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1. Úvodní slovo ředitelky 

Vážení rodiče, přátelé a příznivci DDM, vážený zřizovateli, 

 

dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu DDM Kojetín, která je 

vydávána každoročně, a to v souladu se školským zákonem. 

 

Cílem této zprávy je informovat širokou veřejnost o pedagogické                 

a hospodářské činnosti v uplynulém školním roce 2015/2016.                        

Ne každý si totiž dovede představit široké spektrum činností                         

a aktivit, které v průběhu celého školního roku, prázdnin, sobot                    

a nedělí nabízíme.  

 

Poskytujeme zájmové vzdělávání různými formami, ať už se jedná o pravidelnou činnost                             

v zájmových kroužcích, pořádání příležitostných akcí, výletů, táborů, výukových programů                    

pro školy a školky a dalších aktivit. Tuto činnost zajišťují kvalifikovaní pedagogové, odborníci                    

a lidé nadšení pro práci s dětmi. 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců 

všem dětem, které k nám docházejí, jejich rodičům za důvěru, se kterou nám své děti svěřují, 

všem dobrovolníkům za jejich nadšení při práci s dětmi, zřizovateli za vstřícnost a podporu našeho 

zařízení, sponzorům a Vám všem, kteří se o naši činnost zajímáte a podporujete ji.  

 

Těšíme se na další společné aktivity, které budou přínosem pro nás všechny. 

 

 

 

Motto:  

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“  

Jan Amos Komenský 

 

 

 

Jana Hrušáková, ředitelka DDM Kojetín 
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2. Základní údaje o DDM Kojetín 

  

Název zařízení Dům dětí a mládeže Kojetín   

  

Právní forma Příspěvková organizace 

  

IČO 70236356 

  

Identifikátor právnické osoby 600 146 944       

  

IZO 120 201 585 

  

Adresa Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín, Kojetín I –Město                                 

  

Telefon 588 589 002 

  

Email  reditelka@ddm.kojetin.cz 

  

Www stránky www.kojetin.cz/ddm 

  

Datum zřízení 1. 10. 1995  

  

Datum zařazení  

do rejstříku škol  

a školských zařízení 

Zařazen do sítě škol a školských zařízení: 20. 3. 1996 

Čj.600/96-03 

(překlopeno do rejstříku škol a ŠZ: 1.5.2006 

čj.KUOK/36690/06/OŠMT/230) 

Aktualizace RŠ a ŠZ: 01.10.2007- čj.KUOK/ 93334/2007 

  

Poslední aktualizace rejstříku  

škol a škol. zařízení 

 

1. 10. 2010 - čj. KUOK 87674/2010 

  

Statutární orgán DDM Kojetín Jana Hrušáková, ředitelka 

  

Zřizovatel Město Kojetín 

  

Adresa zřizovatele Masarykovo nám. 20,752 01 Kojetín 

  

IČO zřizovatele 00 301 370 
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3. Charakteristika DDM Kojetín 

Dům dětí a mládeže Kojetín je školské zařízení, které v průběhu celého roku poskytuje služby 

v oblasti zájmového vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není 

osvojování co největšího objemu faktů, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého 

souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj                     

a uplatnění každého člena společnosti. V tomto pojetí zaměřujeme naše aktivity na směřování               

ke komplexnějším a prakticky zaměřeným dovednostem, se kterými je možno uspět jak                            

ve známých situacích, tak v situacích nových, na základě vlastní aktivity, sebeuvědomění                          

a spolupráce. V zájmovém vzdělávání využíváme momentu dobrovolnosti, který je 

charakteristickým prvkem pro účastníky zájmových činností. Cíle zájmového vzdělávání Domu 

dětí a mládeže Kojetín jsou plněny v souladu s prostorovými, personálními i finančními 

podmínkami. 

 

Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času,                 

jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího 

profesního uplatnění, navázání nových vztahů. Činnost se zaměřuje na prevenci vzniku sociálně 

negativních jevů, vytváří podmínky a podporuje žádoucí zájmové činnosti ve více oborech 

zájmového vzdělávání. 

 

Od 1. 9. 2010 byl na základě Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti 

na území města Kojetína na léta 2009-2012, dům dětí a mládeže přestěhován do nově 

zrekonstruovaných prostor přístavby ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín, kde pro DDM bylo vyčleněno 

1.NP, 2.NP a 5.NP.  

 

Dům dětí a mládeže působí ve městě s 6500 obyvateli. Svými aktivitami zasahuje a působí také 

v obcích Mikroregionu Střední Haná (v Oplocanech, Polkovicích, Měrovicích, Popůvkách, 

Křenovicích). Úzce spolupracuje se zřizovatelem, Městem Kojetín a řadou subjektů ve městě, 

s neziskovými organizacemi, s obecními úřady a školskými zařízeními Mikroregionu Střední 

Haná. 
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4. Údaje o pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Z toho ženy 

Interní pracovníci 4 4,0 4 

Externí pracovníci 36 --- 18 

 

Externí pedagogové pracují jako vedoucí zájmových útvarů, kurzů a výukových programů, 

zúčastňují se táborů a víkendových pobytů. 

  

Ostatní pracovníci  
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Z toho ženy 

Interní pracovníci 4 4,0 4 

Externí pracovníci 11 --- 2 

 
Externí pracovníky tvoří kuchařky, zdravotnice na táborech a víkendových pobytech, správce PC. 

 

Kvalifikace a praxe interních pracovníků 
 

 

Pracovní 

zařazení, 

funkce 

Úvazek 
Kvalifikace,  

obor 

Celková 

praxe 
Praxe v DDM 

Jana 

Hrušáková 

Ředitelka 

od 1. 8. 2012 
1,0 Střední s matur. 15 let 

7 let 

(od 1. 7. 2009) 

Marie Beránková 
Pedagog 

volného času 
1,0 Střední s matur. 34 let 

34 let 

(od 1. 9. 1982) 

Marie Šimčíková Ekonomka 1,0 Střední s matur. 26 let 
16 let  

(od 1. 2. 2000) 

Eva 

Poláchová, Bc. 

Pedagog 

volného času 
1,0 Vysokoškolské 15 let 

15 let  

(od 15. 1. 2001) 

Petra 

Otáhalová, Mgr. 

Pedagog 

volného času 
1,0 Vysokoškolské 9 let 

8 let  

(od 1. 7. 2008) 

Lenka 

Svobodová, Bc. 

Propagační 

referent 
1,0 Vysokoškolské 9 let 

1,5 roku 

(od 1. 6. 2015) 
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Noemi  

Hrubošová, Mgr. 

Specialista 

pro styk s 

veřejností 

1,0 Vysokoškolské 1 rok 
1 rok (15.9.2015  

- 14.9.2016) 

přes ÚP 

Lenka Burešová Školnice 1,0 Střední s matur. 23 let 
5 let 

(od 1. 4. 2011) 

 

V současné době pracují na DDM 4 interní pedagogické pracovnice, včetně ředitelky a 3 provozní 

pracovnice (ekonomka, školnice a propagační referentka).   

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Téma akce DVPP Vzdělávací instituce 
Časový rozsah  

v hodinách 
Účastník 

Porady ředitelů 

Olomouckého kraje 

spojené s DVPP 

SP DDM 56 Hrušáková 

Kurz nových trendů  

v lyžování 
FTK Olomouc 32 

Poláchová, 

Hrušáková 

Školení řidičů Ing. J. Gardavský 6 

Hrušáková, 

Beránková, 

Poláchová 

Školení BOZP a PO BOZP Žabička 8 

Hrušáková, 

Otáhalová, 

Beránková, 

Poláchová 

Tvořivé hry s fantazií NIDV Praha 8 

Poláchová, 

Beránková, 

Otáhalová 

Seminář dopravní 

výchovy 
Besip 16 Beránková 

Motivační a 

objektivní hodnocení 

organizace 

NIDV Praha 16 
Hrušáková, 

Poláchová 

Keramický kurz 
Schola servis 

Prostějov 
16 Beránková 

Konference EVVO 

Sluňákov 
SEV Sluňákov 8 

Beránková, 

Otáhalová 

Rizikové chování NIDV Praha 8  Otáhalová 

Projekty polytech. 

výchova 
OK4 INOVACE 2 

Poláchová, 

Otáhalová 

Netradiční výtvarné 

techniky 
NIDV Praha 8 Otáhalová 
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Nové metody her a 

tvorba her 
NIDV Praha 16 Otáhalová 

Kouzlo materiálu SEV Sluňákov 8 Beránková 

Tvořivé pokusohraní NIDV Praha 8 Beránková 

Jak vystavět hru NIDV Praha 32 
Hrušáková, 

Poláchová 

Nové projekty ESF ÚP Přerov 2 Hrušáková 

 

 

5. Oblasti zájmového vzdělávání 

Pravidelné zájmové vzdělávání 
Nabídka zájmových útvarů je každoročně sestavována na základě vypozorovaných zájmů a 

požadavků dětí, žáků a studentů, rodičů a dalších dospělých zájemců.  Obsah zájmového 

vzdělávání je v DDM Kojetín řazen do 6 oblastí, které se realizují v jednotlivých formách 

zájmového vzdělávání. (viz. Školní vzdělávací program DDM Kojetín). Vychází z prostorových, 

personálních a finančních možností DDM a je zaměřena na oblast estetickou, pohybovou, 

jazykovou, přírodovědnou a technickou.  

Pro veřejnost je každoročně zpracován nabídkový propagační materiál, jehož součástí je přihláška 

do zájmového útvaru v tištěné podobě. Informační letáky včetně přihlášky mohou zájemci získat 

i na www stránkách DDM, na nástěnkách ve škole a na veřejně přístupných místech. 

Pravidelné schůzky jednotlivého zájmového útvaru probíhaly zpravidla 1 x týdně a trvaly 1,5 – 2 

hodiny týdně. Od září 2015 do konce května 2016 navštěvovalo 55 zájmových útvarů 678 

účastníků.  

Zajímavé programy si pro členy zájmových útvarů připravovalo 24 proškolených externích 

pedagogických pracovníků, vedoucích zájmových útvarů.  

Pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami byl určen Klub Kamarád, který se scházel 

pravidelně v bezbariérové klubovně DDM v 1.NP a zapojoval se i do příležitostných aktivit 

DDM. Činnost byla zaměřena na rozvoj jemné i hrubé motoriky, rétoriky a vztah k přírodě. 

Během společných schůzek si rodiče předávali své zkušenosti z běžného života – jednání s úřady, 

vyplňování žádostí, shánění kompenzačních pomůcek. Mezi závažná témata patřila i otázka 

výběru vzdělávání dětí nebo výběr lékaře, logopeda atd. Rodiče s dětmi rovněž navštěvovali 

příležitostné aktivity DDM – Skřítkové, Den stromů, Rozsvícení vánočního stromu s tvořivými 

dílničkami a další. 

Již několik roků spolupracuje DDM s obcemi Mikroregionu Střední Haná. Na jednotlivých 

obecních úřadech nebo ve školách byly vytvořeny podmínky pro činnost jednotlivých zájmových 

kroužků. 
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Pravidelné setkávání zájmových kroužků končí zpravidla na konci května, některé kroužky se 

setkávají i o prázdninách - Plastikoví modeláři, Volejbal Kadeti, kteří reprezentují DDM Kojetín 

a město Kojetín na celorepublikových soutěžích.  

Prostory DDM poskytují možnosti pro tvořivou činnost účastníků zájmového vzdělávání. 

Klubovny jsou průběžně vybavovány novými pomůckami a materiálem.  

 

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016 
 

Sport a pohyb   

Bowling od 5.tř. 600,-/350,- 

Roztleskávačky I, II od 5 let 600,-/350,- 

Kopaná  od 3.tř. 450,-/250,- 

Florbal I,II,III od 1.tř. 450,-/250,- 

Sport - boys od 1.tř. 450,-/250,- 

Sportovky (pro dívky) od 1.tř. 450,-/250,- 

Kopaná pro dívky od 3.tř. 450,-/250,- 

Cvičeníčko s Domčou od 1.tř. 450,-/250,- 

Stolní tenis  I,II,III od 3.tř. 450,-/250,- 

Volejbal dívky I do 4.tř. 450,-/250,- 

Volejbal dívky II 4.-7.tř. 450,-/250,- 

Volejbal dívky III od 8.tř. 600,-/350,- 

Volejbal chlapci od 3.tř. 450,-/250,- 

Badminton I,II od 6.tř. 450,-/250,- 

Jóga s beruškou od 4-8 let 500,-/300,- 

Jóga (cvičení) od 2.tř. 500,-/300,- 

Aerobic 3.-5.tř. 500,-/300,- 

 

Tanec   

Freedance 7.-9.tř. 600,-/350,- 

Taneční skupina Cool 5.-9.tř. 600,-/350,- 

Vanilki (dříve Kvítko) 1.-3.tř. 500,-/300,- 

Sluníčko – folk.taneční od 1.tř. 500,-/300,- 

Mixík*mini*dance od 5-7 let 500,-/300,- 

Sporty - dance 2.-5. tř. 500,-/300,- 

FIT – HIT 5.-9.tř. 500,-/300,- 

Zumbička od 1.tř. 500,-/300,- 

 

Příroda   

Rybáři přípravka 1. - 3.tř. 450,-/250,- 

Rybáři od 4. tř. 450,-/250,- 

Kaštánek (přírodovědný) od 3. tř. 450,-/250,- 

Agility od 3.tř. 500,-/300,- 
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Vzdělávání a tvoření    

Keramika  I., II.  od 1.tř. 900,-/500,- 

Keramika rodiče a děti    rodiče a děti 900,-/500,- 

Tvořivá dílnička od 2.tř. 600,-/350,-               

Výtvarný  od 1.tř. 600,-/350,- 

Umělecké kreslení od 3. tř. 600,-/350,- 

Doplňkománie   od 4.tř. 600,-/350,- 

Angličtina - školák od 1.-5.tř 600,-/350,- 

Angličtina konverzace od 6.-9.tř. 600,- /350,- 

Doučko AJ, MA,ČJ ZŠ,SŠ,GKJ 60,-/vstup 

P.P. (policejní přípravka) od 3. tř. 500,-/300,- 

Klubíčko I od 3-4 let 300,-/200,- 

Klubíčko II od 5-6 let 450,-/250,-   

Konzerva (dramatický) od 4. tř. 450,-/250,-      

Plastikoví modeláři  od 2.tř. 450,-/250,- 

Fotografický od 3. tř. 450,-/250,- 

Šéfkuchař (vaření) od 1.tř. 400,-/250,- 

Školička rodiče a děti 300,-/150,-dítě 

Kytara od 5.tř. 450,-/250,- 

Tvoření v pohybu od 2.tř 600,-/350,- 

Mladí reportéři                            od 6.tř.          450,-/250,- 

Lovci zvuků a rytmů od 4. tř.  600,-/350,- 

 

Různé    

Klub Kamarád                rodiče a děti     300,-/dítě 

Klub instruktorů I, II  od 5.tř. 80,- 

Kuličková herna  20,-/dítě 

Cool herna  5,-/vstup 

 

Okolní obce   

Keramika – Polkovice od 1. tř. 800,-/450,- 

Keramika – Bezměrov od 1. tř. 900,-/500,- 

Lumpíci – Oplocany  od 1.tř. 450,-/250 

 

Dospělí   

Keramika  1 000,- / 10 lekcí 

Pedig  200,- / 1 lekce 

FIMO  200,- / 1 lekce 

Patchwork  120,- / 1 lekce 

Jóga  50,- / vstup 

Jumping  40,- / vstup 
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Pracoviště Počet ZÚ 
Počet členů 

celkem 

Předškolní 

dětí 

Děti  

do 15 let 

Mládež 

15 – 18 let 
Dospělí 

DDM  55 678 92 487 9 90 

 

Příležitostná zájmová vzdělávací činnost 
DDM Kojetín připravoval jednorázové nebo cyklické akce výchovně vzdělávacího charakteru 

(soutěže, turnaje, kulturní programy, sportovní turnaje, společenské akce a vzdělávací programy 

pro děti, žáky, mládež, rodiče s dětmi a dospělé). 

Důraz byl kladen na propagaci, dobré organizační i personální zajištění a důsledné 

vyhodnocování a dokumentaci akcí. Materiály z akcí, včetně vyhodnocení, jsou archivovány a 

zpracovány  do podoby manuálu. O každé příležitostné aktivitě je vedena objektivní evidence. 

Na organizaci příležitostných vzdělávacích činností se podíleli interní, externí i dobrovolní 

pracovníci. Akce byly prezentovány a propagovány na vývěskách DDM v ZŠ, na gymnáziu, MŠ, 

ve vývěsce u sokolovny, na VIC, v městské knihovně, v Kulturním zpravodaji, v okresních                        

a regionálních novinách,  na měsíčních plakátech DDM, na www stránkách města Kojetín i DDM 

a byly zřízeny stránky na facebooku. 

Příležitostné aktivity byly připravovány dle ročního plánu a byly průběžně aktualizovány                             

a doplňovány o nové.  

Ve výčtu nechyběly tradiční akce, jako např. Velká cena DDM O putovní pohár ředitelky, Pochod 

slováckými vinohrady, Den Země, Den stromů, pro studenty Gymnázia Kojetín adaptační kurz, 

a další. 

Své místo zaujímají vzdělávací programy, které po konzultaci se školami vhodně doplňují školní 

vzdělávací programy jednotlivých škol - dopravní výchova, environmentální programy ke Dni 

Země, Dni stromů, programy zaměřené na první pomoc, keramické výukové programy, 

ekologické a výukové programy pro MŠ a ZŠ, aj. 

 

Příležitostné aktivity od - do  Počet aktivit Počet účastníků 

1. 9.2015 – 31. 8.2016 84 6649 
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Vzdělávací výukové programy a projekty 
 

Den Země 

V rámci environmentální výchovy byl realizován projekt „Den Země“, který je oslavou živé a 

neživé přírody na naší planetě. Je třeba tento den připomenout dětem nenásilnou formou, a tím 

probudit u dětí pozitivní vztah k přírodě. Touto činností dosáhneme rozšíření a prohloubení 

dosavadních poznatků a vědomostí.  

V letošním roce Den Země probíhal v areálu střelnice Kojetín a byl veden odborným poradcem 

Mgr. Jarmilou Coufalíkovou, která se celý školní rok věnuje přírodě a ekologickým aktivitám na 

DDM Kojetín. 

 

Dopravka 

Vzdělávací projekt zaměřený na dopravní výchovu, spolufinancovaný BESIPEM. 

Byl určen žákům 3. - 9. roč. základních škol a tomu odpovídajícím ročníkům gymnázia. Tento 

projekt se uskutečnil ve spolupráci s Policií ČR - OO Kojetín, Městskou policií Kojetín, ČČK 

Přerov, Besip Olomouc. 

 

Šťastná osmička 

Projekt DDM byl určen dětem a jejich rodinným příslušníkům, kdy cílem bylo sledovat každý 

měsíc nový úkol a ten splnit.  

 

Velká cena DDM Kojetín o pohár ředitelky DDM Kojetín 

Projekt určený pro žáky druhého stupně Základních škol v Kojetíně a odpovídajících ročníků 

Gymnázia Kojetín. 

Tato soutěž je zaměřena na všestrannost a týmovou spolupráci třídních kolektivů v duchu fair 

play. Dětí se snažily společně plnit po celý rok různorodé úkoly z oblasti sportovní, umělecké i 

vědomostní. Celá tato soutěž vyvrcholila 3. června 2016 závody dračích lodí na řece Moravě 

v areálu Kanoistiky Kojetín.  

 

Běžíme proti drogám 

V letošním roce se běžel 10. ročník tohoto běžeckého závodu. Hlavní myšlenkou této akce je 

především upozornit na problematiku návykových látek a pomoci zvýšit aktivitu na poli 

protidrogové prevence. 
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Přehled výukových programů DDM Kojetín ve školním roce 2015/2016  
 

č. Termín Místo Název VP 
Počet 

účast. 

Garant 

akce 

1. 30.09.2015 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Masarykovo - Berušky 24 Beránková 

2. 30.09.2015 DDM VP Šedý vlk 17 Poláchová 

3. 30.09.2015 DDM VP Šedý vlk 14 Poláchová 

4. 07.10.2015 DDM VP Šedý vlk 17 Poláchová 

5. 07.10.2015 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Masarykovo - Berušky 24 Beránková 

6. 21.10.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Hanusíkova - Pastelky 26 Beránková 

7. 25.10.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Hanusíkova - Pastelky 26 Beránková 

8. 27.10.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Masarykovo - Rybičky 13 Beránková 

9. 04.11.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Masarykovo - Rybičky 13 Beránková 

10. 24.11.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Masarykovo - Rybičky 26 Beránková 

11. 10.11.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Uhřičice 19 Beránková 

12. 11.11.2015 Bezměrov Výukový program - plstění - 1.-5 tř. 38 Otáhalová 

13. 27.11.2015 DDM Práce s ker. Hlínou - MŠ Uhřičice 19 Beránková 

14. 07.01.2016 DDM Šedý vlk - MŠ Hanusíkova 23 Poláchová 

15. 07.01.2016 DDM Šedý vlk - MŠ Hanusíkova 11 Poláchová 

16. 14.01.2016 DDM Šedý vlk - MŠ Hanusíkova 17 Poláchová 

17. 14.01.2016 DDM Šedý vlk - MŠ Hanusíkova 18 Poláchová 

18. 28.01.2016 DDM Šedý vlk - MŠ Masarykovo 17 Poláchová 

19. 28.01.2016 DDM Šedý vlk - MŠ Masarykovo 17 Poláchová 

20. 11.02.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Uhřičice 24 Beránková 

21. 17.02.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Masarykovo - Berušky 24 Beránková 

22. 18.02.2016 Křen. Stříbrná studánka - MŠ Křenovice 21 Poláchová 

23. 18.02.2016 Křen. Stříbrná studánka - ZŠ Křenovice 18 Poláchová 

24. 01.03.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Uhřičice (sova) 24 Beránková 

25. 02.03.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Hanusíkova (sova) 27 Beránková 

26. 17.03.2016 Uhřičice Stříbrná studánka 14 Poláchová 

27. 17.03.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Hanusíkova (sova) 27 Beránková 

28. 22.03.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Masarykovo (miska) 27 Beránková 

29. 28.03.2016 Bezměrov VP Ferda Mravenec 15 Poláchová 

30. 29.03.2016 Bezměrov VP Ferda Mravenec 10 Poláchová 

31. 29.03.2016 Bezměrov VP Ferda Mravenec 13 Poláchová 

32. 30.03.2016 Bezměrov VP Ferda Mravenec 13 Poláchová 

33. 31.03.2016 Bezměrov VP Šedý vlk 21 Poláchová 

34. 31.03.2016 Bezměrov VP Šedý vlk 17 Poláchová 

35. 31.03.2016 Bezměrov VP Šedý vlk 17 Poláchová 

36. 28.04.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Masarykovo (miska) 27 Beránková 
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37. 05.04.2016 DDM Práce s ker. hlínou - MŠ Masarykovo - Berušky 25 Beránková 

38. 26.04.2016 ZŠ nám. Míru Dopravní VP - teoretická část  65 Beránková 

39. 10.05.2016 ZŠ Sv.Čecha Dopravní VP - teoretická část - 3.-4.tř. 16 Beránková 

40. 11.05.2016 ZŠ Sv.Čecha Dopravní VP - teoretická část - 5.tř. 10 Beránková 

41. 12.05.2016 ZŠ  Sladovní Dopravní VP - teoretická část- 1.-5.tř. 10 Beránková 

42. 16.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 4.a 28 Beránková 

43. 16.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 4.b 25 Beránková 

44. 16.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 5.a 24 Beránková 

45. 17.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 3.b 29 Beránková 

46. 17.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 3.a 27 Beránková 

47. 17.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 3.c 14 Beránková 

48. 18.05.2016 MDH Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - 5.b 27 Beránková 

49. 19.05.2016 MDH 
Dopravní VP - praktická část - mobilní hřiště  - ZŠ 

Měrovice 1.-5.tř. 
33 Beránková 

50. 24.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 4.a ZŠ n.Míru 28 Beránková 

51. 24.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 3.a ZŠ n.Míru 27 Beránková 

52. 24.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 3.b ZŠ n.Míru 29 Beránková 

53. 25.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 5.a ZŠ n.Míru 24 Beránková 

54. 25.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 5.b ZŠ n.Míru 27 Beránková 

55. 25.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 3.c ZŠ n.Míru 14 Beránková 

56. 30.05.2016 stadion Dopravní VP - jízda zručnosti - 4.b ZŠ n.Míru 25 Beránková 

57. 30.05.2016 stadion 
Dopravní VP - jízda zručnosti - 1.- 5.tř. ZŠ 

Sv.Čecha 
22 Beránková 

58. 30.05.2016 stadion 
Dopravní výchova - jízda zručnosti - 1.-5.tř. ZŠ 

Měrovice n. Hanou 
27 Beránková 

     CELKEM 1274   

 

 

 

Soutěže vyhlašované MŠMT ČR 
DDM organizoval postupovou soutěž vyhlašovanou MŠMT ČR „Zlatý list“ s ekologickou a 

přírodovědnou tematikou, které se zúčastnilo 111 účastníků, z toho 108 soutěžících. Soutěž byla 

uspořádaná za spolupráce Města Kojetín a Lesů ČR. 

 

Výukové programy od/do Počet programů Počet účastníků 

1.9. 2015 – 30. 6. 2016 58 1274 

- keramické VP 17 395 

- přírodovědné VP 19 310 

- dopravní VP 21 531 

- rukodělné VP 1 38 
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Prázdninová činnost 
Prázdninová činnost byla organizována o školních prázdninách nebo v době, kdy z jakýchkoliv 

důvodů neprobíhala školní výuka. 

Formy prázdninové činnosti: letní, zimní a příměstské tábory, pobytové akce. Nabídka byla 

určena nejen členům pravidelných zájmových aktivit, ale i široké veřejnosti. 

K uskutečňování prázdninové činnosti využíváme vlastní prostory nebo prostory pronajaté. 

Velkou oblibou se staly tábory příměstské, které využívají převážně rodiče menších dětí a dětí 

předškolního věku. 

 

Pobytové akce  

Č. Termín Den Název akce Místo 
Počet 

účast. 

Počet 

prac. 

1. 
16. – 18. 9. 2015 

St  -  Pá Adaptační kurz GKJ Tesák 30 4 

2. 28. – 29. 11.2015 So  - Ne 
Setkání táborníků LT 

Nejdek 

Zámek 

Koválovice 
28 3 

3. 9. -11. 10. 2015 Pá  - Ne 
Rybářské soustředění 

Rakvice  

Kouty nad 

Desnou 
5 3 

4. 29. 31. 1. 2016 Pá - Ne   Pololetky na horách  
Kouty nad 

Desnou 
15 2 

5. 27.2 -4. 3. 2016 So - Pá Yettiho expedice 
Kouty nad 

Desnou 
23 1 

6.  
7. – 10. 3. 2016 

 
Po - Čt  Čtyřdenní lyžování 

Kouty nad 

Desnou 
29 3 

 CELKEM: 130 16 

 

 

Tábory pobytové 

Č. Termín Název akce Místo 
Počet 

účast 

Počet 

prac. 

Pob. 

dnů 

Počet 

osobodní 

1. 2. 7 – 9. 7. 2016 LT Cyprinus Carpio Rakvice 17 4 8 168 

2. 10. 7  - 16. 7. 2016 LT Doplňkománie Luhačovice 15 2 7 119 

3. 17. 7 – 30. 7. 2016 LT Star Wars Nejdek 73 14 14 1218 

4. 23. 7. – 30. 7. 2016 LT pekelná výzva 
Třemešek u 

Oskavy 
20 2 8 176 

5. 14. 8. – 19. 8. 2016 LT Outdoor Lipová lázně 20 4 6 144 

 CELKEM: 145 26 43 1825 
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Tábory příměstské  

Č. Termín Název akce Místo 
Počet 

účast. 

Počet 

prac. 

Poč. 

dnů 

Počet 

osobodní 

1. 11. 7. – 15. 7. 2016 
LPT Výprava do 

středověku 
Kojetín 22 2 5 110 

2. 18. 7. – 22. 7. 2016 LPT 4 roční období Kojetín 22 2 5 110 

3. 1. 8. – 5. 8. 2016 LPT A je to ! Kojetín 22 2 5 120 

4. 8. 8. – 12. 8. 2016 
LPT Máme rádi 

Česko 
Kojetín 25 2 5 135 

5. 15. – 19. 8. 2016 
LPT Pojďte s námi 

do pohádky 
Kojetín 15 2 5 85 

6. 22. 8. – 26. 8. 2016 LPT Olympijské hry Kojetín 22 2 5 120 

7. 25. – 29. 7. 2016 LPT Fotbalový Kojetín 17 1 5 90 

 CELKEM: 145 13 35 770 

 

V letošním roce jsme realizovali dva příměstské tábory ve spolupráci s  OK4Inovace, 

která nám poskytla finanční podporu při realizaci táborů.  

 

 

Další činnosti zájmového vzdělávání 
 

Osvětová a informační činnost 

DDM poskytoval poradenskou a informační činnost - zájemcům byla doporučena a poskytnuta 

odborná literatura, materiál pro volnočasové aktivity, konzultace k dokumentaci letní činnosti, 

informace k rodinným rekreacím, materiál k seminárním pracím studentům. 

DDM Kojetín při své činnosti spolupracoval se školami a školskými zařízeními, neziskovými 

organizacemi, úřady na místní i regionální úrovni, složkami jednotného integrovaného 

záchranného systému, podnikatelskými subjekty a jednotlivci - s rodiči dětí, studenty, mládeží, 

rodinnými příslušníky a dobrovolníky. 

Při pořádání městských akcí většího charakteru spolupracuje DDM s Městem Kojetín.  

 

Individuální práce 

- byla realizována především vyhledáváním a podporou talentovaných dětí 

(výtvarná soutěž, výstava rukodělné činnosti, vyhledávání prezentačních akcí, soutěží) 

- vytvářením speciálních zájmových kroužků, pořádáním akcí pro mládež, která pracuje jako 

instruktoři a zajímají se o práci s dětmi (ZK Klub instruktorů, Rychlá rota – operativní 

pomocníci na akce) 

- prací s dětmi a mládeží se speciálně vzdělávacími potřebami (zapojování dětí do ZK keramika, 

“Školička“ - klub maminek na MD a dětí, integrace handicapovaných dětí do pravidelných a 

příležitostných aktivit)  

- individuální příprava na různé druhy zkoušek (talentové zkoušky) 
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- vedení diplomových prací  

- doučování 

- praxe studentů     

                           

Spontánní činnost 

Spontánní činnost je průběžná i jednorázová nabídka aktivit i činností, volně a nezávazně 

přístupná všem zájemcům dle jejich zájmu. 

DDM Kojetín v rámci spontánních činností poskytoval např. 

 klubovnu (televize, video, stolní hry, stolní fotbal, taneční hry, x-box, deskové hry aj.) 

 stolní tenis 

 možnost prezentací a vystoupení v rámci akcí pro veřejnost 

Klubovnu mohly děti navštěvovat denně dle rozpisu. Mohly zde vyčkat na zájmový kroužek, nebo 

po jeho skončení na rodiče, připravit si úkol, zahrát stolní hru, popovídat s kamarády, malovat, 

číst knihy a časopisy, nebo jen tak posedět s kamarády, popovídat si s pracovnicí DDM. Největší 

zájem byl o stolní fotbal, stolní tenis a XBOX . 

Hlavním cílem spontánních činností bylo poskytnout návštěvníkům příjemné prostředí. Většina 

aktivit byla založena na spontánním zapojení dětí do činnosti. Během celého roku se na těchto 

aktivitách vystřídalo 260 účastníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spontánní činnost Počet účastníků 

1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 260 
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6. Rozbor hospodaření v roce 2015 

 

 

 

Příjmy Dotace z KÚ 2 473 685,00 

 Dotace z MÚ Kojetín 800 000,00 

 Ostatní příjmy (úplaty z kroužků, tábory, akce,..) 1 241 077,50 

 Zúčtování fondů 78 000,00 

 Dotace – Úřad práce 183 666,00 

Příjmy celkem  4 776 428,50 

   

Výdaje Spotřeba materiálu 440 456,29 

 Spotřeba energie 317 787,40 

 Opravy a údržba 64 723,40 

 Cestovné 26 282,00 

 Ostatní služby 765 463,77 

 Mzdové náklady, Zákonné pojištění 2 904 291,00 

 Pojistné,Kooperativa,FKSP,školení,ostatní poplatky 100 771,50 

 Odpisy 42 000,00 

 DDHM nad 3 000,- 114 122,00 

Výdaje celkem  4 775 897,36 

   

Příjmy celkem  4 776 428,50 

Výdaje celkem  4 775 897,36 

Hospodářský 

výsledek – 

zisk/ztráta 

 531,14 
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7. Informace o výsledcích kontrol hospodaření  

V roce 2015 proběhly 2 kontrolní šetření: 

 

1. OSSZ Přerov – 26.3.2015 

Předmět kontroly: kontrola plnění povinností v nemocenském a v důchodovém pojištění a v 

odvodu pojistného za období 1.6.2012 do 28.2.2015  

Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

2. Město Kojetín – interní audit – 4.8. – 14.8.2015 

Předmět kontroly: dodržování platných předpisů, ustanovení zřizovací listiny a stanovených 

závazných ukazatelů při hospodaření s veřejnými finančními prostředky a majetkem zřizovatele 

za rok 2014 

Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

 

8. Spolupráce s jinými organizacemi 

Spolupráce se zřizovatelem, městem Kojetín je na výborné úrovni. Zřizovatel organizuje 

pravidelné porady ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací, vztah je provázán vzájemnou 

komunikací a informovaností. Zřizovatel podporuje aktivity DDM a operativně pomáhá v řešení 

koncepčních záměrů. 

Spolupráce s Magistrátem Města Přerova v rozpočtové sféře. 

Spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje jako s poradním orgánem v oblasti 

metodické a legislativní. 

 

 

9. Propagační činnost 

- pravidelné příspěvky v Kojetínském kulturním zpravodaji 

- www stránky 

- facebook 

- fotodokumentace z táborů na www.zonerama.com/DDMKojetin 

- prezentace tanečních, keramických a výtvarných kroužků na veřejnosti 

- účast zájmových kroužků v soutěžích 

- vývěska u sokolovny, nástěnky ve školách a na DDM 

- vývěska před budovou DDM  

- k propagační činnosti byly využívány materiální a technické pomůcky (PC, tiskárny, 

fotoaparáty, kamera, kopírky, dataprojektor, notebook, softwarové vybavení….) 

- propagace byla prováděna formou osobního pozvání, letáků, propagačních předmětů 

- Festival volnočasových aktivit – akce, na které se veřejnosti představují všechny zájmové 

útvary 
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Letáky (ukázka z internetových stránek) 
 

       

         

            

 

 

10. Podmínky pro poskytování zájmového 

vzdělávání 

DDM využívá ke své činnosti I.NP, II.NP a V.NP přístavby ZŠ Svat. Čecha 586, Kojetín. Tyto 

prostory jsou pro pravidelnou, příležitostnou i spontánní činnost vhodně přizpůsobené.  Prostory 

1.NP mohou využívat i děti a mládež se speciálními potřebami, což jim umožňuje bezbariérový 

přístup do budovy. Klubovny jsou průběžně vybavovány novými, moderními pomůckami a 

materiálem. 

http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_doplnkomanie.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_nejdek.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_outdoor.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_stredovek.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_4rocni_obdobi.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_a_je_to.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_cesko.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/tabor_olympijske_hry.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/Export2.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/jarni-hory.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/nedelni-vylety1.jpg
http://kojetin.cz/ddm/wp-content/uploads/popoletky2017.jpg
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DDM využívá ke své činnosti další prostory ve městě na základě nájemních smluv (tělocvičny, 

herna stolního tenisu, VIC, sklady v Husové ulici. 

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, mládeže i dospělých bychom rádi přivítali rozšíření našich 

prostor, alespoň o jedno patro budovy ZŠ Svatopluka Čecha. 

Získané nové prostory bychom využili jako kvalitní klubovny a ze stávajících „provizorních 

klubovniček“ máme v plánu udělat skladové prostory pro sportovní materiál, učební pomůcky, 

kostymérnu apod.  V současné době tyto věci jsou umístěny na chodbách, čímž tak mohou 

způsobit úraz účastníkům ZK. 

Velkým přínosem pro DDM by bylo uvolnění obou pater ZŠ Svatopluka Čecha, čímž bychom 

byly samostatná jednotka nezávislá na energiích od ZŠ Svatopluka Čecha. Tímto opatřením by 

došlo k přesnějšímu vyúčtování spotřeby energií. 

K naší outdoorové činnosti využíváme hřiště ZŠ Svatopluka Čecha. 

 

 

11. Závěr výroční zprávy 

Úspěchy za uplynulý školní rok 
- naplněnost pravidelné činnosti 

- zájem a velká účast na příležitostných akcích 

- bohatá metodická činnost pro MŠ a ZŠ 

- zdařilé velké akce  

- úspěchy v soutěžích  

- spolupráce s DDM Orion Němčice nad Hanou 

- velmi dobrá spolupráce s rádiem Haná 

- plně obsazené a rodiči využívané jednodenní i pobytové akce na horách s výukou 

lyžování a snowboardingu 

- spolupráce při Velké ceně se základními školami a GKJ 

- plně obsazené letní tábory 

- úspěchy ZK na soutěžích po celé ČR 

- nákup nového služebního vozidla 

 

Sport a pohyb 

Starší roztleskávačky jsou už skoro profesionálky. V letošním roce se svou sestavou Euphoria 

získaly 2. místo na soutěži v Litovli. 

 

Mladší chlapci vyhráli ve volejbale kvalifikaci na Mistrovství ČR v Kojetíně a tím postoupili na 

MČR, které vyhráli v Novém Jičíně (pro zajímavost porazili 31 týmů). Matěj Šóš byl vyhlášený 

nejlepším hráčem ČR. 

 

Ve smíšeném týmu mladších i starších žáků získali naši volejbalisté 8. místo v soutěži krajů KCM. 

 

Tanec 

Taneční skupina Vanilki pro menší tanečnice si vytančila se skladbou TANČÍCÍ LENTILKY                 

3. místo v soutěži O včelínský pohár v Bystřici pod Hostýnem 
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Příroda 

Na dětských rybářských závodech na rybníku Lukavec u obce Veselíčko uspěly děti z našeho 

rybářského kroužku na jedničku. V celkovém pořadí to byly první dvě místa!  Lukáš Opelík 

vyhrál se součtem 754 bodů a na druhém místě se umístil Adam Kopečný se součtem 472 bodů. 

Kristýna Navrátilová vyhrála kategorii dívek výsledkem 285 bodů.   

 

Vzdělání a tvoření 

Plastikoví modeláři se zúčastnili Velikonočního Prostějova, kde nás zdárně reprezentoval Ondra 

Sedláček, který s modelem Hetzeru vyhrál 1. místo.  

Tímto bych chtěla za naši organizaci také poděkovat našemu odchovanci Ondřeji Mořickému za 

jeho pomoc mladým modelářům při jeho občasných návštěvách kroužku. Má plno dobrých 

nápadů a má jim co předat. Šlechtí jej jeho skromnost, a proto by se sám svými úspěchy 

nepochlubil.   

Jen v letošním roce se účastnil několika soutěží a i v těch nejvýznamnějších se umístil na 1. 

místech. Nejvzácnější jsou z Vídně a z maďarského Mošoně, které jsou v evropském měřítku 

opravdu významné. Byl také nominován na mistrovství Evropy v Británii jako jeden z mála z naší 

republiky. 

 

Děti z Šéfkuchaře se zúčastnily soutěže ZDRAVÁ PĚTKA. V konkurenci 81 týmů za Olomoucký 

kraj postoupily do finálového kola v Praze, a to s pokrmem SÁŇKAŘI = toast s pomazánkou a 

zeleninou. Na finále v Praze byla bohužel konkurence velmi silná, ale pro děti to byl i tak 

neuvěřitelný zážitek a motivace do dalšího ročníku. 

 

 

Neúspěchy za uplynulý školní rok 
- nedostačující finanční prostředky na platy externích pracovníků 

- malé prostory pro naši činnost 

- chybějící garáž na nové služební vozidlo 

 

Způsoby řešení a nápravy 
- grantové programy – získání prostředků na vybavení i platy 

- zapojit více sponzory, úspěšný fundraising – finanční účast na akcích 

- získání nových prostor v budově Svatopluka Čecha 586, Kojetín 

- získání garážovacího místa pro služební vozidlo 

 

 

 

 

V Kojetíně 1. prosince 2016   

 

    

Zpracovala: Jana Hrušáková 

ředitelka DDM Kojetín 
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Příloha 1 - Fotodokumentace táborů 
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Příloha 2 – Fotodokumentace akcí  

   

   

   

   


