městská knihovna v Milovicích.
Mgr. Dagmar Sofie Molinová
 Pobytové akce
III. Pobytové akce (k 31. 8. 2017)
Datum

22. – 27. 4.
27. – 30. 10.
27. – 29. 10.
11. – 13. 11.
26.- 27. 11.
17. 3.- 19. 3.
13. – 14. 5.
2. – 4. 6.
10. – 11. 6.
11. – 13. 6.

Název akce

Velká Británie – Londýn, poznávací zájezd
Taekwon-do ITF Milovice - soustředění
Debrujáři – poznávací zájezd Bojnice
Taekwon-do Milovice ITF Mistrovství ČR Brno
Šáteček – soustředění Semice
Taekwon-do IT FMilovice Czech Open 2017
Taekwon-do ITF Milovice setkání STM
Šáteček – Polabská vonička
Šáteček – Dětské hodečky v Dunajovicích
Pohár vědy Polaris 2017

Celkem
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Počet účastníků

Osobodny

44
3
12
4
55
10
6
40
35
15

264
12
36
12
110
30
12
120
70
45

224

711

Polabská vonička – Šáteček



Prázdninová činnost

IV. Prázdninová činnost (k 31. 8. 2017)
Datum

26. – 27. 10.
2. – 5. 2.
6. – 10. 2.
26. – 30. 6.
26. – 30. 6.
3. – 4. 7.
5. – 9. 7.
10. – 14. 7.
17. – 21. 7.
15. – 21. 7.
28. 7. – 5. 8.
23. 7. – 5. 8.
4. 8. – 15. 8.
12. – 19. 8.
21. – 25. 8.
28. – 31. 8.

Název akce

Podzimní PT
Vědulák – Ledová Praha - Debrujáři
Jarní PT
PT s angličtinou
PT s výlety
PT I.
Šáteček - Maďarsko
PT II.
PT III.
Ivaň Debrujáři
Taekwon-do –soustředění U starého rybníka
Mukařov
Brazílie
Šáteček – soustředění Vysoké n/J
PT IV.
PT V.

Celkem
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Počet
účastníků

Osobodny

Počet
pracovníků

11
12
12
21
19
14
30
24
25
7
18
43
3
42
25
25
331

22
48
60
105
95
28
150
120
125
49
162
602
36
336
125
100
2163

2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
1
8
2
5
2
2
43

Zhodnocení letních příměstských táborů
V nabídce příměstských táborů na léto 2017 se letos vedle tradičních výletů objevil také týdenní
tábor Hrátky s angličtinou. Toto téma výborně fungovalo jako námět her i jako zajímavý prvek pro
děti i rodiče. Děti se scházely od pondělí do pátku na osm hodin denně. Byla pro ně připravena
celotáborová soutěž se závěrečným vyhodnocením a poklad s mapou. Podařilo se dobře děti
motivovat ke hledání pokladu a k získávání bodů za soutěže. Kromě prvního dne, který jsme
věnovali výhradně seznamování, jsme každý další den navštívili ve městě nějaké místo, na které
bychom se s dětmi běžně nepodívali: profesionální hasiči, pravěká mohyla, Polabské muzeum a
charitní obchůdek.
O příměstské tábory, které jezdí na výlety, byl standardní zájem. Podařilo se připravit pro děti
pestrý program, který kombinoval výlety do přírody s návštěvami muzeí a expozic ve městech.
Navštívili jsme zámek, kde pobýval poslední císař a český král Karel I., prošli jsme se krajinou
podle řeky i mezi skalami, projeli jsme se na parníku, seznámili se s historií hygienického vybavení
toalet, s chirurgickou technikou tvoření miniatur nebo s různými způsoby vyrábění elektřiny. Zažili
jsme den plný her díky mysliveckému spolku Křečkov a hledali jsme perníkovou chaloupku. V tom
všem děti našly zábavu i poučení.
Bc. Pavla Schreyerová

Příměstský tábor - výlety (26. 6. – 30. 6. 2017)
Příměstské tábory jsou příjemným zpestřením pro děti, které by musely své volné dny trávit samy
doma a samozřejmě i částečnou pomocí rodičům.
K tomu byl určen i tento tábor na konci školního roku.
Na každý den jsme měli naplánovaný celodenní výlet vlakem. Cílem bylo nabídnout dětem pobyt
na zdravém vzduchu v co největší míře, s poznáním něčeho nového a zajímavého. Nechyběly ani
hry a soutěže.
První výlet nás zavedl do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova koruna a k zahradní železnici
pod zámkem. Nejprve je nadchly vláčky, které křižují malou městskou zahrádku, ztrácí se pod keři
a vjíždí do tunelů z pravých kamenů. To byl ráj hlavně pro chlapce. Poté jsme přešli do zámeckého
parku. Tam si děti zahrály na hledače strašidel a víl. Při tom vyplňovaly různé úkoly u rozmístěných
tabulí s obrázky a textem. Na konci cesty za pohádkovými postavami byli nejúspěšnější lovci
odměněni. Dětem se v příjemném prostředí parku moc líbilo.
Dalším hezkým výletem byla cesta k Máchovu jezeru s výstupem na kopec Šroubený. Pod ním si
děti pohrály a odpočinuly si. Den jsme zakončili plavbou ze Starých Splavů do Doks. Tu si děti
náležitě užily.
Velice zajímavý byl i den v Muzeu řemesel s atmosférou první republiky v Letohradu. Pro děti
již hodně vzdálená doba s neznámými řemesly. Děti dostaly u pokladny dotazníček, který si mohly
vyplňovat při prohlížení vystavených předmětů a tím se s již zapomenutým světem některých prací
částečně seznámit. Děti výstava velice zaujala. Ptaly se, ukazovaly nám zajímavé nebo pro ně
neznámé stroje, nářadí i hračky. Bylo to pro ně velice poučné.
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Týden jsme zakončili v Botanicu v Ostré. Tentokrát se děti nejenom seznámily s historií
vesnických řemesel, ale také si je mohly vyzkoušet. S chutí si vyzkoušely tvorbu svíček, práci
s kůží a s dalšími materiály. Vyrobily si přírodní mýdlo. Velkou zábavou pro ně byla platba groši a
ne dnešními penězi. Když měly všechny výrobky a prozkoumaly všechny křivolaké uličky, mohly
se osvěžit a posilnit ve staročeské krčmě. Tam na ně čekaly čerstvé domácí pochoutky a také
domácí limonáda. Děti byly velice spokojené.
Eva Jelínková
Letní pobytový tábor Mukařov 2017
Pobytový tábor v Mukařově pořádáme v DDM Nymburk již několik let. V letošním roce se
zúčastnilo tábora 43 dětí. Toto léto jsme si na táboře hráli na Mimoně z filmu Já, padouch. Úkolem
dětí bylo získat peníze pro Grua, aby mohl ukrást Měsíc, na což potřeboval sestavit raketu. Děti
během celého tábora hrály hry motivované tématem celotáborové hry. Tábor je zotavovací akce,
proto se snažíme, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu, na táboře jsou bez počítačů,
tabletů i mobilních telefonů. Pokud
není vhodné počasí pro hry v přírodě,
tráví děti čas výrobou keramiky,
malováním na trička, ubrouskovou
technikou nebo třeba vystoupením
profesionálního
kouzelníka.
Děti
odjížděly z tábora nadšené a někteří ani
nechtěly jet domů, takže myslím, že to
je velmi dobrá zpětná vazba.
Halka Johanová
Podunajský folklorní festival (Dunamenti Folklór Fesztivál) – Kalocsa,
Maďarsko (5. – 9. 7. 2017) – Šáteček
Letošní prázdniny jsme zahájili účastí na folklorním festivale v Maďarském městě Kalocsa.
Ač jsme byli informováni, že se jedná o nejstarší a největší mezinárodní folklorní festival v
Maďarsku, nikdo z nás si nepředstavoval takové množství účinkujících (38 souborů) a diváků
(každý den bylo přeplněné hlediště s 855 sedadly). A jaké to bylo?
Na Podunajský folklorní festival jsme z Česka vyrazili v úterý večer, abychom se ve středu
ráno probudili v Maďarsku, resp. v rekreačním areálu u Dunaje, kde jsme vyčkali, než nás budou
moci přivítat naše maďarské rodiny, které se nás hodlaly po dobu festivalu ujmout. Čas jsme si
zkrátili zpěvem – chtěli jsme na Maďary udělat dojem a tak jsme se během dopoledne naučili
maďarskou píseň Az a szép. No „naučili“ - pro některé to bylo vůbec první setkání s maďarštinou,
tak si asi umíte představit, jak to vypadalo. Proto jsme si následně s Ritou (naší překladatelkou a
průvodkyní) prosfištěli i nějaká slofíčka. Ve skutečnosti však naše domluva s rodinami vypadala
spíše jako společenská hra Activity v praxi. Vybraní zástupci se zúčastnili zahajovacího
ceremoniálu, kde jsme předali dárky.
Každý večer se v restauraci Platan, která je součástí parku, konala folklorní taneční párty
jednoho zahraničního a maďarského souboru. Lidé se tak navzájem mohli učit různé tance. První
večer jsme měli společně s Maďary na starost my. Jako překvapení jsme předvedli i naše
nastudování maďarské lidové písně. A mělo to úspěch! Ostatně ani Škoda lásky nebyla k zahození.
Z celého večerního hraní jsme měli příjemný pocit. Vděčíme za to také skvělému výkonu
maďarského zvukaře, ke kterému by měla většina českých jezdit na stáž.
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V pátek večer nás čekalo nejdůležitější vystoupení na hlavní scéně. Přímo na pódiu jsme si
udělali prostorovou zkoušku, což se nám velmi vyplatilo. Po obědě nás čekal další zajímavý bod
festivalu. Vaření. Každý zahraniční soubor měl uvařit nějaké typické národní jídlo. My jsme si
vybrali knedlíky s uzeným masem, cibulkou, zelím. Navíc jsme k našemu menu podávali i chlazené
nymburské pivo. Po půl hodině už náš stánek zel prázdnotou. Všem naše jídlo velmi chutnalo. Nás
nejvíce zaujal studený polský boršč.
V odpoledních hodinách nás měla čekat zvuková zkouška, ale po naší předchozí spolupráci
zvukař prohlásil, že už to není potřeba. A měl pravdu. Večerní vystoupení před více než 900 diváky
dopadlo výborně. Vliv na to měl nejen krásný prostor a skvělé zvučení, ale i naše úsměvy, a
jednotlivé taneční, hudební i pěvecké výkony. Náš úspěch jsme poté oslavili na večerní taneční
párty pod taktovkou Srbů a Maďarů.
Nakonec pobytu nás už čekalo dojemné rozloučení s Bertillou a Ritou – které se o nás obě
krásně staraly, zařídili vše potřebné a nám tak umožnili bezstarostný pobyt v Maďarsku. Za to jim
patří naše velké poděkování. Zároveň doufáme, že i ony si to s námi alespoň trochu užily.
Myslím, že jako soubor jsme polabský folklor a Česko reprezentovali úspěšně a ukázali
všem, že Češi jsou přátelští, umí se bavit a nezkazí žádnou srandu. Naopak jsme zjistili, že Maďaři
jsou milí, přívětiví a ochotní lidé, kteří pomohou za jakékoliv situace. Na závěr zbývá jen doufat, že
za tři roky si na nás Kalocsa zase vzpomene a opět nás pozve, protože nám se tam moc líbilo…
Ing. Jan Kusovský
Výchovně-vzdělávací pobyt na Jižní Moravě – Malí debrujáři
Nymburští debrujáři se vydali poznávat krásu Jižní Moravy v rámci
výchovně vzdělávacího pobytu v Ivani. Během sedmi dnů navštívili mnoho
zajímavých míst na Jižní Moravě. Po příjezdu na chalupu jsme si zajistili
nákup na celodenní stravování. Vařili jsme si totiž sami. Prošli si okolí
malebné vesničky Ivaň v okrese Brno-venkov.
Jako první jsme zamířili do Aqualandu Moravia. Aqualand Moravia je
nejmodernější zábavní vodní centrum v České republice, naleznete jej v turistické lokalitě jižní
Moravy s nádherným výhledem na Pálavu.
Dále jsme navštívili zámek v Mikulově, Technické muzeum v Brně. V hlavní budově muzea je k
vidění 16 stálých expozic a Technická herna, která zaujme malé i velké návštěvníky. Zábavnou,
interaktivní formou seznamuje s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. V muzeu
také od roku 2006 funguje výtvarně-technická dílna, ve které jsou nabízeny programy zaměřené na
tradiční řemeslné a výtvarné techniky.
Navštívili jsme také hrad Veveří a zoologickou zahradu v Brně. Jelikož debrujárům není cizí sport a
adrenalin, tak jsme si zahráli kolektivní sport bowling a odreagovali na laser game.
Kromě zajímavostí, památek a dobrodružství jsme si užili spousty zábavy a legrace. Těšíme se na
poznávaní dalších koutů naší krásné vlasti.
PhDr. David Michálek


Další činnosti zájmového vzdělávání

V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k 31. 8. 2017)
Název akce

Počet účastníkůdětí, žáků,
studentů

Počet akcí

Keramika MŠ Kostelní Lhota
Keramika MŠ Vlkava
Keramika MŠ Pňov
Keramika MŠ Polabec
Keramika MŠ Budiměřice

4
4
2
3
1
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101
82
45
55
41

Keramika MŠ Oskořínek
Keramika ZŠ Krchleby
Keramika ZŠ Hořátev
Keramika MŠ Sadská
PC MŠ Sadská

6
4
2
14
14

92
94
48
268
268

Celkem

54

1094

Keramika pro spádové mateřské školky
Mnohé školky chtějí mít v dnešní době ve svém programu keramiku, ale jejich finanční možnosti
jim to neumožňují. Práce s keramickou hlínou a dotváření výrobků z keramiky pomáhá předškolním
dětem v rozvoji hrubé i jemné motoriky, rozvíjí představivost a podporuje kolektivní spolupráci. Je
také velmi prospěšná při vzdělávání dětí s postižením, nebo se specifickými poruchami učení a
chování. Spádové mateřské školky z okolí Nymburka nemohou samostatně s dětmi tvořit keramiku,
jelikož jejich finanční zdroje nedostačují na nákup keramické pece, ani na keramickou hlínu a
glazury. Práce s keramickou hlínou je i z hlediska výrobního postupu složitý proces, který nejsou
schopny mateřské školky z okolních obcí bohužel zajistit. To byl impuls k navázání spolupráce.
Zkušené vedoucí zájmového kroužku keramika navštěvovaly jednotlivé školky a pomáhaly dětem
tvořit keramické výrobky. Výrobky byly vypáleny v keramické peci naší organizace. Po výpalu
byly výrobky opět rozvezeny do školek. Měsíčně naše pracovnice navštívily obvykle čtyři školky,
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



Osvětová a informační činnost

VI. Osvětová a informační činnost (k 31. 8. 2017)
Datum

Název akce

Počet účastníků

1.– 2. 9.
1. 9.
5. – 8. 9.
26. - 27. 9.
26. 9.
27. 9.
18. 10.
20. 10.
25. 10.
16. 11.
18. 11.
28. 11.
2. 12.
6. 12.
6. 1.
22. 3.

Zahájení školního roku v ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZŠ Letců RAF
Pedagogická porada
Informativní schůzky pro rodiče
Porada ředitelů Nesuchyně
Komunitní plánování
BOZP a PO Nymburk interní zaměstnanci
BOZP a PO Milovice
BOZP a PO Lysá n/L
BOZP a PO Nymburk
Pedagogická porada
CSM Praha – Kulatý stůl
Komunitní plánování
Pedagogická porada – Vánoční setkání s externími pracovníky
Debrujáři - Fyzikální show ke Dni otevřených dveří Nymburk
Pedagogická porada
Porada ředitelů SVČ Brandýs n/L

1250
8
250
1
1
8
23
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16
18
7
1
1
56
948
8
2

12. 4.
22. 4.
26. 5.
28.5.
16. 6.
Celkem

Porada ředitelů KÚ Praka
Taekwon-do – svazový seminář o hlubší práci s pohybem
Závěrečná porada s externími spolupracovníky
Akademie DDM
Pedagogická porada

1
4
24
210
8
2845

Akademie DDM



Organizace soutěží a přehlídek
Soutěže vyhlašované MŠMT, KÚ SK, okresní kola

VII. Práce s talenty (k 31. 8. 2017)
Datum

17. 1.
25. 1.
1.2.
21. 2.
15. 3.
3. 5.

Název akce

Dějepisná olympiáda
Konverzační soutěž v NJ
Olympiáda v ČJ
Zeměpisná olympiáda
Dětská scéna 2017
Plavecko-běžecký pohár 2017

Počet účastníků

24
37
41
40
66
103
311

Celkem

Soutěže vyhlašované DDM Nymburk a jinými organizacemi
Datum

12. 9.
13. 9.
1. 10.
6. 10.
8. – 9. 10.

Název akce

Malování u Kotherů
Pošli pohled – vyhlášení výsledků
Regionální kolo v šachu
Foto – Malovaný podzim
Taekwon-do ITF Milovice – celorepublikové závody STM
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Počet účastníků

63
17
85
8
2

9.10.
16.10.
17. – 19. 10.
30.10.
listopad
5. 11.
6.11.
13.11.
listopad
20.11.
27.11.
27. 11.
listopad
Listopad - prosinec
30. 11.
prosinec
4.12.
5. 12.
11.12.
11. 12.
17. 12.
19. 12.
8.1.
15.1.
22.1.
29.1.
29. 1.
5.2.
12. 2.
19.2.
26.2.
5.3.
březen
12. 3.
19.3.
20. 3.
2.4.
8. 4.
9.4.
11. 4.
15. 4.
duben

Šachový turnaj
Šachový turnaj
Děti zvířátkům
Šachový turnaj
Fotosoutěž JAK Lysá n/L– volné téma
Taekwon-do 7. Central Bohemia Cup
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Fotosoutěž- Padá listí, padá
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Mažoretky – Mia festival
Nejkrásnější mandala
Keramika – Vánoční kapr Lysá n/L
Muzikálový kroužek – vystoupení pro rodiče
Fotosoutěž JAK Lysá n/L - Zátiší
Šachový turnaj
Keramika – Vánoční kapr DDM Nymburk
Šachový turnaj
Deskohraní
Šipky – O vánočního kapra
Stolní tenis – Vánoční turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Deskohraní
Šachový turnaj
Deskohraní
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Rychlotečka – odpolední klub
Deskohraní
Šachový turnaj
Keramika – Velikonoční soutěž
Šachový turnaj
Deskohraní
Šachový turnaj
Volejbal – okresní kolo
Šipky – O velikonočního beránka
Fotokroužek – Svět kolem nás

Strana 25 (celkem 36)

10
16
38
16
17
9
16
10
8
16
16
14
14
95
9
17
16
32
6
23
34
9
16
10
16
16
16
16
12
16
10
16
20
19
10
100
16
2
16
19
32
12

duben
23., 30. 5.
květen
květen
6. 5.
13. 5.
14. 5.
17. 5.
červen
6. 6.
10. 6.
11. – 13. 6.
Červenec – srpen
Červenec – srpen

Fotosoutěž – Tajemná místa Nymburka
Fotosoutěž „Bejvávalo“
Rychloočko – odpolední klub
Fotografický kroužek Lysá n/L – „Když jaro přichází“
Šachy – Memoriál prof. J. Pelikána
Taekwon-do ITF Milovice – MČR ITF 2017
Mažoretky Mia festival Praha
Hrajeme si se zvířátky – odpolední klub
VV soutěž „S batůžkem nebo kufrem“
Mažoretky – Velká cena Lysé n/L
Taekeon-do ITF Milovice – Týnecké tulení
Mezinárodní finále Pohár vědy Polaris 2017
Malování v Biografu
Pošli pohled

Celkem

36
60
20
50
5
11
9
21
20
9
15
5
140
152
1559

Mažoretky Milovice
V průběhu školního roku se děvčata pravidelně scházela ve středu v tělocvičně školy T. G.
Masaryka v Milovicích. Soubor je rozdělen na dvě skupiny. Skupina mladších mažoretek MiniBond
a skupina starších mažoretek Bond.
Skupina Bond se v průběhu podzimu připravovala na svou první soutěž v Brandýse nad Labem. Na
této soutěži děvčata získala zasloužené 2. místo. 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. Již
tradičně jsme vystoupily na Slavnosti rodin
v Domově Mladá, na dni dětí v Milovicích a
na akademii ZŠ T. G. Masaryka. Také nás
čekala jarní kola mažoretkové soutěže na
Mia festivalu v Brandýse nad Labem. Pro
mladší MiniBond toto byla první soutěž a
předvedly skvělý výkon, za který vybojovaly
2. místo. Starší ve velké konkurenci získaly
3. místo za sestavu Tears.
Bc. Šárka Vozábová a Klára Šimáčková
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Odborná, metodická činnost

VIII. Metodická a odborná činnost (k 31. 8. 2017)
Datum

Název akce

Počet účastníků

Průběžně 20 hod.
Září - květen
14.10-12.11.
16. 10.
2. 11.
6. 11.
8. 11.
15. 11.
22. 11.
25. 11.
14. 1.
18. 1.
17.3.-23.4.
24. 3.
26. 3.
22. 4.
14. 5.
21. 5.

Stáž logopedky ze Služby škole Mladá Boleslav
Povinná praxe VOŠ Praha
Studium pedagogiky –dílčí pg. činnost, DDM Poděbrady
Taekwon-do ITF Milovice – Reg. technický seminář od 2. kupu
Schůze šachových vedoucích
Taekwon-do ITF Milovice – Reg. technický seminář od 2. kupu
Praxe logopedické prevence
Praxe logopedické prevence
Praxe logopedické prevence
Taekwon-do ITF Milovice – Reg. technický seminář od 4 kupu
KMD – schůze vedoucích
KMD – odborný seminář
Studium pedagogiky –dílčí pg. činnost, DDM Poděbrady
Taekwon-do ITF Milovice –reg. technický seminář od 4. kupu
Taekwon-do ITF Milovice –reg. technický seminář od 2. kupu
Taekwon-do ITF Milovice – svazový seminář
Konference logopedické a psychopedické společnosti
Taekwon-do ITF Milovice – zkoušky na TS dan

1
2
4
3
1
3
1
1
1
4
3
17
3
4
4
4
1
2
59

Celkem



Spontánní činnost

IX. Spontánní činnost (k 31. 8. 2017)
Datum

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Název akce

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

307
399
473
297
489
313
453
318
356
77
3482

Celkem
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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, nebo děti, které čekají na
autobusový či vlakový spoj domů. Klub využívají i děti pocházející ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Jsme rádi, když se je takto nenásilným způsobem daří začleňovat do kolektivu
vrstevníků. O tom, jak dlouhou dobu děti v klubu stráví, si rozhodují samy, zapíší se do sešitu a
před odchodem se opět „odepíší“. 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 apod. V odpoledním klubu také probíhaly pravidelné soutěže a
jednou týdně se konalo „odpoledne s deskovkami“.
4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a
studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času


V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky.
V DDM již po několikáté otevíráme několik ZÚ, ve kterých se kvalifikovaní pedagogičtí
pracovníci věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména o logopedii,
kde poptávka daleko převyšuje naše možnosti, proto každoročně hledáme další logopedky. Jako
další aktivity nabízíme pravidelné grafomotorické nácviky a přípravu na školu v ZÚ
Předškoláček. O všechny tyto aktivity je u rodičů velký zájem. Pro děti nadané pořádáme soutěže
z různých zájmových oborů. Soutěže jsou vyhlašované DDM, MŠMT SK a dalšími subjekty.

5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti


Programy a projekty

Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika
podaného (schváleného)
projektu

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

město
Nymburk

Grant – Rozvoj
odpoledního klubu

dotace:0 000,vl. Zdroje 28 000,-

město
Nymburk

Grant – Velikonoční
dílny, Akademie

projekt
nebyl
schválen
dotace: 14 000,v souladu
vl. zdroje: 47 298,- se
schváleným
projektem

město
Nymburk

Příměstský tábor
s angličtinou

10 000,11 000,-

město
Nymburk

Příměstský tábor s
výlety

10 000,16 000,-

Průběh
realizace,
čerpané
finanční
prostředky

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho výsledky
(pokud byl ukončen)

Došlo k prohloubení
spolupráce se ZŠ
Komenského, na
Akademii se
prezentovala větší část
dětí z pravidelných ZÚ
v souladu
Vytvoření programu pro
se
děti ze ZŠ při jejím
schváleným předčasném zavření
projektem
v souladu
Vytvoření programu pro
se
děti ze ZŠ při jejím
schváleným předčasném zavření
projektem
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Zahraniční spolupráce

Jako každý rok tak i letos se folklorní soubor Šáteček vydal do zahraničí, a to na Podunajský
folklorní festival v Maďarsku. Některé zahraniční folklorní soubory se naopak zúčastnily
mezinárodního festivalu Polabská vonička konaného v Nymburce.
Ve spolupráci se ZŠ R.A.F.Nymburk se v měsíci dubnu uskutečnil poznávací zájezd do Londýna.
Klub malých debrujárů - KMD při DDM Nymburk se tradičně spolupodílel na organizaci
mezinárodního finále KMD Polaris 2017. Jedno družstvo DDM se do finále probojovalo a úspěšně
prezentovalo svou činnost. Tím ale zahraniční spolupráce neskončila. V letošním roce se podařilo
uspořádat zájezd na dětskou vědeckou výstavu ESI 2017, která se konala v Brazílii.
Expo Sciences International Brazil 2017 – Malí debrujáři
V pátek 4. srpna se vydala delegace nymburských debrujárů přes Londýn, New York a Rio de
Janeiro do brazilské Fortalezy, aby se zde zúčastnila dětské vědecké přehlídky žákovských a
studentských vědeckých projektů Expo Sciences International Brazil 2017, která se konala od 7. do
12. srpna 2017 ve Fortaleze, stát Ceará. Českou republiku reprezentovalo pouze 5 měst. Za
Nymburk:Zábavné elektromagnetické jevy – PhDr. David Michálek, Vladimír Kuchař, Barbora
Krátká, Kristýna Krátká a Marie Kudová – KMD Nymburk při ZŠ Tyršova a DDM Nymburk
Na této dětské vědecké výstavě ESI 2017 se setkalo 819 účastníků z 36 zemí světa a všichni našli
společnou řeč nad 294 projekty. Kromě prezentace projektů na stáncích, slavnostních ceremoniálů,
Brazilské noci, či kulturního večera, pro nás pořadatelé připravili i několik výletů. Měli jsme
možnost prohlédnout si centrum Fortalezy a strávit den na jedné z nejkrásnějších brazilských
písečných pláží Praia do Futuro, ale hlavně jsme získali spoustu nápadů, zážitků a nových přátel.
Kromě těchto zážitků spojených s výstavou ESI 2017 jsme ještě přidali několik zážitků
cestovatelských. Strávili jsme dva dny v Rio de Janeiru, protože co by byla návštěva Brazílie bez
Ria, Copacabany, Cukrové homole a Krista Spasitele. Cestou domů jsme zase k rychlé prohlídce
New Yorku využili desetihodinový stopover, a tak se někteří se stihli pokochat výhledem z Empire
State Buildingu jiní výhledem z Rockerfellerova centra a většina skupin se vydala k soše Svobody a
k Brooklynskému mostu.
PhDr. David Michálek


Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Zájmové vzdělávání, které samo o sobě pomáhá snižovat rizika 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. V letošním roce jsme do volnočasových
aktivit zařadili nedělní Deskohraní, kterého se účastnily nejen děti, ale i celé rodiny. Pro rodiny i
jednotlivce jsme také uspořádali návštěvy nedělních divadelních představení v pražských divadlech.
I tyto společné rodinné aktivity přispívají k prevenci rizikového chování mládeže.
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Multikulturní a environmentální výchova
Dům dětí a mládeže pořádá tradičně akce spojení s českými svátky, např. Pečení
svatomartinských rohlíčků, Mikulášská nadílka, Vánoční dílny, Zpívání u jesliček, Vítání jara,
Velikonoční dílny, Den matek apod., ale také Halloweenské vyrábění a Valentýn. V tvořivé
atmosféře mají děti možnost popovídat si s vedoucími o tom, proč a jak se tyto svátky slaví a
všeobecně o tradicích.
Každoročně pořádá Dům dětí a mládeže soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Děti zvířátkům pro
Myslivecký spolek Pňov – Předhradí. Na podzim 2016 bylo vybráno přes 1000 kg kaštanů a
žaludů. Nově jsme navázali spolupráci s Mysliveckým spolkem v Křečkově, který pro děti
připravil naučný program o myslivosti, lese a lesní zvěři, myslivost byla dětem představena jako
součást české tradice a kultury.



Vnější partneři střediska
Ve školním roce 2016-17 jsme navázali na spolupráci s těmito subjekty: KÚ SK, Město
Nymburk, infocentrum Nymburk, Městská knihovna Nymburk, Fokus Mladá Boleslav, MC
Svítání, ZŠ Komenského Nymburk, ZŠ Tyršova Nymburk, ZŠ Křinec, ZŠ Juventa Milovice, ZŠ
TGM Milovice, ZŠ BH Lysá n/L, ZŠ Komenského Lysá n/L, COP Nymburk, ZŠ Hořátev, ZŠ
Budiměřice, Myslivecký spolek Pňov – Předhradí, kynologický spolek Ratenice, HZS
Nymburk, MŠ Oskořínek, MŠ Vlkava, MŠ Kostelní lhota, MŠ Polabec, MŠ Třebestovice, MS
Sadská, ZOO Chleby… Nově jsme navázali spolupráci s MŠ Proftova Poděbrady, kde probíhala
výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu. V září 2017 proběhla první společná akce mezi
DDM Nymburk a KÚ SK na výstavišti v Lysé n/L –Gastrofestival 2016. V průběhu roku došlo
k navázání spolupráce s nymburskou nemocnicí, oddělením pro dlouhodobě nemocné, kde děti
z hudebních kroužků uspořádaly několik vystoupení. Nově jsme navázali spolupráci
s mysliveckým spolkem Křečkov, který pro děti z příměstského tábora připravil naučný
program spojený s opékáním špekáčků. V měsíci dubnu jsme prvně ve spolupráci se ZŠ R. A. F.
Nymburk uspořádali poznávací zájezd do Londýna.



Ediční a propagační činnost
Celkovou nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2016/17 a jednotlivé aktivity jsme
propagovali především prostřednictvím webových stránek, ale také formou letáků a plakátů. Ty
zveřejňujeme ve vlastní vývěsní skříni, která je zpřístupněna široké veřejnosti. Mimořádně
důležité informace byly veřejnosti sdělovány prostřednictvím deníku Nymbursko a Mladá
Fronta. Propagační letáky rozesíláme elektronickou poštou do všech škol, školských zařízení a
do všech organizací pracujících s dětmi nejen v Nymburce, ale i v širokém okolí.
Ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem využíváme plakátovacích ploch města.
Pozvánky na akce zveřejňujeme také v Nymburském zpravodaji, který vydává Městský úřad
Nymburk jako měsíčník. Obesíláme NKC Nymburk, které naše pozvánky zařazuje do tištěného
měsíčního přehledu kulturních akcí. Při zveřejňování informací o našich akcích dále
spolupracujeme s následujícími institucemi: městskou knihovnou, informačním centrem města
Nymburk, Pedagogicko – psychologická poradna Nymburk, Dětský domov Nymburk,
mateřské,střední, speciální a základní školy ve městě a okolních obcích.
Od roku 2016 máme nové webové stránky, které po vizuální stránce lépe osloví uživatele a
zejména umožňují přihlašování na akce, na tábory a do zájmových útvarů prostřednictvím
formuláře na internetu z domova. Dále oslovujeme děti a rodiče prostřednictvím
Facebookového profilu „Dům dětí a mládeže Nymburk.“
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V loňském školním roce jsme se nově ujali výzdoby v budově městského úřadu, kde
vystavujeme keramické a výtvarné práce dětí z kroužků při DDM Nymburk. Také pravidelně
obměňujeme informační tabuli, která je umístěna v budově Krajského úřadu v Praze.
6. Údaje o pracovnících SVČ
I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k 30. 6. 2017)
Počet pracovníků

1

celkem
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
– s odbornou
kvalifikací 1

10/7,4

5/4,5

4/2,9

5

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

252

ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 6. 2017)
Pracovní
Pedagog. pracovník
zařazení,
Úvazek Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání, obor
funkce
Pedagog
SpgŠ, Učitelství MŠ, SpgŠ Vychovatelství,
volného času,
1,00
Kuchařová Dana
UK Praha, Bc. Školský management
ředitelka
Pedagog
volného času,
1, 00
SPŠ Prospera, Kurz pg. přípravy
Johanová Halka
zástupkyně
ředitelky
Pedagog
1,00
Gymnázium, Studium pg. volného času
Jelínková Eva
volného času
Pedagog
ETF UK Praha, Studium pg. volného času
Schreyerová Pavla volného času 1,00

Kolbabová Renata

Pedagog
volného času

0,5

VOŠ pedagogická a sociální, obor 75-31-N
předškolní a mimoškolní pedagogika

Titul

Délka
ped.
praxe

Bc.

29

19

21
Bc.

12

Dis.

2

Titul

Délka
neped.
praxe

III. Další údaje o nepedagogických pracovnících (k 30. 6. 2017)
Nepedagog.
pracovník

Faulhammerová
Eva
Škodová Jana
Růžičková Jana
Johan Tomáš
Vondrová Heda

Pracovní zařazení,
Úvazek Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání, obor
funkce
účetní

1,0

Střední, SEŠ Praha

21

uklízečka
referent majetkové
správy
údržbář
referent majetkové
správy

0,9

Vyučena, SOU Mladá Boleslav

26

1,0

Střední, SHŠ-obor všeobecná ekonomika

19

0,5

SOUS – obor mechanik, seřizovač

29

0,5

SOU a SŠ – COP Nymburk

1
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IV. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2017)
Počet pedag.
do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
pracovníků
1
0
3
1
Celkem
z toho žen



1

0

3

0

Z toho
důchodci
0

0

0

nad 60 let

1

Průměrný
věk
43

Personální změny ve školním roce:
Od 1. 9. 2016 nastoupila do DDM na pracovní pozici pedagog volného času, pracovní úvazek
0,5 Dis. Renata Kolbabová, VOŠ pedagogická a sociální, obor 75-31-N předškolní a
mimoškolní pedagogika

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
NIDV – PG., Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou
pedagogickou práci, 6 účastníků, osvědčení



Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,
školení, samostudium
-

vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných

B. Harazin, školení BOZP a PO – 5 účastníků
VISK – VV, Tvoříme levně a kreativně, 1 účastník, osvědčení
VISK – Grafomotorika, 1 účastník, osvědčení
VISK – Emocionální inteligence, 1 účastník, osvědčení
VISK – Hry pro větší skupiny dětí, 1 účastník, osvědčení
VISK – Asertivní komunikace pro pedagogy, 1 účastník, osvědčení
VISK – Školní metodik prevence, 1 účastník, osvědčení
VISK – Dospívání, 1 účastník, osvědčení
VISK – Asertivní chování, 1 účastník, osvědčení
VISK – Jak se vyrovnat s nesouhlasem, 1 účastník, osvědčení
VISK – Využití stolních a deskových her, 1 účastník, osvědčení
VISK – Školní zralost, připravenost, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Spisová služba, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Spisová služba II., 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Datové schránky, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Erazmus +, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Portál PO, 2 účastníci
NIDV – HV, Hra na baskytaru, 1 účastník, osvědčení
NIDV – HV – Šest desetiletí populární hudby
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NOVEKO – Zvládání každodenního stresu, 1 účastník, osvědčení
NOVEKO – ČJ pro život, 1 účastník, osvědčení
Fakta – ZP a jeho specifika ve školství, 1 účastník, osvědčení
Fakta - ZP a jeho specifika ve školství II., 1 účastník, osvědčení
Fakta - ZP a jeho specifika ve školství III., 1 účastník, osvědčení
CŠM Praha – Inkluze – kulatý stůl, 1 účastník
Odborconsult – D Praha, Cestovní náhrady, 1 účastník, osvědčení
Edusone Praha – Vedení vytýkacích pohovorů, 1 účastník, osvědčení
Aliaves Praha – Psychopati mezi manažery, 1 účastník, osvědčení
Otdea Praha – Registr smluv, 1 účastník, osvědčení
DDM Poděbrady – Encaustic, 1 účastnice
DDM Poděbrady – Suché plstění, 1 účastník
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 31
b) počet vícedenních akcí: 2
c) samostudium: 5


Finanční náklady vynaložené na DVPP
Pedagogičtí pracovníci – 34 998,- Kč
Nepedagogičtí pracovníci – 5 206,- Kč

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách neuvedených v bodě 9)
Ve sledovaném školním roce 2016 – 17 proběhly v DDM Nymburk tyto kontroly:
1. ČŠI
Termín: 3. – 5. 10. 2016
Zaměření inspekce: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle zákona č. 561/2004
Sb.(školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle
příslušného vzdělávacího programu a zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu
s právními předpisy.
Závěry inspekce: inspekce neshledala žádné závažné nedostatky (inspekční zpráva je k dispozici na
webových stránkách DDM Nymburk a na portále PO SK).
2. ČŠI
Termín: 3. -5. 10. 2016
Zaměření kontroly: dodržování právních předpisů dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
zákona č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád).
Závěry kontroly: kontrola neshledala žádné porušení výše uvedených právních předpisů (kontrolní
zpráva je k dispozici na webových stránkách DDM Nymburk a na portále PO SK).
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3. ČMOS PŠ
Termín: 15. 12. 2016
Zaměření kontroly: - Personální zajištění úkolů BOZP
-

Školení a poučení

-

Roční prověrky BOZP podle ZP

-

Zákaz kouření

-

Školní úrazy

-

Pracovní úrazy

-

Dodržování stanovených pracovních podmínek

-

Pracovně lékařské služby

-

Kategorizace prací

-

Provozní řády

-

Prevence rizik

-

Osobní ochranné pracovní prostředky

-

Revize a kontroly

-

Kontroly kontrolních orgánů

-

Vedení agendy BOZP

Závěr kontroly: bez závad (kontrolní zpráva je k dispozici na webových stránkách DDM Nymburk
a na portále PO SK).
4. Krajská hygienická stanice
Termín: 25. 7. 2017
Zaměření kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258 - § 8, 9, 10, 11,
dodržování vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro
děti, vyhlášky č. 422/2013 Sb., vyhlášky č. 252/2004 Sb. o pitné a teplé vodě.
Závěry kontroly: nebyly shledány závady.
9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ
I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času
Za rok 2016 (k 31. 12.)
Základní údaje o hospodaření SVČ
Činnost
v tis. Kč
Hlavní
Doplňková
1.

Náklady celkem

5308

2.

Výnosy celkem

5337

příspěvky a dotace na provoz
ostatní výnosy

Za 1. pol. roku 2017 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
0

3110

0

0

3840

0

3944

0

2163

0

1393

0

1677

0

z toho
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3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

29

0

730

0

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

0
109
3944
3652
2753

ostatní celkem (např. UZ 33 163, 33 166,… - vypsat všechny)
1

z toho

Za rok 2016
(k 31. 12.)

86

33166

29

33052

57

z toho

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 (např. UZ 001, 002, 003,… - vypsat všechny)
001

11

z toho
z toho

5.

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

0

10. Závěr
Naše organizace byla v letošním roce zařazena do Operačního programu životního prostředí 20142020 s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2.
května 968“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti prostřednictvím zateplení
obvodového pláště, zateplení střechy objektu, stropů, výměny stávajících oken za nová plastová a
zavedením energetického managementu. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, částečně spolufinancován
z rozpočtu Středočeského kraje a částečně z vlastních zdrojů organizace.
V průběhu školního roku 2016/2017 došlo v našem zařízení k některým personálním změnám.
Zvýšil se pracovní úvazek nepedagogického administrativního pracovníka-pokladní z 0,5 na 1,0. A
taktéž u pedagogického pracovníka-pedagoga volného času z 0,5 na 1,0. Doufáme, že toto opatření
povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb našeho zařízení.
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Vzhledem k tomu, že zapojujeme vybrané zápisné za zájmové vzdělávání na částečnou úhradu
provozních nákladů, daří se nám udržet kladné hospodaření. V průběhu roku a dle finančních
možností zlepšujeme estetické prostředí v budově i ve venkovních prostorách.

Datum zpracování zprávy: 20. 10. 2017

Datum projednání zprávy: 24. 10. 2017

Podpis ředitele a razítko střediska: Bc. Dana Kuchařová
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