Dům dětí a mládeže Klatovy

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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1. Charakteristika zařízení
Název: Dům dětí a mládeţe Klatovy, ul. 5.května 109
IČO: 69459096
IZO: 600 028 623
Tel.: 376 311 345
Fax.: 376 310 357
E-mail: ddm@klatovy.cz
Web: www.ddm.klatovy.cz
Číslo účtu: 271977990217/0100 Komerční banka
ID datové schránky: ynyfre5
Ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kovanda
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Odloučené pracoviště:
Klatovy - Vídeňská 24, Klatovy - tělocvična,sál
Turistické základny:
Kunkovice – Čachrov – turistická základna
Hojsova Stráţ - Nýrsko- turistická základna
Doplňková činnost:
- Hostinská činnost
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboţím
- Realitní činnost
- Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb
- Pronájem a půjčování věcí movitých
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2. Přehled pracovníků
31. 12. 2010
Pracovníci celkem

12,075/15

10,399/12

7,141/8

7,155/8

4,934/7

3,244/4

z toho pedagog.
nepedagog.
Externí pracovníci celkem

30. 6. 2011
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Přehled pracovníků DDM Klatovy ve šk. roce 2010/2011
Pracovník

Pedagogický/nepedagogický

Pozn.

pracovník
Tomáš Kovanda
Jarmila Javorská
Iveta Povolná

P
P
N

Jana Soukupová
Pavla Vlčková
Hana Hüttlová
Jitka Šteflová
Jaroslava Hošková
Kateřina Bělochová
Zdeněk Mazanec
Olina Voráčková
Petr Roda
Alena Schwarzová
Petra Černá
Marie Vosmiková
Marcela Vítková
Vedlejší hospodářská
činnost
Michaela Papeţová

P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N

ředitel
zástupce ředitele
vedoucí ekonomického
oddělení

částečný úvazek
částečný úvazek
správce
účetní (částečný úvazek)
částečný úvazek
uklízečka (částečný úvazek)
uklízečka (částečný úvazek)
uklízečka (částečný úvazek)
uklízečka (částečný úvazek)

N

Do vedení zájmových útvarů bylo dále zapojeno 8 externích pracovníků na dohody
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

4

3. Údaje o členech zájmových útvarů
Údaje o přijímání žáků
Všichni ţáci, kteří splnili podmínky vyplněním přihlášky a zaplacení úplaty byli přijati.
Ţádný zájemce nebyl odmítnut, někteří se však nemohli zapojit z důvodu termínu
zájmového útvaru, který jim nevyhovoval.

Údaje o výsledcích vzdělávací činnosti v hlavní činnosti DDM
Vzdělávací činnost probíhala formou pravidelné činnosti zájmových útvarů, příleţitostné
činnosti na mimořádných akcích, spontánní činnosti v klubu otevřených dveří, táborové
činnosti na letních a zimních táborech a dále v rámci řady kurzů pořádaných v rámci
doplňkové činnosti DDM.
Vzdělávací činnost probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem, plánem činnosti
DDM na školní rok 2010/2011 a s dílčími plány jednotlivých zájmových útvarů uvedenými
v denících kaţdého útvaru po schválení ředitelem DDM. Výsledky byly posuzovány na
základě namátkových kontrolních návštěv ředitele a zástupce ředitele a dále hospitační
činností ředitele DDM a zástupce ředitele. Drobné nedostatky byly řešeny průběţně, větší
závady nebyly shledány. Z výše uvedených kontrol a dále z pohovorů s rodiči i s dětmi se
výsledky vzdělávací činnosti co do kvality jeví jako výborné.
Ve školním roce 2010/2011 bylo zapojeno do pravidelné zájmové činnosti 1247 účastníků
v 95 zájmových útvarech.

 Pravidelná zájmová činnost
Umělecké ZÚ
V oblasti uměleckých zájmových útvarů hrají
hlavní roli výtvarné a keramické krouţky.
Celkem je týdně navštěvuje přes 400 účastníků
zájmového vzdělávání od předškoláků aţ po
dospělé zájemce. V průběhu školního roku
uspořádali výtvarníci DDM řadu výstav, které
se

setkaly

s velmi

pozitivním

ohlasem.

Z hudebních krouţků je největší zájem o hru na
kytaru a také hru na flétnu. Pokročilí kytaristé
také

několikrát

v průběhu

školního
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roku

Mladí výtvarníci na kroužku

vystoupili na nejrůznějších akcích pořádaných domem dětí (např. Klatovský volňásek,
Vánoční besídka).
Sportovní ZÚ
I v tomto školném roce se opět zvýšil počet zájemců o florbal a o turnaje, které DDM
pořádá. S úspěchem jsme pokračovali v pořádání florbalové amatérské ligy.
V dlouhodobé soutěţi zde soutěţilo téměř sto mladých sportovců. Vedle pořádání
amatérské florbalové ligy jsme v průběhu školního roku uspořádali 4 další turnaje pro
základní i střední školy. Rozvoj florbalu se nám daří zvyšovat i díky sponzorským
příspěvkům (nejvýznamnější sponzor je Klatovská teplárna a. s.) a dotacím, které
poskytuje město Klatovy.
Dalším sportovním odvětvím, o které je značný zájem, je plavání. DDM nabízí desítku
krouţků jak pro neplavce,
tak pro pokročilé zájemce,
kteří plavou pod hlavičkou
DDM jiţ několik let. Na
krouţcích

plavání

v průběhu týdne

se

vystřídá

přes 120 zájemců.
Pestrou nabídku v oblasti
sportovních aktivit doplňují
krouţky
Florbalisté na turnaji 5. 3. 2011

aikida,

stolního

tenisu,volejbalu, basketbalu,

sálové kopané, aerobiku a krouţku vodáků. Novinkou ve sportovní oblasti byl krouţek
lakrosu.
Technické ZÚ
V oblasti modelářských krouţků se nám daří udrţovat dlouholetou tradici zájmového
krouţku leteckého modeláře a automodeláře. I přes pokles zájmu v posledních letech
je stále dost zájemců, aby tyto krouţky vychovávaly nové členy. Velmi úspěšné jsou
také krouţky počítačů, na kterých se zájemci učí jak základním dovednostem
v ovládání počítače, tak pokročilejším funkcím, tabulkám, prezentacím, práci
s Google-Earth, apod.
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Ostatní ZÚ
Nárůst počtu členů jsme zaznamenali u krouţků anglického jazyka. Vysokou úroveň si
udrţují také krouţky rybářů. Dále pokračujeme v hraní deskových her, jejichţ nabídku
jsme obohatili o nové hry a vytvořili
i deskovou hru vlastní.
jsou

i

taneční

Úspěšné

krouţky,

kde

nabízíme, jak tanečky pro nejmenší
děti, tak krouţek společenského
tance. Na novém krouţku se dobře
ujali novináři, kteří začali vydávat
časopis
Kroužek anglického jazyka

DATEL

(Domečkovský

Alternativní Tutově Elitní List).

 Předmětové soutěže-olympiády
Stejně tak jako v minulých letech, jsme i ve školním roce 2010/2011 zajišťovali
okresní kola předmětových olympiád. Většina těchto soutěţí probíhá přímo v našich
prostorách, coţ si garanti jednotlivých kategorií velice pochvalují. Organizaci soutěţí
a veškeré zajištění jsme jiţ „vytrénovali“ ke spokojenosti jak vyučujících, soutěţících
tak i naší. Děti k nám prostě chodí soutěţit s radostí. V loňském školním roce se
okresních kol zúčastnilo celkem 796 ţáků a studentů.

 Letní a zimní tábory
Ve školním roce 2010/2011 proběhlo 8 letních táborů, a 4 příměstské tábory. Tábory
probíhaly především na 2 turistických základnách DDM Klatovy v Kunkovicích a na
Hojsově Stráţi. Další letní tábory proběhly ve Zhořci u Nečtin a ve Strakonicích.
Vzhledem ke zvýšené poptávce po
příměstských

táborech

prázdninové

měsíce

jsme

na

přidali

do

nabídky o jeden příměstský tábor
více. Celkem 474 dětí si uţívalo
prázdninových záţitků na táborech
pořádaných

Zhořec u Nečtin - srpen 2011

dětí.
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klatovským

domem

 Klub otevřených dveří
Významnou sloţkou je nabídka spontánní činnosti v klubu, který je otevřen denně.
K činnosti klubu pomohla i dotace
poskytnutá

Plzeňským

krajem

v rámci dotačního programu Kluby
otevřených

dveří

pro

neorganizovanou

mládeţ.

této

jsme

dotaci

zmodernizovat

Díky
mohli

počítačové

vybavení v jedné z kluboven a
pořídili venkovní stůl pro stolní

Počítačová učebna v klubu

tenis a sadu na hraní minigolfu.

Klub mohou zájemci vyuţít kaţdé odpoledne od pondělí do pátku a také o
podzimních, zimních a jarních prázdninách. Ve 4 vybavených místnostech jsou
zájemcům k dispozici počítače s připojením na internet, hry playstation, deskové hry,
stolní fotbal, stolní hokej, Wii hry a nově také minigolf a venkovní stolní tenis.

 Příležitostná zájmová činnost
V průběhu školního roku připravil a zorganizoval DDM 44 příleţitostných akcí.
Tradičně velký zájem je sportovní akce - florbalové turnaje a turnaj ve stolním tenise.
O

podzimních

a

jarních

prázdninách podnikli děti spolu
s pedagogy DDM výlety do
Plzně a do Prahy (Muzeum
strašidel, aquapark Průhonice,
ZOO a Dinopark). S velkým
zájmem veřejnosti se setkaly
výstavy pořádané výtvarníky a
keramiky.
Oblastní kolo soutěže Rubikon 6. dubna 2011

Svoje

práce

vystavovaly např. v Muzeu Dr.

Hostaše, v Městské knihovně města Klatovy, v pobočce ČSOB banky, v Barokní
lékárně). S dětmi jsme v našem domečku proţili další Noc s Andersenem. V květnu
zorganizoval DDM největší přehlídku volnočasových aktivit na Klatovsku s názvem
„Klatovský volňásek“. Přehlídku, na které si mohli návštěvníci vyzkoušet nejrůznější
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volnočasové aktivity a načerpat tak inspiraci, jak aktivně trávit volný čas, navštívilo
přes 850 spokojených dětí i rodičů. DDM Klatovy byl také oblastním koordinátorem
soutěţe Rubikon a zajišťoval oblastní kolo soutěţe, které proběhlo v klatovském
divadle.
Veškerá náplň činnosti DDM je v podstatě účinnou prevencí sociálně patologických
jevů. Za tímto účelem je udržováno velmi široké spektrum nabídky a nabídka je
připravována pro všechny věkové kategorie. Celkově lze hodnotit činnost DDM Klatovy
ve školním roce 2010/2011 velmi pozitivně.

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet navštívených akcí

9

počet zúčastněných pedagogických pracovníků

5

Všechny akce přispěly účinně ke zvýšení kvalifikace zúčastněných pracovníků.

5. Řešení stížností
počet stíţností celkem

0

z toho
oprávněných

částečně oprávněných

neoprávněných

0

0

0

6. Údaje o výsledcích kontrol
8. a 10. 12. 2010 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné závady.
4. 5. 2010 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování
ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky.
19.1. 2011 proběhla veřejnosprávní kontrola Města Klatovy, útvaru vnitřní kontroly - pouţití
veřejné finanční podpory – dotací poskytnutých městem Klatovy. Kontrolou nebyly zjištěny
ţádné nedostatky.
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18. 5. 2011 proběhla kontrola zřizovatele - Krajského úřadu Plzeňského kraje se zaměřením
na soulad vnitřních předpisů s platnou a účinnou legislativou, vnitřní kontorlní systém,
poskytování informací dle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Drobné nedostatky zjištěné při kontrole, byly ve stanoveném termínu
odstraněny.
15. 8. 2011 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice ÚP Klatovy na letním dětském
táboře na turistické základně v Kunkovicích. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné závady.

7. Základní údaje o hospodaření DDM
Hospodaření ve školním roce 2010/2011 proběhlo v souladu s plánem činnosti a s platnými
předpisy a směrnicemi. Příspěvky zřizovatele na mzdové a neinvestiční výdaje byly
vyčerpány v plné výši v souladu s podmínkami jejich čerpání. Řádně byly vyúčtovány i další
dotace a sponzorské dary.

Doplňková činnost
Doplňková činnost byla provozována v souladu se směrnicí ředitele pro doplňkovou činnost,
a se zřizovací listinou. Těţištěm doplňkové činnosti bylo zajištění efektivního provozování
turistických základen. Turistická základna na Hojsově Stráţi je provozována celoročně.
Turistická základna v Kunkovicích je provozována pouze v letních měsících při pořádání
letních dětských táborů.
Významnou a velmi úspěšnou sloţkou doplňkové činnosti DDM je realizace vzdělávací
programů pro školy, školní druţiny a mateřské školky v oblasti výtvarné výchovy.

Přehled dotací přidělených ve školním roce 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 se podařilo získat řadu dotací a sponzorských příspěvků :
Dotace Plzeňského kraje:
Kluby otevřených dveří pro neorganizovanou mládeţ

35 000,-- Kč

Další projekty:
Město Klatovy – Společně pro děti a mládeţ - Klatovský volňásek

20 000,-- Kč

Město Klatovy - Rozvoj florbalu

15 000,-- Kč

Sponzorské příspěvky:
Klatovské teplárna a. s. – podpora florbalové amatérské ligy
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10.000,- Kč

Všechny dotace a sponzorské příspěvky byly řádně vyčerpány v souladu s podmínkami
přidělení a řádně vyúčtovány.

Péče o základní prostředky a vybavení
Značnou finanční zátěţí je pro DDM péče o 8 budov, které mu Plzeňský kraj svěřil do péče.
V tomto školním roce došlo k rekonstrukci
pokojů v 1. patře na turistické chatě
Tomášův

Dvůr

na

Hojsově

Stráţi.

V dalších letech počítáme s modernizací
nábytku,

který je

opotřebený.
v Kunkovicích

Na

zastaralý a
turistické

pokračujeme

notně

základně
s výměnou

starých stanových podsad a celt za nové.
Na této TZ jsme také zrekonstruovali

Hlavní budova DDM v areálu Ul. 5. května

venkovní jídelnu. V areálu Ul. 5. Května jsme nechali opravit schodiště a plot. V příštím roce
plánujeme částečnou výměnu oken a zateplení západní strany fasády na hlavní budově.

8. Závěr
Činnost zařízení ve školním roce 2010/2011 tak, jak ji můţete sami ohodnotit, se nám jeví
jako velmi úspěšná. Došlo k udrţení vysoké úrovně výkonů, zvýšení kvality výchovně
vzdělávací práce jak na krouţcích, tak při příleţitostných akcích a ke zvýšení ekonomické
efektivity práce. Zároveň se podařilo udrţet a zvýšit zájem široké veřejnosti, nejen z řad dětí
a mládeţe, ale také rodičů a pedagogů MŠ a ZŠ. Také komunikace a spolupráce se
zřizovatelem probíhala bezproblémově.

Mgr. Tomáš Kovanda
ředitel DDM Klatovy
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