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1. Charakteristika školského zařízení
•

Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště.
Dům dětí a mládeže, Dolnonádražní 269, 417 05 Osek

•

Zřizovatel, adresa zřizovatele.
Město Osek, Zahradní 249, 417 05 Osek

•

Jméno ředitele školského zařízení, statutární zástupce ředitele.
Lenka Říhová – ředitelka DDM Osek, Jana Dvořáková – zástupkyně ředitelky DDM Osek

•

Kontakt na zařízení (tel., fax, web, e-mail), jméno pracovníka pro informace.
tel.č. 417 837 205, web: www.ddmosek.cz, e-mail: ddmosek@volny.cz, Hana Poulová

•

Datum zřízení (založení) školského zařízení, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace
v síti.
Datum zřízení: 1.5.2000, datum zařazení do sítě: 5.6.2000, poslední aktualizace v síti:
k 1.10.2007

•

Stručná charakteristika zařízení, jeho případná specifika ve srovnání s jinými DDM.

Dům dětí a mládeže v Oseku je příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou. Hlavním předmětem činnosti DDM je uskutečňování zájmového
vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce
nezletilých účastníků a další fyzické osoby, a to formami, které jsou uvedeny ve
vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Naše provozní doba je pondělí až čtvrtek od 8.00 do 19.30 hod. a v pátek od 8.00
hod. do 12.00 hod.

2. Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2011/2012
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
3,5
46
2,65

Školní rok 2012/2013
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,06
44
2,45

Školní rok 2011/2012
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
2
2,00
1
0,25

Školní rok 2012/2013
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
2
2,075
1
0,25

Ostatní pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci
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Další údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 :
Pracovníci
Jméno a příjmení
1. Lenka Říhová

Pracovní zařazení,
funkce

2. Jana Dvořáková

Úvazek

Kvalifikace, obor

ředitelka

1

zástupkyně ředitelky

1

SEŠ Teplice
UJEP Ústí n. Labem
- vychovatel
SZŠ Teplice
IDVSZP Brno
- dětská sestra
ve výchovné práci
SPgŠ Most
- vychovatel
Euroškola Litvínov

3. Martina Folkertová pedagog volného
času (rodičovská dovolená)
4. Monika Slachová pedagog volného
času
(zástup
za

1
0,5

Celková
praxe
21 let 213 dnů

Praxe
v DDM

30 let 263 dnů

14 let
29 dnů

13 let
0 dnů

14 let 148 dnů
14 let

8 let
99 dnů
52 dnů
4 roky
154 dnů

mateřskou dovolenou)

5. Denisa Landová
6. Hana Poulová

pedagog volného
času
hospodářka

7. Jitka Děkanová

uklízečka

1

SPgŠ Litoměřice

1

SEŠ Teplice

0,875

SOU Teplice

2 roky

0 dnů

2 roky
0 dnů
24 let 130 dnů
13 let
124 dnů
11 let
363 dnů

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
zařízení ve školním roce 2012/2013:
Hana Poulová
(hospodářka)

- kurzy a semináře týkající se náplně práce – mzdy, účetnictví,
personalistika – agentura BOVA, ORKAM, VEMA

Bohumír Kraus

- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)

(externí pedagog volného času)

Mgr. Petr Franta
(externí pedagog volného času)

Bc. Tomáš Šperl
(externí pedagog volného času)

Vendula Moszová
(externí pedagog volného času)

Miroslav Říha
(externí pedagog volného času)

Věra Lesayová
(externí pedagog volného času)

Jana Hurychová
(externí pedagog volného času)

Petra Baloghová

- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)
- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)
- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)
- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)
- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)
- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)

(externí pedagog volného času)

- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou
výchovnou činnost (hod. dotace–40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná
práce)

Bc. Jan Hrabáč

- Hlavní vedoucí dětských táborů (hodinová dotace – 40 hod.)

(externí pedagog volného času)
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3. Údaje o práci školského zařízení
3.1 Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem
Počet členů zájmových útvarů celkem

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013

40
501

50
637

Počet dětí a mládeže ve věku do 19 let
Počet členů ve věku do 6 let

314
88

457
133

Počet členů ve věku od 7 do 19 let
Počet členů ve věku od 19 let

226
187

324
180

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky:
V letošním školním roce se nám podařilo zvýšit počet účastníků v pravidelné činnosti o
136 a počet ZÚ o 10, což se nám pozitivně projevilo (od ledna 2013) i v rozpočtu na přímé
náklady (platy interních zaměstnanců).
Účastníci tanečních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentovali naše město na
různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. Strongman Teplice, Osecké slavnosti,
krajské soutěže šachistů – KP II. a KP III., Zlatá udice, Dětská porta Praha atd.) – zájmové
útvary Mažoretky, Moderna, ŠK Stropník Osek, Kytary, Flétny, Rybáři.
Již tradičně (podesáté) jsme v letošním školním roce, ale tentokrát v DDM, pořádali
velkou keramickou výstavu s podtitulem „Domečkovská půda“, na které se prezentovaly naše
keramické zájmové útvary – Hrnek, Tvořínek, Hliněnka, Keramické dílny.
Z celkového počtu členů ve věku od 7 do 19 let je 286 dětí z Oseka a Háje u D.
3.2 Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem

Školní rok 2011/2012
73

Školní rok 2012/2013
62

Počet účastníků celkem

6215

5452

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2012/2013 – DDM:
č.
1
2

datum

název akce

11.9.2012 Den, kdy svítí Světlušky - sbírka

počet účastníků
-

24.9.2012-27.9.2012 Světluška - akce pro I. st. ZŠ Osek a MŠ I., II. Osek, MŠ Háj

496

3

6.10.2012 Táborové vzpomínání - LDT Lhotsko 2012

40

4

7.10.2012 Hliněná dílna

29

5

13.10.2012 Vodácké vzpomínání - Otava 2012

6

20.10.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

7

7

25.10.2012 Podzimní koupání - Aquacentrum Teplice

21

8

25.10.2012 Tvořivá dílna - strašidlácké masky a lucerny

20

9

15

26.10.2012 Podzimní turnaj ve stolním tenisu

48

10

28.10.2012 "Kdo se bojí" aneb večer duchů a strašidel

207

11

28.10.2012 Skřítek Podzimníček - tvořivá soutěž

118

12

3.11.2012 Hliněná dílna

39

13

10.11.2012 Florbal CUP Osek 2012 - turnaj - 1. ročník

48

14

17.11.2012 Podzimní maškarní bál pro mrňata a nejen pro ně

117

15

24.11.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

12

16

25.11.2012 Oblastní kolo Dětské Porty - DDM Děčín

4

17

1.12.2012 Zdobení perníkových chaloupek

40

18

1.12.2012 Mikulášská nadílka pro mrňata (projekt města Oseka - Euroregion Krušnohoří)

141

19

1.12.2012

131

20

1.12.2012 Malíř jménem ZIMA - výtvarná soutěž

21

2.12.2012 Vánoční strom - ITC Osek

Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost (projekt města Oseka - Euroregion Krušnohoří)
(projekt města Oseka - Euroregion Krušnohoří)

116
8

5

č.

datum

název akce

počet účastníků

22

8.12.2012-9.12.2012 Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna

233

23

15.12.2012-16.12.2012 Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna

200

24

19.1.2013 Dance CUP 2013 - 11. ročník

593

25

25.1.2013 Krajská konference ÚŠS 2013

21

26

26.1.2013 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

9

27

27.1.2013 Hliněná dílna

26

28
29
30
31

1.2.2013 Pololetky v DDM - Barevný květináč

22

1.2.2013 Pololetky v DDM - Aquacentrum Teplice

13

8.2.2013-9.2.2013 Noční hrátky - Putování s Indiány
9.2.2013 Sobota v pohybu s Mončou

17
8

32

23.2.2013 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

5

33

24.2.2013 Hliněná dílna

38

34

9.3.2013 Jarní maškarní bál pro mrňata

98

35

12.3.2013 Keramická dílna - Senior Teplice

8

16.3.2013 Maškarní PLES DDM - 10. ročník

138

36
37

23.4.2013-24.4.2013 Velikonoční tradice - prodejní výtava DDM, dílna

334

38

26.3.2013 Bořeňská čarodějnice - pěvecká soutěž

39

28.3.2013 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

102

40

29.3.2013 Velikonoční pečení a zdobení vajíček

24

41

29.3.2013 Kamarádka hlína - keramická dlaždice (ŠD ZŠ J. Pešaty Duchcov)

15

42
43
44

30.3.2013 Zdobení perníkových slepiček
30.3.2013-31.3.2013 Velikonoční tradice - prodejní výtava DDM, dílna
6.4.2013 Volejbalový turnaj Honzy Říhy - 1. ročník

4

24
321
36

45

13.4.2013 Tvořivá dílna – Enkaustika

6

46

27.4.2013 Oslavy města Oseka - vystoupení, soutěž

49

47

28.4.2013 SLET ČARODĚJNIC - MISS Čarodějnice - 14. ročník

299

48

28.4.2013 Kouzlo čarodějné noci - výtvarná soutěž

67

49

28.4.2013 Píšu, píšu pohádku - O kouzelné bylině z oseckého lesa - literární soutěž

15

50
51
52
53
54
55
56
57

3.5.2013-5.5.2013,
17.5.2013-19.5.2013

Studium pedagogiky pro pedagogy voného času vykonávající dílčí přímou výchovnou činnost (NIDM Praha)

16.5.2013 Olympiáda MŠ - místní kolo
17.5.2013 Vernisáž keramické výstavy - Tajemství domečkovské půdy
18.5.2013-6.6.2013 Keramická výstava - Tajemství domečkovské půdy

24
52
61
290

25.5.2013 Turnaj Fotbalových přípravek Osek 2013

130

26.5.2013 Celodenní "Oslavy dne dětí" - zrušeno z důvodu špatného počasí

80

7.6.2013-8.6.2013 Soustředění žákovského parlamentu 3. ZŠ Most
8.6.2013 Tvořivá dílna – Enkaustika

18
4

58

15.6.2013 PORTIČKA - 16. ročník

194

59

15.6.2013 Country bál - skupina Křáp

46

60

16.6.2013 Turnaj ve hře BANG!

18

21.6.2013 Rozloučení se školním rokem - Akademie DDM

78

61
62

17.8.2013-18.8.2013 Osecké slavnosti - prodejní stánek, průvod
CELKEM

85
5452
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Z toho - seznam akcí – školní rok 2012/2013 – spolupráce s jinými organizacemi - účast
DDM: (v počtu účastníků jsou uvedeny přímí účastníci našich aktivit – vystupující, dílny,
prodej výrobků apod.)
č.

datum

název akce

počet účastníků

1

1.12.2012

Mikulášská nadílka pro mrňata (projekt města Oseka - Euroregion Krušnohoří)

141

2

1.12.2012

Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost (projekt města Oseka - Euroregion Krušnohoří)

131

3

1.12.2012

Malíř jménem ZIMA - výtvarná soutěž (projekt města Oseka - Euroregion Krušnohoří)

116

4

2.12.2012

Vánoční strom - ITC Osek

8

5

8.12.2012-9.12.2012

Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna

233

6

15.12.2012-16.12.2012

Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna

200

7

25.1.2013

Krajská konference ÚŠS 2013

21

8

23.4.2013-24.4.2013

Velikonoční tradice - prodejní výtava DDM + keramická dílna

334

9

30.3.2013-31.3.2013

Velikonoční tradice - prodejní výtava DDM + perníková dílna

321

10

27.4.2013

Oslavy města Oseka - vystoupení, soutěž

49

11

17.8.2013-18.8.2013

Osecké slavnosti - prodejní stánek, průvod

85

CELKEM

1639

Významné úspěchy DDM - akce:
Desátým rokem jsme pořádali v Oseku celonárodní sbírku pod názvem „Den, kdy svítí
Světlušky“ na podporu nevidomých vč. doprovodných akcí, které jsme uskutečnili ve spolupráci
se Základní školou a s Mateřskými školami v Oseku a Mateřskou školou v Háji.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 16. ročník PORTIČKY,
14. ročník Sletu čarodějnic - Miss Čarodějnice a další. I nadále jsou velmi oblíbené akce pro
děti do 6 let – maškarní bály, mikulášská nadílka. V letošním školním roce jsme se opět aktivně
účastnili akcí, které prezentovaly náš DDM i město – hudební soutěže (Dětská porta, Bořeňská
čarodějnice), akce pořádané městem Osek atd.
Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání
s minulými roky:
V přehledu pořádaných akcí jsou uvedeny i akce, které pořádaly jiné organizace a my
jsem na nich s nimi spolupracovali. U těchto akcí jsou uvedeny počty účastníků, kteří se přímo
zúčastnili našich aktivit – dílny, vystoupení našich účastníků ZÚ, prodej výrobků.
Akce tohoto školního roku hodnotíme jako velmi dobré. Pořádali jsme akce úplně nové,
např. Turnaj v karetní hře Bang!, Turnaj ve florbalu a volejbalu, tvořivé dílny – enkaustika.
Letos nám bohužel nevyšlo počasí při pořádání naší největší akce - Celodenní Oslavy
dne dětí, kterou jsme byli nuceni předčasně ukončit a zrušit odpolední program.
V akcích jsou zahrnuty i kurzy pro pedagogické pracovníci SVČ, ŠD, ŠK a veřejnost.
V letošním školním roce jsme pořádali pouze 1 kurz, a to z důvodu ukončení projektu Klíče pro
život. NIDM Praha bude k 31.12.2013 zrušen a oddělení vzdělávání bude transformováno do
organizace Národní vzdělávací ústav, takže lze předpokládat, že kurzy a semináře pro
pedagogické pracovníky SVČ, ŠD, ŠK budou pokračovat.
3.3 Táborová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem
Počet účastníků celkem

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013

7

6

203

146

7

Tábory – školní rok 2012/2013:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

6

5

1

Počet účastníků
Počet dní trvání

146
59

130
54

16
5

Počet prac. tábora

14

12

2

Z toho interních prac.

7

5

2

Komentář k problematice táborové činnosti:
Ve školním roce 2012/2013 jsme měli naplánováno uspořádat 5 pobytových akcí a 2
příměstské tábory – 1 letní tuzemský tábor pro děti, 1 vodácký pobyt pro děti, mládež a
dospělé, 1 zahraniční pobyt pro rodiče a děti, 2 příměstské tábory, 1 divadelní tábor a 1
soustředění fotbalových přípravek a mladších žáků. Až na soustředění se všechny pobytové
akce uskutečnily. Bohužel se nám nepodařilo získat dotaci od Ústeckého kraje na soustředění
našich fotbalových přípravek a mladších žáků a cena soustředění bez dotace převyšovala
finanční možnosti rodičů.
O jarních prázdninách jsme pořádali jarní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 16
dětí.
V červenci jsme pořádali desetidenní vodáckou expedici pro mládež, rodiče s dětmi a
ostatní dospělé zájemce – Vltava 2013, které se zúčastnilo 12 dětí a dospělých. V témže měsíci
jsme také pořádali letní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 20 dětí a zahraniční pobyt
v Chorvatsku, kterého se zúčastnilo 44 dětí a dospělých.
Na přelomu července a srpna jsme vyjeli s dětmi na čtrnáctidenní tábor RS Lhotsko u
Úštěku. Letního dětského tábora se zúčastnilo 45 dětí ve věku od 7 do 17 let.
V srpnu jsme uskutečnili ve spolupráci s městem Frauenstein patnáctidenní divadelní
tábor v rámci 2. německo-českého projektu „Pipi na širém moři“ pro 9 českých dětí a 7
německých dětí.

3.4 Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013

14

16

1230

1271

Počet účastníků celkem
Soutěže – školní rok 2012/2013:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové
Ostatní

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní

Počet kol

Počet
účastníků

-

-

-

-

16

-

1271

Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
Ve školním roce 2012/2013 se děti ze ZÚ Rybáři zúčastnily místního kola
soutěže „Zlatá udice“ v DDM Duchcov. Pravidelně se také děti ze ZÚ Rybáři účastní
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závodů v rybolovné technice, které pořádá ČRS MO Duchcov. Dále se šest našich dívek
ze ZÚ Kytara zúčastnilo oblastního kola Dětské Porty, které pořádal DDM Děčín a
jedna z nich postoupila do republikového kola Dětské Porty v Praze, které se konalo
v lednu 2013. Zde se bohužel již neumístila, ale velmi dobře reprezentovala DDM Osek
a město Osek. Čtyři naše dívky opět ze ZÚ Kytara se zúčastnily pěvecké soutěže
Bořeňská čarodějnice, kde se dvě z nich umístili na 1. a 2. místě ve své věkové kategorii
(viz. příležitostná činnost).
Ve spolupráci s DDM Duchcov jsme již tradičně pořádali základní kolo
Olympiády MŠ s postupem do okresní kola, které se konalo na konci května
v Duchcově.
Dále jsme pořádali celkem 15 místních soutěží. Z toho 3 soutěže výtvarné a
tvořivé (Skřítek Podzimníček, Malíř jménem zima, Kouzlo čarodějné noci), 1 soutěž
literární (próza na téma „Píšu, píšu pohádku…“), 5 soutěží zábavného charakteru
(MISS Čarodějnice – 14. ročník, Maškarní bály pro mrňata, Kdo se bojí aneb večer
duchů a strašidel, turnaj v karetní hře Bang!), 1 soutěž hudební (Portička - 16. ročník),
1 soutěž taneční (Dance CUP Osek - 11. ročník) a 5 soutěží sportovních (turnaje ve
stolním tenisu, turnaj fotbalových přípravek, turnaj ve florbalu a turnaj ve volejbalu).
3.5 Další údaje o zařízení
3.5.1

Spolupráce s jinými organizacemi

Dům dětí a mládeže v Oseku má výbornou spolupráci se svým zřizovatelem
Městem Osek, se Základní školou v Oseku, s Mateřskými školami I. a II. v Oseku a v
Háji (viz. tabulka akcí a výukových programů) i s Ústavem sociální péče z Háje, se
kterým spolupracujeme v rámci pravidelné i příležitostné činnosti DDM.
V základní škole a v mateřských školách pravidelně probíhá propagace našich
zájmových útvarů a akcí, kterou pravidelně provádí naši pedagogičtí pracovníci za
vydatné podpory učitelů.
V letošním školním roce byl ze strany I. stupně ZŠ Osek velký zájem o
keramické výukové programy. Výukové programy jsou však doplňující činností našich
aktivit a realizujeme je dle našich možností (časových i personálních).
Výukové programy:
Počty výukových programů a účastníků

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013

9

32

293

791

Počet výukových programů celkem
Počet účastníků celkem

Spolupráce s I. stupněm ZŠ Osek, MŠ I. Osek, MŠ Háj, MŠ Jeníkov – výukové programy – školní rok 2012/2013:

pořad.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

datum

název výukového programu

1.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 2.C
3.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 1.C
5.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 3.A
8.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 3.B
9.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 1.A
10.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 5.A
12.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 1.B
15.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 2.A
16.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 2.B
30.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 4.A
31.10.2012 Kamarádka hlína - I. část - 4.B

počet účastníků

22
21
24
21
24
22
22
23
24
20
21
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pořad.č.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

datum

název výukového programu

9.11.2012 Kamarádka hlína - I. část - MŠ Jeníkov
12.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 5.B
12.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 2.C
13.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 2.B
13.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 4.A
14.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 5.A
16.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 1.A
16.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 3.A
19.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 2.A
19.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 3.B
20.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 1.B
20.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 4.B
26.11.2012 Kamarádka hlína - I. část - MŠ I., Hornická, Osek
28.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - 1.C
29.11.2012 Kamarádka hlína - II. část - MŠ Jeníkov
3.12.2012 Kamarádka hlína - I. část - MŠ I., Hornická, Osek
13.12.2012 Kamarádka hlína - II. část - MŠ I., Hornická, Osek
14.12.2012 Kamarádka hlína - II. část - MŠ I., Hornická, Osek
12.2.2013 Prohlídka chovatelské učebny - MŠ I., Hornická, Osek
9.4.2013 Kamarádka hlína - I. část - MŠ Háj
2.5.2013 Kamarádka hlína - II. část - MŠ Háj
CELKEM

počet účastníků
15
22
22
24
20
22
24
24
23
21
22
20
25
21
15
49
25
49
18
43
43
791

I v letošním školním roce jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s TJ Baník
Osek – fotbalové přípravky (nejmladší, mladší a starší), mladší žáci a dorost.
Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, Duchcově, v Krupce a
v Bílině na spolupořádání akcí, soutěží apod.
V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s Hasiči Osek na akci Osecká
stříkačka, na které jim zajišťujeme ozvučení a tuto akci moderujeme.
Osmým rokem spolupracujeme s NIDM Praha. Jako DDM jsme krajským
koordinátorem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ, ŠD a ŠK v našem
kraji. V tomto školním roce jsme pořádali bohužel pouze jeden kurz z důvodu ukončení
činnosti organizace NIDM Praha a jeho přechod pod organizaci jinou (viz. příležitostná
činnost).
3.5.2

Projekty, dotace

3.5.2.1

2. německo-český divadelní projekt – Pipi na širém moři

Na počátku tohoto školního roku nás opět oslovili Silke Führich a Reinhardt
Schuchart z Frauensteinu, zda bychom s nimi nechtěli pokračovat na divadelním
projektu Pipi Dlouhá Punčocha, který je určen pro děti ze 4. a 5. tříd základní školy, a
který připravují ve spolupráci s městem Frauenstein. My jsme souhlasili a vše se opět
dalo do „rychlého běhu“.
V lednu 2013 jsme měli pracovní schůzku ve Frauensteinu nad posledními
úpravami projektu. V březnu 2013 byl projekt podán na německé straně Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge a na následném zasedání Komise pro kulturu a školství byl
doporučen ke schválení Lokálnímu výboru, který ho schválil a začal výběr dětí do
jednotlivých rolí.
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Z Oseka bylo vybráno 9 dětí a z Frauensteinu 7 dětí. Ty se v termínu od
11.8.2013 do 25.8.2013 zúčastnily divadelního tábora na Kaštanovém dvoře
v Reichenau u Frauensteinu, kde pilně studovaly své role.
O děti se staraly dva pedagogové volného času, kteří byli vybráni na
základě výběrového řízení z důvodu dobré znalosti německého i českého jazyka. Dále
se o děti starala p. Liptáková – překladatelka a p. Čebišová – kuchařka. Tábor měl zase
úžasnou atmosféru a děti své role nastudovaly velmi svědomitě.
Premiéra představení, které se zúčastnili starosta města Frauensteinu Reiner
Hentschel a starostka města Oseka Ing. Lenka Říhová, byla 23.8.2013 na Kaštanovém
dvoře. Druhý den 24.8.2013 se představení konalo na hradě ve Frauensteinu a 25.8.2013
jsme se přesunuli k nám do Oseka na nádvoří kláštera, kde se vzhledem ke špatnému
počasí uskutečnilo pouze jedno představení, a to v koncertním sále Kláštera Osek.
Z reakcí hostů i diváků bylo patrné, že se všechna divadelní představení, pod
vedením Silke Führich a Reinhardta Schucharta, dětem velmi povedla.

4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol


Ve školním roce 2012/2013 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:

4.3.2013

Kontrola hospodaření za r. 2012 – veřejnosprávní kontrola na
místě – Ing. Růžena Kittlová, Lenka Sosnová.
Závěr: Zjištění získaná šetřením a ověřováním v porovnání se
stanovenými záměry a cíli, právními předpisy a přijatými
opatřeními v rámci těchto předpisů, nevyžadují přijetí opatření
k odstranění nedostatků.

5. Hospodaření DDM – rok 2012

Příjmy
Celkové příjmy
Státní dotace – platy, učební pomůcky
Dotace od zřizovatele
Projekt „Sport 2012“ – Ústecký kraj – dotace, vlastní prostředky, úplaty od účastníků

Úplaty od zletilých účastníků, rodičů, zák. zástupců
Nájemné – smlouvy
NIDM – semináře, kurzy

Ostatní příjmy (viz. členění)

4.180.440,16 Kč
1.539.463,00 Kč
1.250.500,00 Kč
91.000,00 Kč
1.076.084,00 Kč
124.956,00 Kč
22.515,00 Kč
75.922,16 Kč

ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

75.922,16 Kč

z toho:
- připsané úroky k účtům
- finanční a věcné dary (ZÚ, akce)
- odprodej přebytků (chovat.u.), zapůjčení majetku,
jednorázové pronájmy (učebny apod.)
- přeplatky z energií

299,16 Kč
41.647,00 Kč
15.365,00 Kč
18.611,00 Kč
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Výdaje
Celkové výdaje
Mzdové prostředky a odvody - int. a ext. zaměst. – stát, učební pomůcky
Mzdové prostředky a odvody - int. a ext. pedag. zaměst. – zřizovatel , vlastní příjmy

Provozní výdaje (DHIM, kancel. mat., služby, pojištění, odpisy apod.)
Opravy a údržba (materiál na opravy, reko-svítidla, malování, revize apod.)

Energie – plyn, el. energie, voda
Projekt „Sport 2012“ – Ústecký kraj
Výdaje na zájmové útvary, akce, pobyty, výukové programy, atd.
Výdaje – NIDM – semináře, kurzy

4.257.133,47 Kč
1.539.463,00 Kč
794.962,00 Kč
216.365,00 Kč
48.991,00 Kč
646.097,57 Kč
90.882,80 Kč
897.959,10 Kč
22.413,00 Kč

V roce 2012 skončilo hospodaření DDM Osek se ztrátou ve výši 76.693,31 Kč.
Hospodaření DDM za rok 2012 skončilo ztrátou z důvodu vyplacení odměn
zaměstnancům za listopad 2012. Při čerpání mzdových prostředků, které si sleduje
ředitelka DDM Osek, došlo k chybnému zadání rozpočtu na mzdy (v tabulce omylem
zůstala mimořádná dotace od zřizovatele z roku 2011 na plat pedagoga volného).
Vzhledem ke ztrátě organizace za rok 2012 byla přijata pro rok 2013 opatření
pro její umoření.

Závěr
Celý školní rok se nám dařilo velmi dobře naplňovat naše plánované aktivity a
plnit stanovené cíle.
V rámci pravidelné činnosti DDM (zájmové útvary, kluby) se nám v letošním
školním roce podařilo prolomit hranici 300 účastníků ve věkové kategorii žáci a
studenti, která je
důležitá pro stanovení rozpočtu na přímé náklady (platy
zaměstnanců), a tím získat zpátky úvazky na pedagogy volného času, které nám byly
v loňském roce kráceny. I přes určité uspokojení ale stále hledáme nové možnosti
v pravidelných aktivitách – nové trendy, oslovování dalších externích pedagogických
pracovníků, kteří mohou předat účastníkům zkušenosti ze svého oboru.
Jsme velice pyšní na náš výborný pracovní tým interních a externích
pedagogických pracovníků, který připravuje a organizace akce na vysoké profesionální
úrovni. Velkou zásluhu na řadě povedených akcí mají právě externí pedagogičtí
pracovníci. Velice si jejich práce ceníme. Navíc nás velmi těší, že se chtějí vzdělávat
v kurzech, které jim nabízíme, a tím si zvyšují svou profesionalitu a klíčové
kompetence.
V rámci investic města Oseka byla v letošním školním roce provedena
rekonstrukce sklepních prostor, kde vznikne od nového školního roku keramický ateliér.
Dále byla zrekonstruována i podlaha tělocvičny, kterou využíváme pro pravidelné i
příležitostné činnosti téměř každý den. Tyto rekonstrukce beze sporu přispějí k rozšíření
a zkvalitnění našich aktivit v dalších letech.
Zpracovala:

Lenka Říhová – ředitelka DDM Osek

Datum zpracování zprávy:
Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení:

11. října 2013
15. října 2013
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