Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 271
ddmslunicko@seznam.cz, 725435731-3

Hodnotící zprava DDM Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 271, za rok 2016/2017
Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí Mírové náměstí 271 Týniště nad Orlicí, příspěvková organizace
(dále jen DDM) byl zřízen jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Je školským, výchovným a
vzdělávacím zařízením pro výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v zajišťování
zájmového a neformálního vzdělávání pro účastníky. Účastníkem zájmového nebo neformálního vzdělávání jsou
(dle vyhlášky č.74/2005) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků,
popřípadě další fyzické osoby.
Přehled forem zájmového vzdělávání DDM
Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje DDM širokou nabídkou zájmových činností. Při veškeré
činnosti se dodržovaly platné směrnice a vyhlášky pro SVČ, nabídka vycházela z možností domu, byly
respektovány požadavky ze stran veřejnosti. Činnosti DDM pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé
zájemce v jejich volném čase se uskutečňovaly v pravidelné zájmové činnosti, příležitostných aktivitách,
individuální prací s talenty, organizováním soutěží a přehlídek, nabídkou spontánních aktivit v otevřených
dílnách, klubech, případně v jiných prostorách. Během jarních a letních prázdninových dnů organizoval DDM
bohatou táborovou i příležitostnou činnost.
Pravidelná činnost
Je organizována v zájmových útvarech (ZÚ), což je obecné vyšší pojmenování zahrnující zpravidla některá z
těchto označení: kroužek, soubor, klub, kurz.
Ve školním roce 2016/2017 nabízelo DDM Týniště nad Orlicí k 31.10.2016 63 zájmových útvarů pro 708
účastníků.

Pravidelná činnost podle počtu přijatých účastníků k 31. 10. 2016
a
Zájmové útvary
Účastníci
děti
v žáci
tom studenti
ostatní

Číslo
řádku
b
0108
0109
0113
0114
0115
0116

Počet
2
63
708
21
649
3
35

z toho
dívky
2a
X
541
18
490
3
30

ze sl. 2
cizinci
3
X
6
0
5
0
1

ze zemí EU
4
X
0
0
0
0
0

Spontánní aktivity
Spontánní aktivity jsou průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány nepřímo.
Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně dle jejich momentálního zájmu.
Nemají pevně stanovený začátek nebo konec. Jsou omezeny pouze provozem zařízení. Jsou přístupné všem
zájemcům v otevřených dílnách a klubech nebo při výstavách a oslavách. Pedagog při těchto činnostech zajišťuje
především bezpečnost, tam kde je nutné, při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant či činnost
motivuje.
V DDM byly navštěvovány dětmi a mládeží 2 otevřené kluby pod názvem Klub Dominion a Klub IPP. Dílny
bylo možné navštěvovat v úterý v odpoledních hodinách, dále při výstavách a Otevřených dílnách pořádaných o
svátcích, víkendech a prázdninách.
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Příležitostná zájmová činnost
Příležitostnou zájmovou činnost navštívilo za školní rok 2016/2017 6956 dětí, žáků, studentů a dospělých.
Můžeme společně zavzpomínat na Strašidelné město, Andělské zvonění, Dětský maškarní karneval, Druhý
ročník divadelní přehlídky dětských souborů, Jarní prázdniny ve Sluníčku, Putování s Beruškou, Čarodějnice na
zahradě DDM, Celorepublikovou taneční soutěž O týnišťské tajemství, Pohádkový les a další zajímavé
příležitostné akce. Dále jsme pořádali vánoční výstavu, dílny pro dospělé, soutěže a sportovní akce, víkendové a
rekreační pobyty. Jako každý rok, tak i v tomto školním roce jsme pořádali závěrečná vystoupení tanečních,
dramatických a hudebních kroužků. Mladí divadelníci připravili představení pod názvem Sněhová královna,
Afrikaaa!, Enšpíglova dobrodružství, O Karkulákovi a Pomsta Bohů a taneční kroužky představení Show dance.
Vystoupení se moc povedlo a mělo velký úspěch. Dopolední činnost byla věnována dílnám a výukovým
programům pro ZŠ Týniště nad Orlicí a ostatní školy a MŠ v okolí. Pro druhý stupeň ZŠ Týniště nad Orlicí byl
uskutečněn literárně dramatický program SHAKE- co by se stalo, kdyby se William Shakespeare narodil jindy a
jinde než v renesanční Anglii? Dvě hry na motivy Shakespearových dramat a interaktivní ekologicko-dramatický
program Prales. Cílem tohoto programu bylo zamyšlení se nad vlivem člověka na ekosystém lesa a pralesa.
Celkem se uskutečnilo 141 akcí.

Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
a
Akce celkem
z toho o sobotách či
nedělích

Číslo
řádku
b
0202

2
141

Počet
účastníků
3
6956

19

1873

Počet

0203

Individuální činnost
Naše kroužky a jednotlivci se rovněž účastnily postupových i nepostupových soutěží a to v deskových hrách, kde
se naše děti umístily na medailových místech. Volejbalistky obsadily několikrát medailové pozice v barevném
volejbale. Skupiny CCG Dance, Rosegirls I. a II., POM POM Dance absolvovaly skoro všechny soutěže v
dalekém i blízkém okolí a umístily se vždy na předních místech. Tradičně každý rok pořádáme celorepublikovou
nepostupovou taneční soutěž o Týnišťské tajemství, které se letos zúčastnilo 700 soutěžících včetně našich
kroužků CCG Dance, Rosegirls a POM POM Dance.

Letní táborová činnost 2017
1.

2.

3.

4.

5.

7. - 11. 7. BRADAVICKÁ ŠKOLA ČAR A KOUZEL Bradavická škola čar a kouzel se opět otevírá!
Mudlům vstup zakázán! Pojeďte si s námi užít hodiny Lektvarů, Obrany proti černé magii, nebo
Bylinkářství, zahrát si Famfrpál a najít si nové kouzelné kamarády. Ubytování v horské chatě
Sedmidolí.
Hlavní vedoucí: Jana Bahníková
1. 7. - 11. 7. TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i
táborničením, výlety, výtvarnými technikami a dobrou partou.
Hlavní vedoucí: Dana Černohousová
8. 7. - 15. 7. TANEČNÍ TÁBOR EXPEDICE BATMAN Taneční tábor, kde se nejenom tančilo, ale i
sportovalo. Ubytování V DDM.
Hlavní vedoucí: Lenka Reslová
17. 7. - 21. 7. PT DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE Tábor bez spaní určený předškolákům
a dětem do 3. třídy. Zážitky s Ferdou mravencem a jeho kamarády, celotáborová hra a spousta legrace.
Stravování v DDM. Program vždy od 8 do 16.30 hod. Samostatnost, táborový režim a prázdninová
pohoda.
Hlavní vedoucí: Zita Forejtková
26. 7. - 6. 8. CHORVATSKO Již potřetí jsme si užívali tepla v Biogradu na Moru, který je známý jako
chorvatská Riviéra. Toto místo je obklopené krásnou přírodou a křišťálově průzračným mořem s
písčitou i oblázkovou pláží. Celodenní stravování s pitným režimem .
Hlavní vedoucí: Jana Kalousová
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6.

23. 7. - 28. 7. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR ČTYŘLÍSTEK Dobrodružství se Čtyřlístkem. Fifinka,
Pinďa, Myšpulín a Bobík si užívali s dětskými kamarády. Ubytování v DDM, cesty pěšky a na kolech,
zábava.! Pro děti od předškoláků do 3. třídy.
Hlavní vedoucí: Jana Bahníková

31. 7. - 4. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KRÁLOVSKÁ CESTA Pro všechny rytíře a princezny!
Výprava za kouzelným středověkem plným dobrodružství a zábavy. Užili jsme si středověké jídlo,
rytířské souboje a velkolepý taneční bál. Příměstský tábor bez spaní určen dětem od 1. do 5. Třídy.
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková
8. 6. 8. - 11. 8. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR PŘED OPONOU ZA OPONOU Čtvrtý ročník umělecky
zaměřeného tábora. Hudebně, výtvarně, herecky a jinak umělecky zaměřené ateliéry, a příprava velké
divadelní show od začátku až do konce. Pro děti od 3. do 9. třídy.
Hlavní vedoucí: Jana Bahníková
9. 14. 8. - 18. 8. PT UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY Tábor bez spaní určený dětem od 1. do 5. třídy.
Dobrodružství s příšerkami všeho druhu, barev a velikostí. Stravování v DDM. Program vždy od 8 do
16.30 hod. Samostatnost, táborový režim, nové zážitky a prázdninová pohoda.
Hlavní vedoucí: Martina Kumpoštová
10. 19. 8. - 24. 8. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR ŠMOULOBRANÍ Sportovní tábor pro všechny holky od 1.
do 5. třídy. Sportovní hry se zaměřením na míčové sporty, táborová hra, legrace, cesty na kolech,
samostatnost, kamarádi. Ubytování v DDM.
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková
7.

Táborová a další činnost spojená s pobytem od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
v tom
Číslo
Celkem
řádku
a
Počet akcí
Počet účastníků
Počet osobodní
Počet pracovníků

b
0601
0602
0603
0604

2
16
362
2378
48

pobytové
akce
nad 5 dní
3
5
142
1278
23

pobytové
akce
do 5 dní
3a
8
157
785
15

městské a
příměstské
tábory
4
3
63
315
10

Personální zabezpečení
Celoroční provoz DDM zajišťoval následující personál:
Pedagogičtí pracovníci: 4/plný úvazek/
Provozní pracovníci: úvazek 100%, 75% a 40%
Externí vedoucí: 18
Počet zájmových kroužků: 63
Ve školním roce 2016/2017 nám kromě interních zaměstnanců pomáhalo zajišťovat činnost 18 externistů.
Externí pracovníci jsou různého věku a docházejí na pravidelnou zájmovou činnost celý rok. Finanční odměna
externích zaměstnanců, je vyplácena z příspěvků na kroužky a částečně i z financí přidělených MŠMT ČR
(respektive přerozdělených financí KÚ Královéhradeckého kraje). Maximální počet hodin externistů, kteří pro
nás pracují celoročně je 300 hodin. Jejich činnost je dobrovolná a souvisí s jejich zájmem pracovat s dětmi
v určitém oboru. Téměř všichni vedoucí kroužků mají pedagogické vzdělání, ostatní si vzdělání dodělávají
studiem škol s pedagogickým zaměřením nebo doplňují kurzem pro pedagogické pracovníky pořádané NIDV,
studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Metodické vedení externích pracovníků je úkolem interních pedagogů DDM.
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Podmínky pro pedagogickou činnost
DDM je umístěno v budově bývalé školky v centru města.
Počet učeben v DDM: je 9, (kuchyň s jídelnou, klubovna pro modelářský kroužek, učebna angličtiny, dvě
klubovny pro dramatické a hudební kroužky, učebna VT, klubovna pro výtvarné a rukodělné kroužky, malá
tělocvična a taneční sál). Pracovníci DDM mají své zázemí pro organizační práci v kancelářích (ředitelna,
kancelář mzdové účetní a kancelář pedagogů volného času).
Další prostory pro činnost:
Pro sportovní a divadelní kroužky a další činnost jsme využívali tělocvičnu ZŠ Týniště nad Orlicí, tělocvičnu U
Dubu, atletické hřiště a prostory Kulturního Domu Týniště nad Orlicí
Prostory DDM byly využívány denně od 8.00 – 20.00 hod., dle potřeby i o víkendech, svátcích a prázdninách.
Řídicí systém DDM
- pedagogické rady všech zaměstnanců DDM včetně externích zaměstnanců – nejméně 2× ročně- svolává a
řídí ředitelka
- operativní porady všech zaměstnanců DDM – 1× měsíčně nebo dle potřeby – vede ředitelka
- konzultace s jednotlivými vedoucími ZÚ dle potřeby – ředitelka nebo interní pedagogický pracovník
- pedagogické služby v DDM - denně - každý pedagogický pracovník
- kontroly a hospitace – ředitelka
Spolupráce s dalšími organizacemi
Ve školním roce 2016/2017 hodnotím kladně spolupráci se ZŠ Týniště nad Orlicí, Kulturním centrem
Mateřským centrem Ratolest, ZUŠ a se Sportovním klubem, který nám pomáhá při realizaci Dětského karnevalu
a propůjčuje prostory na kroužek stolního tenisu. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. V oblasti
environmentální výchovy jsme spolupracovali se ZŠ Týniště nad Orlicí a ostatními školami v okolí.
Dále spolupracujeme:
Městským úřadem-zřizovatel DDM, příspěvek na provoz a pomoc při financování jednoho volnočasového
pedagoga, účetního zaměstnance a správce budovy, rekonstrukce DDM(větší a menší opravy a rekonstrukce
budovy DDM a zajištění propagace)
NIDV - vzdělávací programy
CK ALPIN TOUR Týniště nad Orlicí: Letní tábor pro děti Chorvatsko - Biograd na Moru, spolupráce při
organizaci a poskytování prostor pro uskutečnění LT.
Domy dětí a mládeže v regionu - informace, spolupráce, výměna zkušeností
Městskou policii – pomoc na akcích
Rybářský svaz – povolenky, práce s mládeží, vedení kroužku
Rychnovským deníkem-propagace
Orlickým týdeníkem-propagace
Týnišťský zpravodaj- propagace
Kulturním centrem-pronájem místností na akce („Týnišťské tajemství“), příležitostné využívání prostor KC pro
činnost divadelního kroužku Poškoláci.
Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí- spolupráce při akcích
Mega s.r.o. pan Ešner, propagace naší činnosti
Škoda auto spolupráce při financování kroužků zaměřených na popularizaci technického vzdělávání
Snažíme se do naší činnosti zapojit co nejvíce jednotlivců i organizací, aby se o nás a o našich akcích dozvěděla
co nejširší veřejnost.
Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Veřejnoprávní kontrola Města Týniště nad Orlicí- kontrola hospodaření za rok 2016/2017 z vybraného vzorku
operací, prověření a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolou nebylo zjištěno porušení
závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků.
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Hospitace:
Hospitace probíhaly v každém zájmovém útvaru a byly zaměřeny především na činnost vedoucích zájmových
útvarů a plnění úkolů dle stanoveného plánu práce, dodržování BOZP a PO v rámci zájmových činností, na účast
a zapojení dětí do činnosti v době hospitací, na kontroly zaplacení účastnických poplatků a zhodnocení a
posouzení vlastního programu činnosti, jeho vhodnosti, přiměřenosti dle ověřování zpracovaného ŠVP a
naplňováním klíčových kompetencí. Součástí hospitací byly i připomínky a požadavky vedoucích zájmových
útvarů na materiálové vybavení, provozní a finanční zabezpečení činnosti, které byly průběžně řešeny po celý
školní rok. O hospitacích je veden zápis v denících ZÚ.
Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2016:
rozpočet
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB
zápisné kroužky
akce DDM
nepravidelná činnost
startovné
ostatní akce
CELKEM
LETNÍ TÁBORY
VÝNOSY Z PRONÁJMU
ZÚČTOVÁNÍ FONDU
použití rezervního fondu
použití fondu odměn
CELKEM
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY
DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ
příspěvek od Města
účelový příspěvek od Města-vybavení ředitelny+kanceláře účetní
dotace ze SR - ÚZ 33 353
dotace ze SR - ÚZ 33 052
CELKEM
CELKEM

skutečnost k
31. 12. 2016

380 000
112 000
25 000
28 000
5 610
550 610
640 500
16 550

356 532
106 895
30 755
15 300
5 480
514 962
572 118
16 560

9 500
15 000
24 500
28 000

9 500
0
9 500
17 501

881 764

881 764

100 000
1 500 700
25 191
2 507 655
3 767 820

100 000
1 500 700
25 191
2 507 655
3 638 296

skutečnost k
rozpočet
31. 12. 2016
627 765
540 150
632 400
538 509
881 764
881 607
100 000
100 000
1 500 700
1 500 700
25 191
25 191
3 767 820
3 586 157

náklady z vlastní činnosti
náklady z letních táborů
náklady z příspěvku od Města
náklady z účelového přisp. od Města
náklady z dotace SR - ÚZ 33 353
náklady z dotace SR - ÚZ 33 052
CELKEM

Rozpočet
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

3 767 820
3 767 820
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Skutečnost
3 638 296
3 586 157
52 140

Čerpání fondů
fond odměn
FKSP
rezervní fond
fond reprodukce
majetku

0
13 896
9 500
56 695

Rozdělení výsledku hospodaření 2016
rezervní fond
42 139,69
fond odměn
10 000,00
Výsledek
hospodaření
celkem
52 139,69

Komentář ředitele
 Vzhledem k nařízení EU ke zvýšení zabezpečení osobních údajů
jsme pořídili informační systém Domeček – pro vedení školní
matriky v elektronické podobě se zabezpečením osobních údajů
dle platné legislativy (kódování elektronických dat)
 V měsíci červnu proběhla ve všech prostorách DDM rekonstrukce
podlah
 Dalšími uskutečněnými investicemi byla plánovaná postupná
obměna některých komponentů IT techniky (swich, záložní zdroj,
UPS, externí disk)
 Pořídili jsme nábytkové vybavení do klubovny pro rukodělné
činnosti, stoly a židle do kluboven a jídelny.
 Na zahradě DDM bylo vybudováno multifunkční hřiště.
Plánované investice na období 2017 – 2018
 Výměna střešní krytiny (oprava střechy)
 Vstup do DDM zabezpečit kamerovým systémem
 Nerezová tyč do šatny na taneční a divadelní kostýmy
 Drobné opravy dle revizních zpráv
 Výmalba sociálního zařízení přízemí a 1. patra.
 Oprava fasády na zadní části budovy
 Vybudování studny, zahrada DDM
 Půdní prostor DDM - napuštění trámů a oprava střechy

Zhodnocení, závěr.
Činnost DDM byla v roce 2016/2017 byla bohatá, aby našich služeb využívala co nejširší dětská, mládežnická a
dospělácká veřejnost, snažíme se nejen o atraktivní prostředí DDM, ale i o zajímavou nabídku činností. Toto je
náš směr i do budoucnosti. Chceme nabízet řadu zajímavých akcí a programů, ještě více se zaměřit na prezentaci
a reklamu a tím se co nejvíce zviditelnit, dále chceme nadále zlepšovat prostory a prostředí pro naše klienty.
Počet účastníků je oproti loňskému roku vyšší. Více dětí, mládeže a dospělých využívá naší nabídky činností
v ZÚ, otevřených dílnách, letních táborech, příležitostných akcích a spontánních činnostech. Tuto pozitivní
skutečnost můžeme konstatovat i díky podpoře města, které chápe, že DDM je důležitou městskou institucí,
nabízející dětem a mládeži program a volnočasové aktivity, jako primární prevenci všech patologických jevů.
Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří nás po celý rok podporovali a pomáhali při realizaci našich aktivit.
Děkujeme především Městu Týniště nad Orlicí za vstřícnost, spolupráci, komunikaci a podporu, to nám
umožňuje dlouhodobý stabilní a trvalý rozvoj. Službám města Týniště nad Orlicí děkujeme za vybudování
krásného hřiště na zahradě DDM a pomoc při údržbě zeleně, dík patří Základní škole Týniště nad Orlicí za
výbornou spolupráci a poskytnutí prostor tělocvičny pro činnost sportovních kroužků, Sportovnímu klubu
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Týniště nad Orlicí, který nám poskytl prostory v tělocvičně U Dubu pro taneční kroužky a kroužek stolního
tenisu a spolupráci při pořádání dětského karnevalu. Kulturnímu centru děkujeme za výbornou spolupráci a
možnost využívat prostory KC pro DS Poškoláci. Pozitivně opět hodnotíme spolupráci se školami v regionu,
mateřskými školami, školskými zařízeními, sdruženími, kluby a dalšími subjekty působícími v oblasti
volnočasového a zájmového vzdělávání. V neposlední řadě děkujeme i rodičům, kteří nám svěřují do péče své
ratolesti a pomáhají při příležitostných akcích.

Zpracovala ředitelka DDM Týniště nad Orlicí Kalousová Jana
V Týništi nad Orlicí 31. 10. 2017
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