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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 – zástupce 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 1.9.2003

•

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 výchovně vzdělávací,
případně rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé
zájemce v jejich volném čase, a to pravidelnou i nepravidelnou formou. Naše
provozní doba je pondělí až čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod., pátek od 8.00 hod. do
14.30 hod. V sobotu a neděli se konají jednorázové akce. Pracujeme celoročně, to
znamená i o prázdninách.
Od listopadu 2004 je v DDM Osek otevřen Klub ZIP pro náctileté, který je
určen pro spontánní aktivity dětí a mládeže ze základních, středních i vysokých
škol. Provozní doba klubu je pondělí, středa, čtvrtek od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Do Domu dětí a mládeže v Oseku dochází nejen místní děti, ale i děti z Háje,
Duchcova, Lomu, Hrobu, Mostu a Litvínova.

Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2004/2005
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
18
0,90

Školní rok 2005/2006
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
23
1,10

Školní rok 2004/2005
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
2
1,875
1
0,875

Školní rok 2005/2006
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
2
1,875
1
0,875

Ostatní pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci
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Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce 2005/2006 :
(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A)
Pracovníci
Jméno a příjmení
1. Lenka Říhová

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

ředitelka

1

2. Jana Dvořáková

zástupkyně ředitelky

1

3. Helena Salátová

pedagog volného 1
času

4. Martina Folkertová pedagog volného 1
času
5. Hana Poulová
hospodářka
1
6. Jitka Děkanová

uklízečka

0,875

(mateřská dovolená)

7. Věra Karkošová

uklízečka
(zástup za
dovolenou)

8. Jiří Balogh

provozní
pracovník

0,875
mateřskou

0,875

Kvalifikace, obor

Praxe
Celková
v DDM
Praxe
14 213 6 let
let dnů 0 dnů

SEŠ Teplice
UJEP Ústí n. Labem
- vychovatel
23 265 7 let
SZŠ Teplice
IDVSZP Brno
let dnů 29 dnů
- dětská sestra
ve výchovné práci
9 let 288 6 let
SOU Teplice
studující SPŠ Most
dnů 0 dnů
- vychovatel
7 let 361 3 roky
SPgŠ Most
- vychovatel
dnů 99 dnů
SEŠ Teplice
18 10 8 let
let dnů 304 dnů
SOU Teplice
- 4 roky
363 dnů
SOU Teplice
- 0 roků
207 dnů
SOU Velebudice

4
roky

213 4 roky
dnů 213 dnů

Počet dobrovolných pracovníků, kteří se podílejí na zájmové činnosti zařízení: 0
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení ve
školním roce 2005/2006:
Lenka Říhová
(ředitelka)

- absolvovala kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ – akreditace MŠMT,
- absolvuje kurz „Projektový management“ – AISIS Kladno – akreditace
MŠMT (předpokládané ukončení 10/2006),
- absolvuje kurz „Německý jazyk“ – Česko-německá agentura Ústí n.L.
(předpokládané ukončení 12/2006),
- absolvuje kurz „Projektové dílny“ – Česko-německá agentura Ústí n.L.
(předpokládané ukončení 12/2006).

Hana Poulová
(hospodářka)

- absolvovala školení týkající se náplně její práce – mzdy,
účetnictví, personalistika–agentura BOVA, ORKAM, VEMA.

Helena Salátová
(pedagog volného času)

- absolvovala kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“–akreditace MŠMT,
- absolvovala seminář „Jarní seminář-výtvarné techniky“ – akreditace MŠMT.

Jana Dvořáková
(zástupce ředitelky)

- absolvovala kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“–akreditace MŠMT,
- absolvovala seminář „Jarní seminář-výtvarné techniky“ – akreditace MŠMT,
- absolvovala seminář „Tvorba ŠVP“ – akreditace MŠMT.

Martina Folkertová
(pedagog volného času)

- ukončila studium na Střední pedagogické škole Most – maturita,
- absolvovala kurz „ Rizikové chování dospívajících a jeho prevence“ - CEVAP Praha – akreditace MŠMT,
- absolvovala kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“–akreditace MŠMT.

Jiří Balogh
(externí pracovník)

- absolvoval kurz „ Rizikové chování dospívajících a jeho prevence“ - CEVAP Praha – akreditace MŠMT.

Jana Kudrnová
(externí pracovník)

- absolvovala kurz „Točení na hrnčířském kruhu“–Keramická dílna Třebenice.

Miroslav Říha
(externí pracovník)

- absolvoval zkoušku „Rozhodčího 3. třídy v šachu“–Ústecký šachový svaz.
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Ve školním roce 2005/2006 byly našemu zařízení přiděleny finanční prostředky
v rámci ONIV na vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků ve výši 8.000,- Kč.
Což je, vzhledem k přiděleným finančním prostředkům na vzdělávání pracovníků od
zřizovatele, dostatečná částka pro vzdělávání pracovníků.
Údaje o práci školského zařízení
Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem

Školní rok 2004/2005

Školní rok 2005/2006

34

36

Počet členů zájmových útvarů celkem
Počet dětí a mládeže ve věku do 18 let

308
235

337
253

Počet členů ve věku do 6 let
Počet členů ve věku od 6 do 15 let

50
173

56
178

Počet členů ve věku od 15 do 18 let
Počet členů ve věku od 18 do 25 let

12
34

19
32

Počet členů ve věku nad 25 let

39

52

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky:
Činnost našeho DDM začala od 1.9.2000. Ve školním roce 2000/2001 docházelo do 22
zájmových útvarů 216 dětí, mládeže i dospělých. Ve školním roce 2001/2002 to již bylo 262
dětí, mládeže i dospělých. Ve školním roce 2002/2003 se v 30 zájmových útvarech pravidelně
scházelo 280 dětí, mládeže a dospělých. Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo 31
zájmových útvarů 293 dětí, mládeže i dospělých.
Každým rokem se počty členů v zájmových útvarech zvyšují. Je to samozřejmě o
nabídce i aktuálních trendech a povědomosti lidí o našem zařízení.
Děti ze zájmových útvarů DDM reprezentují naše město na různých akcích v rámci
celého kraje. Sportovní zájmový útvar Hokejbalu (starší žáci) hrál v tomto školním roce soutěž
MČR – Severozápad. Šachový klub „Stropník“ Osek (A,B), který je organizovaný pod DDM
Osek, letos absolvoval dvě krajské soutěže – KP II.A a KP III.B.
Máme úspěchy i s hudebními zájmovými útvary, kde nám děti postupují do celostátních
kol soutěží, např. Dětská porta, Brána aj.
Již čtyři roky se nám osvědčuje povolovat jednorázové návštěvy vybraných zájmových
útvarů - Chovateláček, Keramika, Jóga aj. V tomto školním roce využilo jednorázových
návštěv zájmových útvarů 747 dětí, mládeže i dospělých.
V letošním školním roce jsme nově otevřeli zájmový útvar Automodeláři. Z Prahy nám
byla zapůjčena velká autodráha pro naši činnost. V rámci tohoto zájmového útvaru se pořádaly i
veřejné závody SCR (viz. tabulka akcí).
Ve II. pololetí školního roku 2005/2006 jsme ve spolupráci se základní školou v
Oseku uskutečnili volby do Městského dětského parlamentu, který zahájí svou činnost
od nového školního roku 2006/2007.
Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem
Počet účastníků celkem

Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006
79

84

7513

10960

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2005/2006:
pořad.č.
1
2

datum

název akce

11.9.2005 Táborové vzpomínání - Varvažov
12.9.2005-15.9.2005

Světluška - doprovodné akce, sbírka

počet osob
29
515
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pořad.č.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

datum

název akce

15.9.2005-18.9.2005

Umělecký kemp pro mládež - keramika

23.9.2005-24.9.2005

Poprázdninové noční hrátky

2.10.2005
5.10.2005
8.10.2005
8.10.2005
10.9.2005
17.9.2005
23.9.2005-25.9.2005

Lengefeld - šachový turnaj
Šance - sbírka
Hliněná dílna I.
Bruslení - Zámecká zahrada Teplice
Klub ZIP - Rychlá kola
Klub ZIP - Noční výlet za poznáním
Klub ZIP - Vzpomínání na léto

1.10.2005 Klub ZIP - Diskotéka
19.10.2005 Drátování - seminář
19.10.2005-30.10.2005

22.10.2005
24.10.2005
26.10.2005
27.10.2005
29.10.2005
29.10.2005-30.10.2005

Keramika bez hranic - výstava (kemp)
Hliněná dílna II.
Keramika - Braňany
Vařečka nejen na vaření
Podzimní turnaj ve stolním tenisu
Zámek plný kouzel - Libochovice
Haeloweenská noc

30.10.2005 Halloween aneb "Kdo se bojí…."
3.11.2005 Svíčka - seminář
3.11.2005-5.11.2005

5.11.2005
11.11.2005
12.11.2005
15.11.2005
16.11.2005
19.11.2005
2.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
5.12.2005

Klub ZIP - žákovský parlament 3. ZŠ Most
Maškarní bál pro mrňata
Večerní plavání - Teplice
Oblastní kolo DP - 5. ročník
Mýdla - seminář
Keramika - Braňany
MISS Domeček 2005
Mikulášská besídka
Mikuláš na koních (spolupráce s JSO)
Mikulášský košík aneb čertů není ……
Čertovský country bál (spol. s T. Pelcem)
Mikulášská besídka - Čtyřlístek

10.12.2005-11.12.2005

Vánoční tradice - ITC Osek

17.12.2005-18.12.2005

Vánoční tradice - ITC Osek

3.1.2006 Keramické výrobky pro budoucí prvňáčky
6.1.2006-7.1.2006 Poprázdninové noční hrátky

14.1.2006
21.1.2006
28.1.2006
11.2.2006
18.2.2006
20.2.2006
20.2.2006
21.2.2006
22.2.2006
22.2.2006
23.2.2006
23.2.2006
24.2.2006
24.2.2006-25.2.2006

Akademie pod Deštníkem
Dance CUP 2006 - 4. ročník
Bláznivá olympiáda
Ples DDM - 3. ročník
Hliněná dílna I.
Jarní prázdniny - batika
Klub ZIP - výlet na SUKOSLAV
Jarní prázdniny - plavání
Klub ZIP - kino Teplice - Harry Potter
Jarní prázdniny - O krále Člověče, nezlob se
Klub ZIP - výlet na Moldavu

Jarní prázdniny - výlet do útulku v Krupce
Jarní prázdniny - večerní plavání
Jarní prázdniny - Prázdninové noční hrátky

25.2.2006 Hliněná dílna II.

počet osob
16
13
6
10
16
12
3
19
7
16
4
280
27
15
1
32
36
11
103
2
21
83
15
47
2
15
58
75
16
86
95
76
700
480
23
21
82
212
18
100
18
8
5
10
6
5
5
4
34
27
22
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pořad.č.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

datum

název akce

4.3.2006 Jarní turnaj ve stolním tenisu
11.3.2006 Aerobic CUP 2006 - 4. ročník
25.3.2006 Výtvarná dílna - zvířátka ze sena
26.3.2006 Klub ZIP - kino Teplice - Rafťáci
1.4.2006 Aprílový turnaj ve stolním tenisu
8.4.2006-9.4.2006 Velikonoční tradice - ITC Osek

13.4.2006 Velikonoční výlet do útulku - Krupka
14.4.2006 Velikonoční pečení a zdobení vajíček
15.4.2006 Maškarní bál pro mrňata
15.4.2006-16.4.2006

Velikonoční tradice - ITC Osek

21.4.2006 Sluníčkománie - DDM Bílina
28.4.2006-29.4.2006

Veřejné závody (SRC) - autodráha

29.4.2006 Zvířecí kamarád
29.4.2006-30.4.2006

30.4.2006
30.4.42006
12.5.2006-13.5.2006

Klub ZIP - Filipojakubská noc
Slet čarodějnic 2006 - MISS čarodějnice - 7. ročník
Výtvarná soutěž "Čarodějná kuchyně" (Sletu čarodějnic 2006)

Krušnohorský pohár – autodráha

13.5.2006 Klub ZIP - Noční výlet za poznáním
18.5.2006 Olympiáda MŠ - místní kolo
20.5.2006 Nové výtvarné techniky – seminář
23.5.2006 Vernisáž keramické výstavy "Na jedné planetě se zvířátky"
24.5.2006-8.6.2006
26.5.2006-27.5.2006

Keramická výstava - ITC Osek
Veřejné závody (SRC) – autodráha

4.6.2006 Oslavy dne dětí - Autocamp Osek
10.6.2006 Portička - 9. ročník
16.6.2006-17.6.2006

Předprázdninové noční hrátky

17.6.2006-18.6.2006

Klub ZIP - Víkendové stanování

19.6.2006-21.6.2006

Školní výlet – ZŠ Mšeno

22.6.2006-25.6.2006

Klub ZIP - Školní výlet - 9. třída - 3. ZŠ Most

24.6.2006 Výlet - ZOO Praha
19.8.2006-20.8.2006
25.8.2006-26.8.2006

-

Osecké slavnosti – prezentace DDM – historické tržiště

soustředění - Městský dětský parlament

Celkem

počet osob
49
289
8
11
45
2190
13
20
56
2870
10
30
10
11
343
186
18
8
50
20
45
269
12
550
180
31
4
23
20
36
11
10960

Významné úspěchy DDM - akce:
Významným úspěchem DDM je již tradiční pořádání oblastního kola Dětské Porty
s přímým postupem do kola celostátního, které se koná vždy na přelomu měsíce ledna a února
v Praze, kde máme i své vítěze.
Třetím rokem jsme pořádali v Oseku celonárodní sbírku pod názvem „Světluška“ na
podporu nevidomých vč. doprovodných akcí, které jsme uskutečnili ve spolupráci se Základní
školou a s Mateřskými školami v Oseku.
Poprvé jsme se také aktivně zúčastnili celostátní sbírky „Šance“, která je určena na
pomoc dětem z ulice.
Dalším úspěchem byla spolupráce na významných akcích města Oseka – Vánoční a
velikonoční tradice v klášteře – výstava a dílny DDM a prezentační stánek DDM na historickém
tržišti na Oseckých slavnostech.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 6. ročník MISS Domeček,
9. ročník PORTIČKY, 7. ročník Sletu čarodějnic - Miss Čarodějnice nebo celodenní
Oslavy dne dětí v Autocampu Osek. Již druhým rokem jsme pořádali Velkou keramickou
výstavu výrobků našich keramických zájmových útvarů, která se opět setkala s velkým
ohlasem. Výstava probíhala ve výstavních prostorách ITC Osek.
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Spontánní činnosti:

Od listopadu 2004 jsme za podpory našeho zřizovatele a Ústeckého kraje mohli
otevřít Klub ZIP pro náctileté, který je určen pro děti a mládež od 11 do 26 let (viz.
tabulka návštěvnosti klubu). V prostorách se samostatným vchodem, které přiléhají
k DDM, mají děti i mládež možnost přístupu na internet, mají zde i sportovní vybavení kulečník, šipky, možnost získání informací-škola, brigády aj. Nabízíme jim i
organizované činnosti z oblasti sportu, kultury i poznávání. Akce jsou uvedeny v
tabulce akcí DDM.
Spontánní činnost ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006:
Počty týdnů a účastníků
Počet týdnů celkem

Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006

Počet účastníků celkem

36

21

967

310

Návštěvnost KLUBU ZIP 2005/2006:
pořad.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-

datum

název akce
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost
Spontánní činnost

5.9.-9.9.2005
12.9.-16.9.2005
19.9.-23.9.2005
26.9.-30.9.2005
3.10.-7.10.2005
10.10.-14.10.2005
17.10.-21.10.2005
24.10.-27.10.2005
30.10.-3.11.2005
7.11.-11.11.2005
14.11.-16.11.2005
21.11.-25.11.2005
28.11.-2.12.2005
3.1.-6.1.2006
9.1.-13.1.2006
16.1.-20.1.2006
23.1.-27.1.2006
6.2.-10.2.2006
26.2.-2.3.2006
5.3.-9.3.2006
26.3.-30.3.2006

-

Celkem

počet osob
5
55
41
22
5
14
24
19
15
22
11
14
15
8
7
6
4
8
2
9
4
310

Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání s minulými roky.

V tomto školním roce jsme uspořádali o 5 akcí více než v loňském školním roce. Návštěvnost
akcí byla velmi vysoká. Vyvarovali jsme se akcí, o které nebyl v loňském roce zájem. Snažili jsme se o
pořádání nových akcí, ale ne vždy s úspěchem. Více jak 27 % akcí bylo dvou i vícedenních.
Počet účastníků na akcích tohoto školního roku je o 3447 účastníků vyšší než počet
v předchozím roce. Ve školním roce 2003/2004 se akcí zúčastnilo 5816 dětí, mládeže i dospělých.
Ve školním roce 2004/2005 se akcí zúčastnilo 7513 dětí, mládeže i dospělých. V letošním školním roce
se akcí zúčastnilo 10.937 dětí, mládeže a dospělých.
Nárůst účastníků na akcích je způsoben větší povědomostí o našem zařízení, zlepšením
propagace jednotlivých akcí, ale i atraktivností nabízeného programu. V akcích jsou zahrnuty i kurzy a
semináře pro dospělé (pedag. pracovníci SVČ, veřejnost).
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Ve spontánních činnostech jsme v letošním školním roce měli velkou stagnaci, která byla
převážně způsobena technickými problémy (nefunkční internet, vlhkost herny) – II. pololetí školního
roku. Přesto jsme provedli analýzu nezájmu o spontánní činnosti a pro nový školní rok jsme přijali
opatření pro naplnění klubu – snížení věkové hranice, přehodnocení úplaty za vstup do klubu, širší
propagace, rozšíření činnosti klubu o činnost pravidelnou, zlepšení technického vybavení.

Prázdninová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem

Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006

Počet účastníků celkem

4

3

114

80

Tábory – školní rok 2004/2005:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

poznámka

3

3

-

-

Počet účastníků

80

80

-

-

Počet dní trvání

31

31

-

-

Počet prac. tábora

9

9

-

-

Z toho interních prac.

4

4

-

-

Komentář k problematice prázdninové činnosti:
Ve školním roce 2005/2006 jsme měli naplánováno uspořádat čtyři letní tuzemské
tábory. Bohužel jeden čtrnáctidenní tábor se nám nepovedlo naplnit kapacitně vzhledem k věku
účastníků. Zde nám vyplynula potřeba pro příští školní rok uspořádat letní pobytový tábor pro
mládež ve věku od 15 let a přizpůsobit program věku účastníků.
Nakonec jsme pořádali 1 čtrnáctidenní tábor pro 40 dětí ve věku od 7 do 16 let. Tábor
nebyl tématicky zaměřen. Dalším pobytem byl vodácký tábor pro rodiče a děti a ostatní dospělé
zájemce – Vltava 2006. Trval 8 dní a zúčastnilo se ho 22 dětí a dospělých.
Posledním táborem byl tábor stanový na zřícenině hradu Sukoslav pro děti ve věku od 10 do 17
let. Trval 8 dnů a zúčastnilo se ho 18 dětí.
O jarních prázdninách jsme nepořádali pobyt, ale jednorázové akce (viz. tabulka akcí).
Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006

Počet účastníků celkem

23

17

1324

1006

Soutěže – školní rok 2004/2005:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové
Ostatní

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní
1
1
-

Počet kol
1
1
-

Počet
účastníků
44
12
-

15

-

950
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Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží
a přehlídek vyhlášených MŠMT. Ve školním roce 2005/2006 se 5 dětí
zúčastnilo místního kola soutěže „Zlatá udice“ v DDM Duchcov, kde zaznamenaly
úspěch. Naše děti se umístily na 1., 4. a 5. místě ze 40 zúčastněných.
Dům dětí a mládeže Osek již tradičně pořádal v tomto školním roce, se
souhlasem Rady Pionýra Praha, oblastní kolo Dětské Porty s postupem do kola
celostátního. Dále pořádal celkem 15 místních soutěží, z toho 1 soutěž výtvarnou
(Čarodějná kuchyně – Slet čarodějnic), 4 soutěže zábavného charakteru (MISS
Domeček – 6. ročník, MISS Čarodějnice – 7. ročník , Bláznivá olympiáda, O krále
Člověče, nezlob se) 1 soutěž hudební (Portička - 9. ročník) 1 soutěž taneční (Dance
CUP Osek – 4. ročník) a 8 soutěží sportovních a technických (Turnaje ve stolním
tenisu, Aerobic CUP – 4. ročník, veřejné závody SRC - autodráha).
Ve spolupráci s DDM Teplice, Bílina a Duchcov jsme již tradičně pořádali
základní kolo Olympiády MŠ s postupem do okresní kola, které se konalo v Duchcově.
Pokles soutěží a účastníků oproti loňskému roku je způsoben nepořádáním
soutěže Paragraf 11/55 z důvodu velkého časového a personálního zatížení.
Další údaje o zařízení
Spolupráce s jinými subjekty
Dům dětí a mládeže v Oseku má velmi dobrou spolupráci se svým zřizovatelem
Městem Osek, se Základní školou v Oseku , s Mateřskou školou I. a II. v Oseku (viz. tabulka
výukových programů) i s Ústavem sociální péče z Háje, se kterým spolupracujeme v rámci
pravidelné činnosti DDM.
V základní škole (Klášterní nám., Hrdlovská ul.) máme své nástěnky a učitelé s námi
velmi dobře spolupracují při propagaci zájmových útvarů i akcí. Využíváme i tělocvičnu na této
základní škole.

Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, v Duchcově, v Krupce
i v Bílině na pořádání společných akcí, soutěží apod.
V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s NIDM Praha a stali jsme se,
jako organizace, krajskými koordinátory pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků SVČ, ŠD a ŠK v našem kraji. V tomto školním roce jsme pořádali 1 seminář
zaměřený na tvorbu ŠVP, kterého se zúčastnilo 18 pracovníků SVČ a 1 kurz
„Zdravotník zotavovacích akcí“ , kterého se zúčastnilo 8 pracovníků SVČ a ŠD. Pro
příští školní rok plánujeme uskutečnění minimálně 10 kurzů a seminářů na vybraná
témata.
Výukové programy:
Počty výukových programů a účastníků

Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006

Počet výukových programů celkem

46

48

Počet účastníků celkem

849

905

Spolupráce se ZŠ Osek, MŠ I. a II. Osek – výukové programy – školní rok 2005/2006:
pořad.č.
1
2
3

datum
název výukového programu
26.9.2005 ZŠ Osek - 1.A - chovatelská učebna
3.10.2005 MŠ Hornická – chovatelská učebna
3.10.2005 ZŠ Osek - 1.B - chovatelská učebna

počet účastníků

21
19
20
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pořad.č.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
-

datum
4.10.2005
6.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
10.10.2005
13.10.2005
17.10.2005
18.10.2005
25.10.2005
31.10.2005
2.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
7.11.2005
8.11.2005
8.11.2005
9.11.2005
15.11.2005
16.11.2005
21.11.2005
23.11.2005
28.11.2005
1.12.2005
2.12.2005
5.12.2005
6.12.2005
8.12.2005
9.12.2005
9.12.2005
9.12.2005
17.3.2006
17.3.2006
24.3.2006
24.3.2006
10.4.2006
10.4.2006
24.4.2006
28.4.2006
28.4.2006
4.5.2006
15.5.2006
16.5.2006
24.5.2006
5.6.2006
7.6.2006
-

název výukového programu
ZŠ Osek - 5.A - keramika
MŠ Hrdlovská - keramika
ZŠ Osek - 3.B - keramika
ZŠ Osek - 4.A - batika

počet účastníků

ZŠ Osek - 5.C - slané těsto
ZŠ Osek - 5.A - keramika (II. část)
MŠ Hornická - aerobic
ZŠ Osek - 5.C - keramika
ZŠ Osek - 6.A,B - keramika
ZŠ Osek - 3.B - keramika (II. část)
ZŠ Osek - 6.C - keramika
ZŠ Osek - 5.C - mýdla
ZŠ Osek - 5.A - batika
MŠ Hornická - jóga pro děti
ZŠ Osek - 6.A,B - keramika
MŠ Hornická - jóga pro děti
ZŠ Osek - 6.A,B - keramika
ZŠ Osek - 5.C - keramika (II. část)
MŠ Hrdlovská - slané těsto
ZŠ Osek - 5.C - batika
MŠ Hornická - mýdla
ZŠ Osek - 3.B - perníky
ZŠ Osek - 5.C - perníky
ZŠ Osek - 5.A - vizovické těsto
MŠ Hornická - perníky
ZŠ Osek - 5.C - zdobení perníků
ZŠ Osek - 3.B - zdobení perníků
ZŠ Osek - 5.C - svíčky
ZŠ Osek - 5.A - ozdobná vařečka
ZŠ Osek - 3.B - keramika (I. část)
ZŠ Osek - 5.A - zvířátka ze sena
ZŠ Osek - 3.B - keramika (II. část)
MŠ Hornická - slané těsto
ZŠ Osek - 5.C - pedig
MŠ Hrdlovská - věšák z vařečky
ZŠ Osek - 3.B - ruční mýdlo
ZŠ Osek - 5.C - ozdobná vařečka
MŠ Hornická - věšák z vařečky
ZŠ Osek - 5.B+5.C - savová batika
ZŠ Osek - 5.A - savová batika
ZŠ Osek - 6.A+6.B - drátování
MŠ Hrdlovská - poznávací výlet
ZŠ Osek - 6.A+6.B - drátování

20
76
18
17
24
16
10
20
17
9
13
18
13
10
20
13
15
17
10
9
48
10
15
17
10
19
12
10
17
10
18
17
19
17
14
11
90
16
11
17
12
14
12
30
14

Celkem

905

MŠ Hrdlovská - prohlídka DDM + chovatelská učebna
MŠ Hornická - chovatelská učebna
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Zapojení do projektů
V rámci programu Interreg III.A – Fond malých projektů EU jsme požádali o grant na
Umělecký kemp pro mládež (zaměřený na keramiku), na který nám byla schválena dotace
v plné výši. Tento kemp se uskutečnil v termínu od 15.9.2005 do 18.9.2005. Kempu se
zúčastnilo celkem 16 dětí z Oseka, Mostu a Nossenu.V rámci tohoto projektu se uskutečnila i
výstava prací, které byly výstupem tohoto kempu, a to v termínu od 19.10.2005 do 30.10.2005.
Výstavu navštívilo celkem 280 návštěvníků.
V rámci kurzu „Projektové dílny“ se připravujeme na spolupráci s partnerem ze Saska.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI


Ve školním roce 2005/2006 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:
Městský úřad Osek – kontrola hospodaření za rok 2005 – I. pololetí 2006:
Závěry: nebylo zjištěno neoprávněné čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Závěr výroční zprávy
Dům dětí a mládeže v Oseku se dle výše uvedených skutečností stal nezbytnou součástí
života v Oseku. Velmi nás těší každým rokem se zvyšující návštěvnost jak pravidelné a
příležitostné činnosti a vysoká účast námi pořádaných soutěží.
Do budoucna bychom chtěli udržet současný stav pedagogických pracovníků, který
přispěl ke zvýšení naší činnosti a rozšiřovat a zkvalitňovat práci externích pracovníků včetně
jejich proškolení.
Nadále se budeme snažit rozšiřovat naše aktivity. Jako prioritu jsme si dali zřízení
mateřského centra Čtyřlístek, ke kterému nám bohužel stále schází vyhovující prostory,
vzhledem k rozdělení budovy na dvě organizace – DDM Osek, Městská knihovna Osek.
Nadále poskytovat širokou nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a hledat
další zájmové oblasti, a tím předcházet negativním jevům mezi dětmi a mládeží (drogy,
kriminalita, šikana atd.).
I nadále hledat jiné možnosti jak zvyšovat finanční rozpočet na činnost DDM - projekty, sponzorské dary.
Datum zpracování zprávy :

15. září 2006

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

20. září 2006

Podpis ředitele a razítko školy :
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Dům dětí a mládeže
Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05
IČO: 70825645

tel.č.: 417837205
e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz

Zpráva o hospodaření
ZA ROK 2005

……….………………….
razítko DDM Osek

….………………………
Lenka Říhová
ředitelka DDM Osek
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Hospodaření DDM – rok 2004

Příjmy
Celkové příjmy
Státní dotace – mzdy
Dotace od obce
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců
Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní příjmy (viz. členění)

3.123.119,03 Kč
1.565.280,- Kč
571.000,- Kč
715.954,- Kč
0,- Kč
270.885,03 Kč

ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

270.885,03 Kč

z toho:
- připsané úroky k účtům
- finanční a věcné dary (ZÚ, akce)

210,03 Kč
104.955,- Kč
- seminář pro pedag. prac.-legislativa
6.490,- Kč
- Interreg III.A – projekt
146.170,- Kč
- Interreg III.A – příjmy od účast.
7.020,- Kč
- odprodej přebytků (chovat.u.), ubytování
6.040,- Kč

Výdaje
Celkové výdaje
Mzdové prostředky–interní zaměstnanci
Mzdové prostředky–externí zaměstnanci
Mzdové prostředky – provozní prac.

Odvody ze mzdových prostředků – interní zaměst.
Odvody ze mzdových prostředků – externí zaměst.
Odvody ze mzdových prostředků – provozní prac.
Výdaje na zájmové útvary, akce, pobyty, klub ZIP
Výdaje na projekt – Interreg III.A

Ostatní provozní výdaje

(DHIM, kancel. mat., služby apod.)

3.071.303,35 Kč
1.126.820,- Kč
151.341,- Kč
95.138,- Kč
421.613,- Kč
51.348,- Kč
35.223,- Kč
804.369,55 Kč
106.343,50 Kč
279.107,30 Kč

Závěr
V roce 2005 skončilo hospodaření DDM Osek se ziskem ve výši 51.815,68 Kč
(z toho: 4.967,38 Kč – DDM Osek, 46.848,30 Kč – Interreg III.A).

Datum zpracování zprávy :

28. dubna 2006

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

13. května 2006
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