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Motto: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby
člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal
budoucnost.“
J. A. Komenský
Úvodní slovo ředitelky
Vážení rodiče, spolupracovníci, přátelé a příznivci DDM, vážený zřizovateli, vážení
čtenáři,
nastaly první podzimní dny a s nimi i nový školní rok 2018/19. V tuto dobu nastává 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.
Uplynulý školní rok se podařilo otevřít několik nyvých kroužků nejen v nymburském DDM,
ale také v Milovicích a Lysé nad Labem, kde má DDM odloučená pracoviště. Také se
podařilo získat několik nových externích spolupracovníků především z řad pedagogů, což je
v dnešní administrativou zahlcené době pozitivní. Opět jsme prohloubili stávající spolupráci
s institucemi a spolu s nimi uspořádali nové akce pro veřejnost.
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 2018/19
Bc. Dana Kuchařová, ředitelka DDM Nymburk
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Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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: dokončení stavebních prací na rekonstrukci
budovy DDM, úprava venkovních prostor – zahrádky, položení podlahové krytiny,
zrekonstruování podlahy v učebně DDM, modernizace vybavení

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.198/2012 Sb.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
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probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou většinou víkendové akce. Také pracujeme
s talenty, např.: šachisté, členové folklórního souboru Šáteček, Taekwon-Do, vybíjená,
mažoretky aj.
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

Řídicí 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.
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Ve spolupráci s Ing. Jiřím Černým se podařilo získat několik informací o historii budovy DDM.
Dne 25. 2. 1914 požádal pan Julius Effenberger, architekt a stavitel, o povolení stavby. Vlastnil
firmu „Podnikatelství staveb Nymburk.“ Stavební úřad přijal žádost dne 27. 2. 1914. Dne 3. 4.
1914 bylo vydáno stavební povolení v tehdejší ulici Krále Václava II a stavba započata. Dům
byl dostavěn dne 27. 7. 1914, tedy za 114 dní. Povolení k užívání stavby bylo vydáno dne 7. 8.
1914, z čehož vyplývá, že budova je stará více než 100 let. 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 důsledku havárie podlahy v jedné z učeben došlo k její celkové rekonstrukci a učebna může
opět sloužit k výuce. V plánu je rekonstrukce půdních prostor, které by sloužily pro realizaci
zájmového vzdělávání. Na jaře 2017 došlo k úpravě venkovních prostor, které sice nejsou velké,
ale vysazením stromu a okrasných keřů přispívají k estetickému prostředí.
Plánujeme pokračovat ve zvelebování vnitřních prostor, a pokud bude dostatek finančních
prostředků, budeme postupně dovybavovat učebny dalšími pomůckami. 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.
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Doplňková činnost SVČ

Doplňková činnost SVČ (k 31. 8. 2018)
Název doplňkové činnosti

Doplňkovou činnost DDM
nemá

Počet
uživatelů
doplňkové
činnosti

0

Počet
zaměstnanců
zajišťujících
doplňkovou
činnost

0

Stručné vyhodnocení doplňkové
činnosti

----------------------------------
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Poznámka

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

3. Činnost střediska volného času


Pravidelná zájmová činnost

I. Pravidelná zájmová činnost (k 31. 8. 2018)
Název zájmového útvaru

Angličtina hrou
Barvohraní
Cvičení, jóga
Dramatický
Fotografický
Grafomotorika
Geokešing
Hudební
Hvězdářský kroužek
Italský jazyk
Keramika
Keramika dospělí
Klávesy
Klub kamarád
Kytara, Ukulele
Logopedie
Malí debrujáři
Matematika hrou
Mažoretky
Míčové hry
Minišikulové
Muzikálový
Předškoláček
Psaní na klávesnici
Robotický
Rozezpívání
Ruský jazyk zač.
Ruský jazyk pokr.
Vaření
Výtvarný kroužek zač.
Výtvarný kroužek pokr.
Vybíjená
Volejbal
Sportovní hry
Stolní tenis

Počet dětí, žáků,
studentů – účastníků
zájmového útvaru

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Interní pracovník

11
14
12
12
16
12
16
15
16
3
316
18
20
16
45
60
34
24
48
20
12
8
5
9
12
7
16
21
5
11
12
16
14
20
34

1
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Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Externí pracovník

1
1

2
1

1
2
1
2
1
1
1
4
1
1

1
1
9
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3

Šikovné ručičky
Šáteček
Šachy
Tanečně pohybový kroužek
Tae-kwondo IF
Toulky Milovických divočáků
Zobcová flétna
Zdravotní těl. výchova

15
45
18
11
28
21
30
15
1113

Celkem



1
3
1
1
1
1
1
1
26

42

Hodnocení vybraných zájmových útvarů

Kytara, ukulele a rozezpívání
Ve
školním
roce
2017/2018
pokračovala výuka kytary a ukulele jako
jednoho spojeného zájmového útvaru. Žáci,
kteří mají zájem o oba nástroje, mohou při
tomto uspořádání rozvíjet svůj zájem v rámci
jednoho ZÚ. Ve skupince pracují tři žáci,
střídají se ve hraní a podle možností si zkouší
také společnou hru ve dvou nebo ve třech.
Třetím rokem pokračovala výuka
dospělých. Scházela se jak skupinka
pokračujících, tak skupinka začátečníků.
Výuka dospělých stojí sice početně na okraji
činnosti zájmového útvaru kytary, nicméně
je potěšující vidět zájem ze strany dospělých
splnit si své dlouhodobé sny.
Třetím rokem se konalo Rozezpívání, kde se schází děti se zájmem o zpěv. Nabídka byla
rozdělena na dva samostatné ZÚ, a to pro mladší žáky a pro starší žáky. Kapacita kroužku ve
skupině mladších žáků 3. – 6. třída ZŠ byla obsazena. Nabídku vlastního ZÚ pro svou věkovou
kategorii využil pouze jeden starší žák – bohužel se nenaplnil předpoklad, že se tak jako v minulém
roce přihlásí někdo motivovaný přípravou na přijímací zkoušky z hudební výchovy na střední školu.
Bc. Pavla Schreyerová
Logopedie Milovice
Na kroužek logopedie docházely děti převážně z MŠ U Broučků po provedeném screeningu
školní logopedkou. Logopedii na ZŠ T. G. Masaryka Milovice vedly 2 logopedické asistentky pod
vedením školního logopeda, který se také náprav vad řeči účastnil. Spolupráce s rodiči byla na
standartní úrovni, některé děti byly již vyřazeny z nápravy, neboť se jejich řeč upravila na sociálně
přijatelnou úroveň a tím bude jejich nástup do ZŠ mnohem snadnější a nezatíží je v 1. ročníku.
Mgr. Lada Flachsová
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Keramika v Nymburce
Kroužky keramiky pro děti probíhaly ve školním roce
2017/18 čtyřikrát týdně, v pravidelném čase 13:30 - 15
hodin. Kroužek navštěvovali jak začátečníci, tak pokročilí,
kteří se keramice věnují i několik let. Kroužky keramiky
jsou věkově smíšené. Často se tedy starší a zkušenější stávají
vzorem pro mladší a motivují je k práci na sobě. Děti
pracovaly vždy na zadané
téma určitou technikou a
většinu výrobků si s radosti
odnášely domů. Některé
výrobky byly určeny do
soutěží, na výstavy či
k prodeji na Akademii DDM.
I v tomto roce se těšil oblibě
keramický
kroužek
pro
dospělé, který probíhal jednou týdně. Účastnice kroužku vytvořily
mnohá díla, která si nezadají s výrobky profesionálních keramiček.
Halka Johanová
Keramika v Lysé nad Labem
Ve školním roce 2017 - 2018 na keramiku v Lysé n.
L. docházelo 108 dětí. Tento počet je konstantní již několik
let. Většinu tvoří děti, které do kroužků chodí dlouhodobě.
Třetina je zastoupena
dětmi novými z prvních a
druhých tříd.
V loňském roce jsme společně vytvořili plán žádaných a
atraktivních výrobků, které děti chtěly během roku zvládnout.
Díky tomu, že se mohly podílet na plánování a výběru, se nám
práce během roku opravdu dařila. Děti pracovaly s velkým
zájmem, nechaly se vést a samy žádaly o radu. Během hodin
nezlobily a na hotové výrobky se těšily.
Mezi oblíbené výrobky patřily dýně z mističek, zasněžený
domek na svíčku, adventní svícen, andílci, klauni a misky
modelované na nafouknutý balónek. V dalších hodinách jsme
vyráběli různá zvířátka, která mají u dětí úspěch pokaždé.
U mladších dětí jsme zvládli, díky důslednosti a
pozvolnému postupu od jednoduchých výrobků ke složitějším,
základy práce s keramickou hlínou.
Starší děti se zúčastnily několika soutěží. V soutěži "Náš kraj"
postoupily do okresního a krajského kola. Soutěž o nejoriginálnější adventní svícen a nejveselejšího
klauna navrhly děti samy a také se jí v hojném počtu zúčastnily. Samy pak rozhodovaly o vítězných
výrobcích.
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Za kamarádský přístup byly všechny děti odměněny malým pohoštěním na konci soutěže.
Hodnotím tento rok jako úspěšný, nejenom v pracovních výsledcích, ale i v kolektivním chování
dětí. Bylo běžné, že si pomáhaly, radily si, starší se staraly o mladší. Úspěšnost loňského školního
roku je patrná i na opakovaném přihlášení dětí na školní rok 2018-2019.
Eva Jelínková
Klub kamarád

V Klubu kamarád se v tomto školním roce
sešla skupinka tříletých dětí. Děti se během
školního roku viditelně osamostatnily, zdokonalily
se v sebeobslužných činnostech a zlepšily své
komunikační schopnosti. Programově jsme se v kroužku věnovali výtvarným a hudebním
činnostem, děti se učily básničky a říkanky doprovázené pohybem, velmi si oblíbily také tanec se
šátky, a tak jej za doprovodu písně Červený šátečku, kolem se toč, předvedly také na Akademii.
Kromě toho jsme v Klubu kamarád zažili také karneval, vánoční besídku a závěrečné vystoupení
pro maminky.

Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
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Cvičení, jóga

V kroužku Cvičení, jóga si děti každý
týden protáhly tělo a učily se lépe si jej
uvědomovat a pracovat s ním. Kromě cvičení
jógových pozic jsme dávali prostor také relaxaci
a tvoření. Se sestavou květina -motýl - kámen
děti vystoupily na závěrečné Akademii.

Mgr. Bc. Jiřina Bartošová

Výtvarka – začátečníci
V kroužku Výtvarky pro začátečníky si děti
vyzkoušely různé tradiční i méně tradiční techniky
(frotáž, koláž aj.). Trénovaly jemnou motoriku a
zároveň rozvíjely svou představivost a kreativitu.
Práce byly prezentovány na nástěnkách DDM, ve
vitríně na MÚ a také jsme se zúčastnili soutěže
České televize.
Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
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Ruský jazyk začátečníci
Kroužek ruského jazyka pro začátečníky navštěvovalo celkem 7 dětí. Během školního roku
se děti naučily azbuku, psát tiskacím a psacím písmem, osvojily si několik desítek podstatných a
přídavných jmen, sloves v přítomném, budoucím a minulém čase. Naučily se používat několik
základních spojek a předložek pro samostatné vytvoření jednoduchých vět. Učily se ruské
jazykolamy, četly a překládaly známé ruské pohádky.
V únoru spolu s účastníky kroužku ruského jazyka pro pokročilé za doprovodu vedoucí
navštívily Ruské středisko vědy a kultury v Praze, kde se zúčastnily akce „Maslenica“ (z rus.
Masopust). Na této akci se děti seznámily s tradicemi oslav ruského Masopustu, ochutnaly národní
jídla, zahrály masopustní hry, zpívaly folklorní písničky. Zúčastnily se několika workshopů (výroba
kokošniku, malování matrjošky, vybarvování tašky apod.).
Společně s vedoucí kroužku připravily vystoupení pro Akademii DDM – loutkové divadlo
na pohádku Řepka. Vedoucí nabídla dětem zpestřit představení, a tak postavy dědečka, babičky,
vnučky, psa Žučky, kočky a myši nahradily postavy ze známého kresleného seriálu Simpsonovi.
Kulisy a postavy byly vyrobené z kartonu a upevněné na dřevěných tyčích. Jako hudební pozadí
byla vybrána vhodná hudba z ruského folkloru. Představení se publiku velice líbilo.
Viktoria Meyer

Ruský jazyk pokročilí
Na kroužek ruského jazyka pro pokročilé chodili celkem 3 účastníci, 2 z nich chodili na
kroužek již 4. rokem, třetí účastník chodil druhým rokem.
Účastníci si prohloubili znalosti v gramatice, rozšířili slovní zásobu. Při výuce řešili různé
konverzační situace na rozsáhlá témata. Výuka byla zaměřena na posílení komunikačních
schopnosti, nicméně se účastnici věnovali i zlepšení samostatného psaného projevu. Vyplňovali
doplňovací cvičení, hádanky a křížovky na různá témata.
Spolu s účastníky kroužku ruského jazyka pro začátečníky navštívili akce „Maslenica“ a
podíleli se na přípravě a realizaci závěrečného vystoupení na Akademii DDM s pohádkou Řepka.
Viktoria Meyer
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Italský jazyk pro začátečníky
Kroužek italského jazyka navštěvovali 3 účastníci, všichni úplní začátečníci.
Během školního roku si účastníci osvojili italskou abecedu, naučili se poznávat a používat v praxi
určité a neurčité členy, podstatná a přídavná jména, slovesa v přítomném a minulém prostém čase.
Naučili se sestavovat krátké jednoduché věty.
Během výuky se probírala různá témata: seznámení, představovaní a loučení, rodina, dům,
nákupy, jídlo, cestování.
Během výuky se četly texty v italštině, účastníci zhlédli několik krátkých videí z běžného
života Italů, poslechli italské písničky, vyplňovali různá cvičení (doplňovačky, křížovky, řetězy
s písmenky a slovy), procvičovali slovní zásobu prostřednictvím lingvistických počítačových her.
Pro Akademii DDM účastníci připravili prezentaci se zajímavostmi života v Itálii (v italském
jazyku s českými překlady, vše doplněno obrázky).
Viktoria Meyer

Muzikálový kroužek
Muzikálový kroužek navštěvovalo celkem 8 dětí. V průběhu školního roku spolu s vedoucí
děti připravily vlastní scénář pohádky „Pomsta zlého Piráta hodnému Prasátku“.
Během výuky účastníci zkoušeli jednotlivé role, připravovali kostýmy, vyráběli masky a dekorace.
V kroužku děti hrály různé pohybové hry, učily se správnému držení těla, dýchaní a koordinaci
pohybu. Zpívaly a poslouchaly různé písničky, nacvičovaly vlastní taneční sestavu, učily se různé
říkanky, jak správně vyslovovat a mluvit zřetelně.
Na konci školního roku bylo uspořádáno ukázkové představení pro rodiče, které posloužilo
jako generální zkouška před premiérou představení v rámci Akademie DDM.
Viktoria Meyer
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Fotografický kroužek
Fotografický kroužek navštěvovalo 6 dětí.
Během roku se účastníci naučili ovládat fotoaparát a částečně i videokameru, která je v DDM
k dispozici. Získali dovednosti z hlediska jak teoretického tak i praktického. Fotili v různých
automatických režimech (makro, portrét, děti, sport, krajina, panorama, noční portrét), s různými
automatickými filtry (retro, HDR, černobílé), učili se nastavovat fotoaparát v manuálních režimech.
V říjnu 2017 spolu s vedoucí navštívili významnou výstavu Fotoexpo v Praze, kde mohli
vyzkoušet různou fotografickou techniku, seznámit se s vybavením fotoateliéru atd.
Na jaře 2018 spolu s vedoucí kroužku vymysleli téma pro druhý ročník fotosoutěže, kterou
pořádá DDM – Světla a stíny Nymburka. Této soutěže se děti také zúčastnily a umístily se na
vítězných místech.
Na konci školního roku účastníci připravili prezentaci s výběrem nejlepších fotografií na
různá témata, která se průběžně fotila v interiérech a venku: zvířata, makro, pohyb, portréty, efekty,
kreativní fotografie aj. Tato prezentace byla vystavena v nymburském divadle v rámci Akademie
DDM.
Viktoria Meyer
Klávesy
Kroužek navštěvovalo 20 účastníků, vždy jedna dvojice v jednotlivé hodině.
Do kroužku chodily jak začátečníci, tak i pokročilejší začátečníci nebo mírně pokročilí (většina dětí
navštěvuje kroužek 2. -3. rokem).
Během školního roku si účastníci osvojili základy hudební gramotnosti: notová osnova,
houslový a basový klíč, noty a jejich zápis v rozsahu oktáv. Děti hrály písničky dle sluchu a podle
not, převážně z českého a zahraničního folkloru, moderní hudby, také klasické klavírní skladby a
cvičení.
Vedoucí spolu s účastníky uspořádala vánoční a jarní koncert pro rodiče. Vánoční koncert
proběhl v prostorech odpoledního klubu DDM, jarní koncert z důvodu větší kapacity diváků byl
přesunout do prostoru restaurace Panorama. Jarní koncert byl také otevřen nejen pro příbuzné a
přátele, ale i pro obyvatele domu pro seniory a širokou veřejnost. Některé děti se prezentovaly
s programem během Akademie DDM.
Výsledky práce jsou nadprůměrné také z hlediska velkého počtů skladeb a písní, které se děti
naučily během školního roku (od 20 u začátečníků do 35 u pokročilejších).
Viktoria Meyer
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Minišikulové
V kroužku Minišikulů děti vyráběly trojrozměrná dílka. Kromě děl určených na výstavu,
vyrobily děti například tašku z trička, obal na dárek a záložku do knížky. Podílely se na tvorbě
výstavy na MÚ v Nymburce a zúčastnily se soutěže Městské knihovny v Nymburce „Čtu si“, kde
byly oceněny zvláštní cenou.

Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
Angličtina hrou
V kroužku Angličtina hrou se děti naučily
několik písniček, prostřednictvím her a
různých úkolů si rozšiřovaly slovní
zásobu. Kromě angličtiny si děti
procvičovaly také dovednosti, které využijí
ve škole (hledání rozdílů, obkreslování a
dokreslování, samostatný projev, práce ve
skupině aj.). Úspěch mělo také společné
zpívání s kroužkem Rozezpívání.
Mgr. Bc. Jiřina Bartošová

Keramika ve Křinci
V keramickém kroužku ve křinecké škole pokračujeme již 6. rokem. Během této doby se
zde vystřídala více než stovka dětí různého stáří. Děti se seznámily s prací s keramickými hlínami,
vyzkoušely si modelování z plátu i prostorové. Prováděly tisky přírodninami, razítky, velmi rády
používaly skleněnou drť do mokré hlíny i do výpalu jako součást glazování. Své výrobky glazovaly
engobami, glazurami i oxidy kovů. Je pěkné pozorovat, jak se žáci postupně zdokonalují a jsou
velmi šikovní, zruční a tvořiví. Tato práce obohacuje jak děti, tak mne. Ráda se nechávám pozvat a
vtáhnout do krásného dětského světa.
Světla Vošická
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Základy ruského jazyka
Kroužek Základy ruského jazyka byl na ZŠ Juventa v letošním školním roce nabízen
poprvé. Byl určen pro žáky 4. a 5. ročníku. Kroužek navštěvovalo celkem 23 dětí, proto byli
rozděleni na dvě skupiny. Děti si osvojily základní hovorové fráze, seznamovaly se s ruskými
reáliemi, osvojovaly si základy gramatiky, naučily se psát přibližně 20 písmen ruské azbuky.
Vyzkoušely si uvařit ruské jídlo - pekli jsme masové pirohy a smažili bliny.
V novém školním roce na kroužek Základů ruského jazyka navážeme kroužkem Ruský jazyk pro
mírně pokročilé.
Jana Gavalcová
Vaření
Kroužek vaření také již několikátou sezónu patří ke stálicím naší nabídky. Některé děti
chodí opakovaně, a tak je pro vedoucí kroužku čím dál obtížnější vymyslet taková jídla, která ještě
neznají. 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, margot řezy a řezy s tvarohem.
Jana Škodová
Milovičtí divočáci
Žáci z fotografického kroužku Milovičtí
divočáci, z kroužku Barvohraní i z kroužku
Matematika hrou, které vede v mimoškolních
aktivitách Mgr. Dagmar Sofie Molinová,
pořádali hodinové pořady s prezentacemi
fotografií, doprovázené vyprávěním zážitků
z fotografování, tzv. Fotománie v Městské
knihovně v Milovicích. Také byl 1. 6. 2018
v rámci Dne dětí uspořádán výlet pro žáky z
kroužků do ZOO v Praze..Žáci z fotokroužku
fotografovali během školního roku nejen své
aktivity, divokou milovickou přírodu, ale i
dění ve škole – např. zápis do první třídy.
Účastnili jsme se s fotografiemi
dětí fotosoutěží a získali i ocenění.
V lednu 2018 jsme navštívili s 5.
C výstavu korunovačních klenotů v
Praze, v únoru jsme se v pražské ZOO
zúčastnili Mezinárodního dne ledních
medvědů, v březnu jsme spali ve škole a
také jsme se prezentovali na Dni
otevřených dveří ZŠ TGM Milovice.
Fotografovali jsme východ slunce a
odlesky v ranní mlze v sobotních
brzkých hodinách.

Strana 17 (celkem 38)

Učili
jsme
se
upravovat
fotografie
a
máme
své
webovky
i
http://milovictidivocaci.rajce.idnes.cz/. Vystavovali jsme fotografie spolu s výtvarnými pracemi
žáků 12. 4. 2018 během Fotománie v Městské knihovně v Milovicích i v rámci Dne otevřených
dveří ZŠ TGM Milovice. Od 9. do 11. 5. se část Milovických divočáků zúčastnila matematického
soustředění 5. C u Máchova jezera, kde v jednom ze tří dnů proběhla i exkurze do Muzea Čtyřlístek.
Výletem do ZOO 1. 6. 2018 pro letošní školní rok aktivity kroužků skončily.
Dagmar Sofie Molinová

Mažoretky Milovice
Ve školním roce 2017/2018 se mažoretky scházely jednou týdně v tělocvičně ZŠ TGM
v Milovicích. Mladší skupina Minibond Milovice s věkovým průměrem 8 let a starší skupina Bond
Milovice s věkovým průměrem 12 let. Během školního roku se děvčata představila veřejnosti na
třech vystoupeních. Prvním z nich bylo vystoupení na Akademii DDM Nymburk v Hálkově
divadle. Druhé vystoupení proběhlo 3. 6. 2018 na Hakenově stadionu v Milovicích při příležitosti
oslav dětského dne. Závěr školního roku děvčata zakončila na Akademii ZŠ TGM Milovice.
Šárka Vozábová a Klára Šimáčková


Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ
Taekwon-do ITF Milovice
14. – 15. 10. závody STM – 2 zlaté medaile
24. – 25. 11. Český pohár – 1x stříbro, 2x bronz
24. – 25. 11. MČR – 2x bronz
9. 12. Mikulášský pohár Praha – 9 x 1. zlato, 4 x 2.stříbro, 5x bronz
16. 3. Czech Open 2018 1x zlato, 1x bronz
28. 4. Best-of 3x stříbro, 10 x bronz
19. 5. MČR ČNUT 2018, 2x zlato, 4x stříbro, 10 x bronz
11. – 13. 5. –MČR 2x 1.zlato,2x stříbro, 2x bronz
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Mažoretky
Mia festival Brandýs n/L, 3x finále
Mia dance festival finále Praha, 1x 2. místo,1x 3 místo, postup do finále v Lucerně Praha
Volejbal
3. 10. - okresní kolo dívky a chlapci – 3. a 4. místo



Příležitostná zájmová činnost

II. Příležitostná zájmová činnost (k 31. 8. 2018)
Datum
Název akce

Šáteček – Slavnosti založení osady Bišičky
Milovičtí divočáci – výlet do Poděbrad
Tuláček – Jičín město pohádky
Šáteček – Slavnosti polky Kostelec n/L
Šáteček – Dožínky Přerov n/L
Rozezpívání – vystoupení v DDM
Tuláček –Český Šternberk
Taekwon –do –soustředění STM
Milovičtí divočáci – výlet Poděbrady
Šáteček – Šlapání zelí Lesná
Zpívání v nemocnici
Hudební odpoledne
30. – 31. 10. Halloween v klubu
5. 11.
Foto Milovice – Ranní atmosféra
7. 11.
Foto Milovice – Hravá fotománie
8. 11.
Pečení svatomartinských rohlíčků
11. 11.
Foto Milovice- výlet Praha Petřín
15. 11.
Rozezpívání - minivystoupení
21. 11.
Hudební odpoledne
27. 11.
Klávesy - koncert
1. – 3. 12.
Foto Milovice – Knižní veletrh
2. 12.
Tuláček – Divadlo S a K
3. 12.
Mažoretky – Adventní vystoupení
3. 12.
Foto Milovice- prezentace
3. 12.
Mažoretky – Adventní vystoupení
5. 12.
Mikulášská v DDM
5. 12.
Hudební doprovod
7. 12.
Klub kamarád – ukázková hodina
9. 12.
Mažoretky – výstviště Lysá n /L
9. 9.
16. 9.
16. 9.
23. 9.
23. 9.
26. 9.
7. 10.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
23. 10.
30. 10.
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Počet účastníků
celkem

35
20
10
30
30
12
6
6
23
40
29
3
36
3
28
19
22
4
7
19
8
17
7
12
7
84
11
14
15

11. 12.
11. – 21. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
16. 12.
15. 12.
17. 12.
18. 1.
20. 1.
6. 2.
5. – 8. 2.
19. – 23. 2.
Únor - březen
5. 3.
16. 3. – 28. 3.
17. 3.
22. 3.
14. 4.
17. 4.
21. 4.
29. 4.
15. – 16. 5.
21. 5.
28. 5. – 1. 6.
30. 5.
3. 6.
9. – 11. 5.
4. 6.
5. 6.
Srpen 2017

Speciální vánoční hodina
Vánoční dílny
Speciální vánoční hodina
Speciální vánoční hodina
Speciální vánoční hodina
Mažoretky – výstaviště Lysá n/L
Šáteček - Semice
Šáteček - Poříčany
Milovičtí divočáci – Korunovační klenoty
Foto Milovice - Josefov
Rozezpívání – Zpívání na kroužku angličtiny
Klub – Valentýnské tvoření
Karnevalový týden v klubu
Velikonoční výstava
Zpívání v nemocnici
Velikonoční dílny pro ZŠ
Tuláček – IQ park Liberec
Mažoretky – Masopustní karneval
Mažoretky program „Elegance“
Šáteček – Klementinum Praha
Debrujáři -Čestlice
Taekwon-do soustředění
Klub – Den dětí v klubu
Flétna - vystoupení
Den dětí v klubu
Hudební kroužek Milovice – vystoupení pro rodiče
Taekwon-do soustředění
Klub – Den matek
Čtení pod širým nebem
Hrajeme si s pohádkou
Malování v Biografu

Celkem

29
442
23
22
21
15
40
40
20
9
14
25
10
1000
22
410
6
3
13
16
12
6
16
63
16
12
6
26
5
7
372
3278

Zhodnocení akcí, do kterých se zapojili účastníci zájmových útvarů kytara, ukulele a rozezpívání
V průběhu školního roku 2017/2018 dostali účastníci výše jmenovaných ZÚ příležitost
prezentovat své dovednosti před publikem.
Zájmový útvar rozezpívání absolvoval v průběhu školního roku sérii malých vystoupení. První z
nich se uskutečnilo hned v září jako „Minivystoupení v odpoledním klubu“, kde si děti poprvé
vyzkoušely, jak vystupovat před publikem, a zároveň zúročily dosavadní znalosti písniček, které se
naučily již předcházející školní rok. Jejich snaha tak měla konkrétní praktický výstup.
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Dalším veřejným vystoupením bylo „Zpívání v nemocnici“ v říjnovém termínu. Tato
návštěva byla speciální – zúčastnili jsme se natáčení pořadu Klíč – dokumentu o tom, co dělá
Chronicare pro své pacienty, aby se mohli vrátit domů díky domácí plicní ventilaci.
Třetím vystoupením bylo zajištění hudebního doprovodu při slavnostním předávání diplomů
soutěže „Náš kraj“.
Čtvrtým vystoupením bylo zpívání na kroužku angličtiny pro malé děti, které proběhlo
formou jakéhosi společného workshopu. Akce byla zpestřením činnosti obou zájmových útvarů a
pro všechny zúčastněné byla příjemnější, než jsme od ní očekávali.
Pátým vystoupením bylo Zpívání v nemocnici v březnovém termínu. Hudba potěšila
pacienty a vytáhla je ze stereotypu nemocničního života. Hudba nám působí radost, a my jsme
trochu té radosti přišli rozdat. Původně zamračené tváře se změnily na usměvavé, když jsme zahráli
a zazpívali. Šestým a posledním bylo vystoupení pro rodiče na závěr školního roku. Konalo se v
restauraci Panorama ve spojení se zájmovým útvarem flétny. Děti se naučily písničky na téma
různých prací a povolání – téma speciálně věnované rodičům – a potlesk jim byl odměnou za jejich
celoroční snahu.
Zájmový útvar kytara / ukulele v průběhu školního roku několikrát vystoupil před publikem.
Pokročilí žáci, kteří jsou schopni společné hry, byli dvakrát přizváni k zajištění hudebního
doprovodu při slavnostním vyhlašování soutěží „Děti zvířátkům“ a „Náš kraj“. Živou hudbou jsme
vytvořili příjemnou atmosféru pro slavnostní vyhlášení výsledků. Dále se děti zúčastnily obou
termínů zpívání v nemocnici. Pátou akcí byla tradičně oblíbená mikulášská nadílka. Její součástí je
společné zpívání koled a vánočních písniček. Hudba dobře naladí děti na příchod Mikuláše a
rozdávání dárků. Žáci zvládli zahrát samostatně po třech písničkách na začátku každé ze tří nadílek,
přičemž si sami užili rozdávání mikulášských balíčků.
Všechny skupinky z obou zájmových útvarů se sešly na čtyřech speciálních vánočních
hodinách. Na posledním setkání před vánočními prázdninami se podařilo vytvořit vánoční
atmosféru díky výzdobě a vánočním koledám a písničkám. Děti, zejména začátečníci, měly
příležitost ve větší skupině předvést, co se naučily. Několik rodičů využilo nabídku a přišlo se na
speciální vánoční hodinu podívat.
Bc. Pavla Schreyerová
Týden čtení
Zapojili jsme se do kampaně Celé Česko čte
dětem. V rámci této kampaně se každoročně
koná Týden čtení, a tak i my jsme tentokrát
uspořádali dvě akce pod touto hlavičkou.
První z nich bylo Hrajeme si s pohádkou.
Skupinky dětí vyslechly pohádku Jak pejsek
s kočičkou vařili dort, následně si vyrobily
loutky a nakonec samy sehrály pohádku.
Druhou akcí bylo Čtení pod širým nebem.
V parku nedaleko Domu dětí a v blízkosti
autobusových zastávek jsme rozložili různé
publikace z naší knihovničky, kolemjdoucí se
mohli zastavit a knížky prolistovat, nebo si poslechnout čtenou pohádku.
Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
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Pobytové akce

III. Pobytové akce (k 31. 8. 2018)
Datum

14. – 15. 10.
26. – 29. 10.
23. – 24. 10.
24. – 25. 11.
24. – 25. 11.
15. – 16. 12.
24. 2. – 11. 3.
16. 3. – 18. 3.
29. 3. – 1. 4.
13. – 15. 4.
5. – 10. 5.
15. – 17. 6.
24. – 26. 6.

Název akce

Taekwon-do – závody STM
Taekwon-do – soustředění Zbraslavice
Matematika Milovice - soustředění
Taekwon –do MR
Taekwon –do Český pohár
KMD – celostátní setkání
Taekwon-do – soustředění STM
Taekwon-do – Czech Open 2018
Taekwon-do – soustředění STM
Šáteček soustředění
Itálie – poznávací zájezd
Taekwon-do soustředění Zbraslavice
KMD – Pohár vědy

Celkem

Počet účastníků

Osobodny

6
6
20
7
10
11
7
6
6
16
52
14
9

12
24
40
14
20
22
112
18
24

170
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48
312
42
27
715

Folklorní soubor Šáteček - Lotyšsko, 13. – 22. 7. 2018
V pátek třináctého jsme společně s Folklorním souborem Jaro vyrazili reprezentovat Česko
a český folklor do Lotyšska. Cesta autobusem přes Polsko byla nekonečná, ale i to jsme nakonec
překonali a v sobotu kolem poledne stanuli před školou v lotyšském Mazirbe, kde jsme měli
zajištěno první ubytování. Po výtečném obědě jsme se přesunuli do města Kolka, kde nás čekala
vystoupení k příležitosti Vítání Peruna z moře. Než ale Perun skutečně dorazil, nevydrželi jsme to a
i v kroji se běželi přivítat s mořem.
V pondělí nás čekal výlet do hlavního města, Rigy. Prošli jsme si centrum s historickými
budovami, navštívili rybí trh a na oběd zamířili do Lida. Odpoledne si pro nás Jaro připravilo
koncert v kostele ve spolupráci s tamním varhaníkem.
Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili tamní kostel a následně se vydali do skanzenu Vēveri
s historickými budovami z 18., 19. a 20. století a s větrným mlýnem. Před samotnou prohlídkou
skanzenu jsme si ale každý vlastnoručně připravili oběd. Na klacek jsme dle rad natáhli těsto, které
jsme poté opékali na ohni. Naštěstí bylo pro ty nedočkavé, kterým chléb „zčernal“, i dostatek jiných
pochutin. Z příjemného posezení nás ale vyhnala bouřka, a místo odpoledního koupání u jezera,
jsme zamířili rovnou na ubytování a raději se připravovali na večerní vystoupení. Skvělé publikum,
které tleskalo do rytmu už od druhé písně, přispělo k našemu už tak dobrému pocitu z vystoupení.
Na večerní zábavě nám pak nakonec i tamní soubor ukázal své kroje, zatímco tance jsme už znali a
uměli z předešlého večera.
Poslední den v Lotyšsku nás čekala dvě vystoupení - dopolední, na kterém diváky zaujala
zejména píseň Škoda lásky, kterou jsme nakonec na přání museli zopakovat, a odpolední. Před
večeří jsme ještě navštívili tamní továrnu na zpracování ovčí vlny. Po večeři nás už čekala jen
závěrečná tancovačka v parku, kterou jsme se rozloučili, a poté vyrazili zpět k domovu.
Ing. Jan Kusovský


Prázdninová činnost

IV. Prázdninová činnost (k 31. 8. 2018)
Datum

26. 10 - 27.10.
1. – 4. 2.
12. 2.- 16. 2.
2. 7.- 4. 7.
9. 7. – 13. 7.
13. 7. – 22. 7.
16.7. -20. 7.
16.7. - 20.7.
22.7- 4.8.
27. 7. – 4. 8.
4. 8. – 10. 8.
11. – 18. 8.
20. 8. – 24. 8.
20. – 26. 8.
27. 8. – 31. 8.

Název akce

Podzimní příměstský tábor
Vědulák –Ledová Praha
Jarní příměstský tábor
Letní příměstský tábor
Letní příměstský tábor
Šáteček -Lotyšsko
Letní příměstský tábor
Sportovní příměstský tábor
Letní tábor Mukařov
Taekwon-do soustředění Zbraslavice
Debrujáři Chodsko
Šáteček- soustředění Vysoké n/J
Letní příměstský tábor
Taekwon-do – MS Bělorusko
Letní příměstský tábor

Celkem
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Počet
účastníků

6
18
10
14
25
25
21
15
50
19
14
48
25
1
26
317

Osobodny

12
72
50
42
125
250
525
75
700
171
98
384
125
7
130
2516

Počet
pracovníků

2
2
2
2
3
4
3
2
8
4
2
6
3
1
3
47

Letní pobytový tábor Mukařov 2018
Pobytový tábor v Mukařově pořádáme v DDM Nymburk již tradičně a zájem vždy převyšuje počet
nabízených míst. Letos nás provázel motiv Piráti z Karibiku a děti byly doslova uchvácené hned
úvodem, kdy je do příběhu zasvětil sám Jack Sparrow. Jako obvykle jsme se snažili, 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
apod. Letos tábor oživila také astronomická show. Děti odjížděly z tábora nadšené a některé ani
nechtěly jet domů.
Halka Johanová

Chodsko 2018 – vzdělávací pobyt malých debrujárů
Nymburští debrujáři vyrazili na výchovně vzdělávací pobyt do Klenčí pod Čerchovem na
Chodsku. Pobyt byl zaměřen na tradice, hodnoty a řemesla našich předků, na podporu a rozvoj
přírodovědného a technického vzdělávání s podporou environmentálních prvků.
Měli jsme nachystaný program do Klatov, kde jsme navštívili klatovské katakomby a barokní
lékárnu jednu z nejstarších barokních lékáren v Evropě. Absolvovali jsme 5 km dlouhou naučnou
stezku Jindřicha Šimona Baara, na jejímž konci stál mohutný pomník tohoto významného českého
spisovatele, básníka a katolického kněze. Vydali jsme se do Plzně, kde jsme se rozhodli prozkoumat
v Laser game aréně vlastnosti světla – přímočaré šíření, lom a odraz. Vědecké bádání bylo
samozřejmě zpříjemněno soutěžením v týmech. Po Laser game jsme si zajeli naše unavená těla
zrelaxovat a zchladit do plaveckého bazénu, kde jsme ale i tak nezapomněli objevovat fyziku v
podobě Archimedova zákona – vztlakové síly v kapalinách a smykového stření v tobogánech.
Jelikož nám rozhodně nejsou cizí přírodovědné obory, tak jsme zavítali do plzeňské Zoo s
Dinoparkem. V Dinoparku na nás čekali pravěcí ještěři v životní velikosti. Moc se nám zde líbilo a
naše fantazie běžela naplno, když jsme si představovali, jaké by to bylo žít v době dinosaurů. S
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Dinoparkem sousedí Zoo, tak jsme samozřejmě nemohli opomenout i její návštěvu. Rozhlehlá
plzeňská Zoo si pro nás připravila známé i neznámé živočichy, které jsme nikdy v životě před tím
neviděli. Návštěvou Zoo jsme kladli důraz na ochranu přírody a záchranu ohrožených druhů vlivem
člověka. Tím jsme podpořili environmentální výchovu v praxi.
Fyzikální a technické znalosti a dovednosti jsme si mohli procvičit a zopakovat ve
sciencecentru Techmania, kde jsme měli několik hodin na celou expozici. Poté jsme měli také
zamluvenu prohlídku 3D planetária, kde jsme se dozvěděli o záhadách a tajemství vesmíru.
Předposlední den jsme se seznámili s tradicemi a hodnotami našich předků na Domažlicku.
Navštívili jsme tamní Muzeum Domažlicka a místní vyhlídkovou věž, ze které jsme měli úžasný
rozhled na celé Domažlice. A jelikož jsme si chtěli i užít trochu sportu a zábavy, tak jsme v
Domažlicích uspořádali turnaj v bowlingu.
PhDr. David Michálek
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Další činnosti zájmového vzdělávání

V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k 31. 8. 2018)
Název akce

Počet účastníkůdětí, žáků,
studentů

Počet akcí

Keramika MŠ Kostelní Lhota
Keramika MŠ Vlkava
Keramika MŠ Pňov
Keramika MŠ Polabec
Keramika MŠ Budiměřice
Keramika MŠ Oskořínek
Keramika ZŠ Krchleby
Keramika ZŠ Hořátev
Keramika MŠ Sadská
PC MŠ Sadská
Keramika ZŠ RAF

6
4
2
1
1
5
4
2
12
12
2

160
91
40
26
38
55
97
32
164
164
49

Celkem

51

916

Keramika pro spádové mateřské školky
Keramika pro mateřské školky probíhala stejně jako v předchozím školním roce. 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.
Děti z mateřské školky v Sadské přijížděly k nám do DDM a kromě keramiky využívaly
také počítače.
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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. 2018)
Název akce

Datum

1. 9.
11. – 14. 9.
10. 10.
22. 11.
5. 12.
15. – 16. 12.
17. 2.
27. 5.
Celkem



ZŠ RAF, Komenského, Tyršova – zahájení školního roku
Informační schůzky pro rodiče
Komunitní plánování
Kolaudace projektu OPŽP
KMD – Den otevřených dveří
KMD – celostátní setkání
RJ – Ruský Masopust
Akademie DDM

Počet účastníků

1171
380
2
16
750
11
11
350
2691

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

VII. Práce s talenty (k 31. 8. 2018)
Datum

17. 1.
7. 2.
29. 1.
20. 2.
21. 3.
16. 5.

Název akce

Dějepisná olympiáda
Konverzační soutěž v NJ
Olympiáda v ČJ
Zeměpisná olympiáda
Dětská scéna 2018
Plavecko-běžecký pohár 2018

Celkem
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Počet účastníků

23
30
40
39
68
101
301

Soutěže vyhlašované DDM Nymburk a jinými organizacemi
Datum

10. 9.
13. 9.
září
říjen
říjen
říjen
3. 10.
14. – 15. 10.
15. 10.
15. 10.
21. 10.
29. 10
30. 10.
listopad
listopad
listopad
listopad
12. 11.
12. 11.
19. 11.
23. 11.
26. 11.
1. – 15. 12.
1. – 15. 12.
3. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
16. 12.
17. 12.
7. 1.
8. 1. – 12. 1.
14. 1.
21. 1.
28. 1.
leden
únor
únor
4. 2.
6. 2.

Název akce

Malování u Kotasů
Pošli pohled
Klub – „Spojovačky“
Děti zvířátkům
Halloween v klubu
Výtvarná soutěž Josef Lada
Volejbal – okresní kolo
Taekwon do – závody STM
Šachový turnaj
Deskohraní
Fotoexpo 2017
Šachový turnaj
Děti zvířátkům – vyhlášení výsledků
„ Náš kraj“ – vv, foto, keramika
„Adventní svícny“ - keramika
Klub – české tradice
Foto – libovolné téma
Šachový turnaj
Deskohraní
Šachový turnaj
Region šachy – přebor škol
Šachový turnaj
Klub – křížovky…
Klub – kočičí Miss
Šachový turnaj
Taekwon-do – Mikulášský turnaj Praha
Tuláček Kolín
Šachový turnaj
Šipky – „O vánočního kapra“
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Keramika - Klaun
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Klub- kvízy
Velikonoční keramická soutěž
Klub – VV soutěž spojovačky
Šachový turnaj
VV soutěž „Čtu si“ - knihovna
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Počet účastníků

50
30
14
110
22
8
13
6
16
6
5
16
58
64
60
20
12
16
9
16
70
16
16
10
10
14
16
16
34
10
16
250
10
16
16
26
44
6
16
9

11. 2.
18. 2.
22. 2.
25. 2.
březen
4. 3.
16. 3.
18. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
25. 3.
8. 4.
22. 4.
23. 4.
28. 4.
duben
28. 4.
Květen
květen
19. 5.
11. – 13. 5.
13. 5.
Prázdniny 2018
Prázdniny 2018

Šachový turnaj
Šachový turnaj
VV soutěž „Ovečka jede“
Deskohraní
Klub – Kvíz o ČR
Šachový turnaj
Taekwon-do Czech Open 2018
Šachový turnaj
Šipky - „O velikonočního beránka“
Šáteček – „Zpěváček roku 2018“
Šachový turnaj
Deskohraní
Mažoretky – MIA festival
Deskohraní
Klávesy – Panorama
Tuláček - Muzeum hudby
Klub – „Poznáváme svět“
Taekwon-do Best of
Foto soutěž „ Stíny a světla Nymburska“
Klub - Kvízy
Taekwon-do, MČR ČNUT 2018
Taekwon-do, MČR
Mažoretky - Chodov
Malování v biografu
Pošli pohled

Celkem



10
16
7
18
11
16
6
16
14
13
16
11
3
24
18
15
8
17
15
10
22
10
14
150
80
1712

Odborná, metodická činnost

VIII. Metodická a odborná činnost (k 31. 8. 2018)
Datum

5. 9.
5. 10.
6. 10.
18. – 19. 10.
20. 10.
21. 10.
24. 10.
7. 11.
24. 11.
10. 11:
6. 12.

Název akce

Pg. org. Porada DDM
Logopedický den – výroční konference
Reg. technický seminář od 4. kupu
Porada ředitelů PO SK - Březnice
Porada KÚ Praha
Tvořivý svět Praha 2017
Pg. org. Porada DDM
Porada ekonomů KÚ Praha
Porada Externistů
Reg. technický seminář od 4. kupu
Pg. org. porada
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Počet účastníků

9
1
4
1
2
3
9
2
55
4
6

10. 12.
říjen - leden
5. 1.
9. 2.
16. 2.
9. 3.
9. 3.
květen - červen
30. 3.
4. 5.
3. 4.
5. 4.
10. 4.
11. 4.
31. 5.

Taekwon-do – celorepublikový seminář Brno
Praxe VOŠ
Pg. org. porada
Pg. org. porada
Reg. technický seminář od 2. kupu
Reg. technický seminář od 2. kupu
Porada ředitelů SVČ
Logopedická praxe pro potřeby studia
Reg. technický seminář od 2. kupu
Reg. technický seminář od 2. kupu
Pg. org. porada
GDPR Poděbrady
GDPR ICT
Porota Loučeň
Pg. org. porada

Celkem



2
1
7
8
6
6
17
1
6
6
9
11
3
1
9
189

Spontánní činnost

IX. Spontánní činnost (k 31. 8. 2018)
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

149
347
367
158
314
375
273
304
222
2
2511

Celkem

Odpolední klub
Jako už tradičně náš odpolední klub navštěvovaly starší děti,
které již družinu ve škole nenavštěvuji, stejně jako děti přicházející
na kroužky v DDM. Klub využívají i děti pocházející ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Jsme rádi, když se je takto nenásilným
způsobem daří začleňovat do kolektivu vrstevníků. Pedagog přítomný
v klubu dětem nabízí různorodé aktivity – výtvarné činnosti, kvízy
apod. V klubu jsou k dispozici počítače, stolní hry, stavebnice,
knihovnička, děti si také mohou zahrát na konzoli wii.
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V odpoledním klubu také probíhaly akce spjaté s ročním obdobím (Halloween, Valentýn,
Den matek, Den dětí).

4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími
potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb
střediska volného času
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

Průběh
realizace,
čerpané
finanční
prostředky

Město
Nymburk

Grant- Vánoční dílny

8 700,- Kč
vl.zdroje:41 434,Kč

v souladu
se
schváleným
projektem

Město
Nymburk

Grant – Velikonoční
dílny, Akademie

KÚ SK

Havárie podlahy
v učebně DDM

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
dotace: 20 000,-Kč v souladu
Došlo k prohloubení
vl. zdroje: 63 464,- se
spolupráce se ZŠ
Kč
schváleným Komenského, na
projektem
Akademii se
prezentovala větší část
dětí z pravidelných ZÚ
Dotace:17 7906,v souladu
Díky odstranění havárie
Kč
se
podlahy lze opět učebnu
schváleným používat pro zájmové
projektem
vzdělávání
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Zahraniční spolupráce

Jako každý rok tak i letos se folklorní soubor Šáteček vydal do zahraničí, a to do Lotyšska.
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 Itálie.
Klub malých debrujárů - KMD při DDM Nymburk se tradičně spolupodílel na organizaci
mezinárodního finále KMD NEWTON 2018. Družstvo malých debrujárů při DDM se do finále
probojovalo a úspěšně prezentovalo svou činnost. I na letošní školní rok plánujeme uskutečnit
zahraniční akce, např. poznávací zájezd do Francie…



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 klubu se konala každý měsíc soutěž,
do které se mohly děti volně zapojit a získat pěkné odměny.
V letošním roce jsme také 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. Nově jsme se stali součástí kampaně Celé Česko čte dětem
a uspořádali jsme Čtení pod širým nebem.

Strana 32 (celkem 38)

 Multikulturní a environmentální výchova
Dům dětí a mládeže pořádá tradičně akce spojení s českými svátky, např. Pečení svatomartinských
rohlíčků, Mikulášská nadílka, Vánoční dílny, 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.

Přirozeně také probíhá osvěta v kroužcích cizích jazyků (ruština, angličtina aj.). Účastníci
kroužku Ruský jazyk se tentokrát také vydali do Prahy na oslavu ruského masopustu.
Každoročně pořádá Dům dětí a mládeže soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Děti zvířátkům pro
Myslivecký spolek Pňov – Předhradí. Nadále pokračujeme ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
v Křečkově, který pro děti připravil v rámci příměstského tábora naučný program o myslivosti, lese
a lesní zvěři, myslivost byla dětem představena jako součást české tradice a kultury.


Vnější partneři střediska
Ve školním roce 2017-18 jsme spolupracovali s těmito subjekty: KÚ SK, Město Nymburk,
infocentrum Nymburk, Městská knihovna Nymburk, Fokus Mladá Boleslav, MC Svítání, ZŠ
Komenského Nymburk, ZŠ Tyršova Nymburk, ZŠ RAF 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, Myslivecký spolek Křečkov,
kynologický spolek Ratenice, HZS Nymburk, MŠ Oskořínek, MŠ Vlkava, MŠ Kostelní lhota,
MŠ Polabec, MŠ Třebestovice, MS Sadská, ZOO Chleby…



Ediční a propagační činnost
Celkovou nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2017/18 a jednotlivé aktivity jsme
propagovali především prostřednictvím webových stránek, facebooku, 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
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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.
Nadále vylepšujeme webové stránky, které 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.“
Nadále využíváme možnosti prezentace
výrobků dětí z našich kroužků v budově
městského úřadu. 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

9/8,4

5/5

4/3,4

5

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

251,8

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

Bartošová Jiřina

Pedagog
volného času

1,0

FF UK, Český jazyk a literatura + Učitelství
českého jazyka pro střední školy (Mgr.); FF
UK, Pedagogika (Bc.)
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Titul

Délka
ped.
praxe

Bc.

30

20

22
Bc.

13

Mgr.
Bc.

6

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

Faulhammerová
Eva
Škodová Jana
Růžičková Jana
Johan Tomáš

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



Délka
neped.
praxe

účetní

1,0

Střední, SEŠ Praha

22

uklízečka
referent majetkové
správy
údržbář

0,9

Vyučena, SOU Mladá Boleslav

27

1,0

Střední, SHŠ-obor všeobecná ekonomika

20

0,5

SOUS – obor mechanik, seřizovač

30

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

Titul

1

0

3

1

0

Z toho
důchodci
0

0

0

nad 60 let

Průměrný
věk
48

Personální změny ve školním roce:
Od 1. 9. 2017 nastoupila do DDM na pracovní pozici pedagog volného času, pracovní úvazek
1,0 Mgr. Jiřina Bartošová, FF UK - Český jazyk a literatura + Učitelství českého jazyka pro
střední školy (Mgr.) a FF UK, Pedagogika (Bc.)

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 – 20 účastníků
VISK – Jak se krotí klubíčka, 1. účastník, osvědčení
VISK – Kontrola, hodnocení, 1. účastník, osvědčení
VISK – Komunikace s dospívajícími, 3. účastníci, osvědčení
VISK – Bezpečné klima školy, 1. účastník, osvědčení
VISK – Psychomotorické hry,1 účastník, osvědčení
VISK – Prvky muzikoterapie,1 účastník, osvědčení
VISK – Razítkování, 1 účastník, osvědčení
VISK – Tradiční svátky, 2 účastníci, osvědčení
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VISK –Dekolonizace Číny a Indie, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Rozpočet, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Registr smluv, 2 účastníci, osvědčení
KÚ Praha – Šablony, 1 účastník, osvědčení
KÚ Praha – Pokladna, 1. účastník, osvědčení
KÚ Praha – E-Spis Lite, 1. účastník, osvědčení
KÚ Praha, Archiv, 1. účastník, osvědčení
NIDV – Šablony pro SVČ, 5 účastníků, osvědčení
NIDV – Hra na baskytaru I., 1 účastník, osvědčení
NIDV - Hra na baskytaru II., 1 účastník, osvědčení
NIDV – Metody ve výuce strunných nástrojů, 1 účastník, osvědčení
SPŠK – Keramika Bechyně, 1 účastník, osvědčení
ZDRSEM – Zdravotnický kurz, 1. účastník, osvědčení
ČADJ – Metodika cvičení dětské jógy, 1. účastník, osvědčení
PARIS – ZP ve školské praxi, 1. účastník, osvědčení
PROFI škola – Šablony, 1. účastník, osvědčení
KPC BOO – Bible – kniha života, 1. účastník, osvědčení
KPC BOO – Cyril a Metoděj, 1. účastník, osvědčení
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 27
b) počet vícedenních akcí: 3
c) samostudium: 5


Finanční náklady vynaložené na DVPP
Pedagogičtí pracovníci – 32 910,- Kč
Nepedagogičtí pracovníci – 870,- Kč

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9)
Ve sledovaném školním roce 2017 – 18 neproběhly v DDM Nymburk žádné kontroly
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ
I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času
Za rok 2017 (k 31. 12.)
Základní údaje o hospodaření SVČ
Činnost
v tis. Kč
Hlavní
Doplňková
1.

Náklady celkem

6 451

2.

Výnosy celkem

6 563

příspěvky a dotace na provoz
ostatní výnosy

Za 1. pol. roku 2018 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
0

3 381

0

0

4 079

0

4 867

0

2 521

0

1 696

0

1 558

0

112

0

698

0

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

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

Za rok 2017
(k 31. 12.)

1.

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

0

2.

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

0

3.

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

mzdové výdaje

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

z toho

4.

4 518
3 414

1

z toho

4 642

124

33166

32

33052

64

33073

28

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

229
208

ostatní účelové výdaje celkem1 (např. UZ 001, 002, 003,… - vypsat všechny)
001

21

z toho
z toho

5.

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)
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0

10. Závěr
Začátkem školního roku 2017/2018 v září proběhla kolaudace akce-projektu „Snížení
energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968“. Cílem projektu bylo
zateplení obvodového pláště, zateplení střechy objektu, stropů, výměna stávajících oken. Následně
po ukončení projektu byl v budově zaveden energetický management a je sledována úspora energií.
V březnu 2018 bylo Radou kraje odsouhlaseno poskytnutí finančních prostředků na opravu
nevyhovující podlahy učebny v celkové částce 177 906,-Kč. Tato částka byla poskytnuta
z provozních prostředků. Na základě provedení výše uvedené opravy může i v novém školním roce
probíhat výuka zájmového vzdělávání. V červnu 2018 jsme požádali o přidělení finančních
prostředků na nákup keramické pece.
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: 22. 10. 2018

Datum projednání zprávy: 24. 10. 2018

Podpis ředitele a razítko střediska: Bc. Dana Kuchařová
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