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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 1.9.2007

•

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. Naše provozní doba je pondělí až
pátek od 8.00 do 18.00 hod.

Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci

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

Školní rok 2006/2007
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
28
1,34

Školní rok 2005/2006
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
3
2,75

Školní rok 2006/2007
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
3
2,75

Ostatní pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
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Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce 2006/2007 :
Pracovníci
Jméno a příjmení

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

1. Lenka Říhová

ředitelka

1

2. Jana Dvořáková

zástupkyně ředitelky

1

Kvalifikace, obor

Celková
Praxe
15 let 213
dnů

Praxe
v
DDM
7 let
0 dnů

pedagog volného 1
času (mateřská dovolená)
4. Martina Folkertová pedagog volného 1
času
5. Hana Poulová
hospodářka
1

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

6. Jitka Děkanová

0,875

SOU Teplice

-

-

0,875

SOU Teplice

-

-

0,875

SOU Velebudice

5 let 213 dnů 5 let
213 dnů

3. Helena Salátová

uklízečka

24 let 265 dnů 8 let
29 dnů
10 let 288
dnů
8 let 361dnů
19 let 10 dnů

(mateřská dovolená)

7. Věra Karkošová

uklízečka
(zástup za
dovolenou)

8. Jiří Balogh

provozní
pracovník

mateřskou

7 let
0 dnů
4 roky
99 dnů
9 let
304 dnů
5 let
363 dnů
1 rok
207 dnů

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení ve
školním roce 2006/2007:
Lenka Říhová
(ředitelka)

- dvoudenní lektorský kurz -Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a
těhotenství dospívajících,
- dvoudenní kurz - Pedagogika volného času,
- jednodenní seminář – Finanční kontrola,
- 128 hod. vzdělávací program – Zvyšování kompetencí projektového
manažera v příhraniční spolupráci – Projektový manažer,
- 60 hod. vzdělávací program – Projektový management pro pracovníky
ve školství,
- jednodenní seminář – Školská legislativa,
- jednodenní seminář – Nová úprava odměňování pracovníků ve školství,
- třídenní kurz – Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany na školách,
- zahájení Funkčního studia ředitelů SVČ – předpokladné ukončení 3/2008.

Hana Poulová
(hospodářka)

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

Martina Folkertová
(pedagog volného času)

- dvoudenní lektorský kurz -Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a
těhotenství dospívajících,
- 60 hod. vzdělávací program – Projektový management pro pracovníky
ve školství,
- třídenní kurz – Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany na školách,
- jednodenní seminář – Ekoateliér – Melodie domova,
- 40 hod. vzdělávací program – Projevy chování nezletilých a mladistvých
jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem,
- jednodenní seminář – Úžasné maličkosti – TIFANY sklo,
- jednodenní seminář – Úžasné maličkosti – pedig, drátování.
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Jana Dvořáková
(zástupce ředitelky)

- dvoudenní kurz – Strategie vyšetřování šikany,
- jednodenní seminář – České vánoce,
- dvoudenní kurz - Pedagogika volného času,
- jednodenní seminář – Úžasné maličkosti – pedig, drátování,
- 33 hod. vzdělávací program – KERAMIKA I.,
- 33 hod. vzdělávací program – KERAMIKA II.

Jana Kudrnová
(externí pedag. pracovník)

- 33 hod. vzdělávací program – KERAMIKA II.,
- dvoudenní kurz – Oddílový vedoucí na dětském táboře.

Tomáš Muhlbauer

- 40 hod. instruktorský vzdělávací program – Instruktor školního lyžování.

(externí pedag. pracovník)

Veronika Frolíková - 40 hod. instruktorský vzdělávací program – Instruktor školního lyžování.
(externí pedag. pracovník)

Emílie Ernstová
(externí pedag. pracovník)

- jednodenní seminář– Úžasné maličkosti – TIFANY sklo,
- jednodenní seminář – Úžasné maličkosti – pedig, drátování,
- jednodenní seminář – Ekoateliér – Veselé vánoce.

Radim Kudrna

- dvoudenní kurz – Oddílový vedoucí na dětském táboře.

(externí pedag. pracovník)

Martin Dvořák

- dvoudenní kurz – Oddílový vedoucí na dětském táboře.

(externí pedag. pracovník)

Eliška Jílovcová

- dvoudenní kurz – Oddílový vedoucí na dětském táboře.

(externí pedag. pracovník)

Údaje o práci školského zařízení
Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem

Školní rok 2005/2006

Školní rok 2006/2007

36

40

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

337
253

378
283

Počet členů ve věku do 6 let
Počet členů ve věku od 7 do 15 let

56
178

85
171

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

19
32

27
23

Počet členů ve věku nad 25 let

52

72

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. Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo 34
zájmových útvarů 308 dětí, mládeže i dospělých.
Účastníci zájmových útvarů DDM reprezentují naše město na různých akcích a
soutěžích v rámci celého kraje – zájmové útvary HIP HOP I. a II. se zúčatnily taneční soutěže,
kterou pořádal DDM v Postoloprtech a přivezly si dva poháry za 1. místa. Šachový klub
„Stropník“ Osek (A,B), který je organizovaný pod DDM Osek, letos absolvoval dvě krajské
soutěže – KP II.B a KP III.B.
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Máme úspěchy i s hudebními zájmovými útvary, kde nám děti postupují do celostátních
kol soutěží, např. Dětská porta, Folková brána, Zlatá struna aj.
Již pět let se nám osvědčuje nabízet tzv. jednorázové návštěvy vybraných zájmových
útvarů - Chovateláček, Keramika, Jóga aj. V tomto školním roce tohoto využilo 3077 dětí,
mládeže i dospělých, což je v průměru za týden 80 účastníků.
Prvním rokem při DDM Osek pracuje Městský dětský parlament a redakce
studentských novin JELITA.
Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem

Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007

Počet účastníků celkem

84

72

10960

5176

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2006/2007:
pořad.č.
1
2
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

datum

název akce

počet účastníků

8.9.2006-9.9.2006 Táborové vzpomínání - ST Sukoslav
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16.9.2006-17.9.2006 Táborové vzpomínání - LDT Mladějov

24
47
15
285
220
186
27
13
258
22
18
5
33
20
43
31
73
18
46
23
98
15
82
107
94
81
15
3
73
192
39
33
54
12
116

18.9.2006 Den se Světluškou - MŠ Hrdlovská
19.9.2006 Den se Světluškou - MŠ Hornická
19.9.2006 Den se Světluškou - sbírka
20.9.2006 Den se Světlušku - ZŠ Osek - I. stupeň
21.9.2006 Den se Světluškou - ZŠ Osek - II. stupeň
23.9.2006-24.9.2006 Poprázdninové noční hrátky
30.9.2006 Vzpomínání na léto - Vltava 2006
5.10.2006 Sbírka "Šance pro děti ulice"
7.10.2006 Hliněná dílna I.
21.10.2006 Noční turistický pochod
26.10.2006 Výtvarná dílna - batika
27.10.2006 Podzimní turnaj ve stolním tenisu
27.10.2006-28.10.2006

29.10.2006
29.10.2006
4.11.2006
10.11.2006-11.11.2006

12.11.2006
17.11.2006
18.11.2006
24.11.2006-25.11.2006

2.12.2006
4.12.2006
9.12.2006-10.12.2006
16.12.2006-17.12.2006

22.12.2006
6.1.2007
13.1.2007
20.1.2007
27.1.2007
2.2.2007-3.2.2007
10.2.2007

Závody SRC - automodeláři
Hliněná dílna II.
Halloween anebo Kdo se bojí….
Maškarní bál pro mrňata
Soustředění parlamentu 3. ZŠ Most
Oblastní kolo Dětské porty - 6. ročník
Večení plavání - Teplice
MISS Domeček
Podzimní ponocování
Mikulášský košík aneb….
Mikulášská nadílka pro mrňata
Kouzelné vánoce pod Deštníkem - výstava, dílny
Kouzelné vánoce pod Deštníkem - výstava, dílny
Vánoční turnaj ve volejbalu
Výročí Nelsonské katastrofy - kulturní program
Akademie pod Deštníkem
Dance CUP - 5. ročník
Bláznivá olympiáda
Zimní noční hrátky
Turnaj ve strolním tenisu o pohár DDM

16.2.2007 NIDM - Výtvarné techniky - drátování, pedig (seminář pro pedagogy)
17.2.2007 Ples DDM - 4. ročník
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pořad.č.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

datum

název akce

9.3.2007 NIDM - Výtvarné techniky - TIFANY sklo (seminář pro pedagogy)
13.3.2007 NIDM - Školská legislativa (seminář pro pedagogy)
16.3.2007-17.3.2007 Jarní ponocování
17.3.2007 Aerobic CUP - 5. ročník
24.3.2007 Maškarní bál pro mrňata
31.3.2007 Tvořivá dílna - pletení z pedigu
31.3.2007 Aprílový turnaj ve stolním tenisu
2.4.2007-8.4.2007 Veselé velikonoce - výstava
5.4.2007 Netradiční sedmiboj ve stolních hrách
6.4.2007 Velikonoční pečení
7.4.2007-8.4.2007 Veselé velikonoce - dílny
14.4.2007 Pěší túra na Dlouhou Louku
22.4.2007 Výlet do ZOOparku v Chomutově - Den země
28.4.2007 Slet čarodějnic 2007 - MISS Čarodějnice
28.4.2007 Výtvarná soutěž - Čarodějnický jarmark
12.5.2007 Tvořivá dílna - pletení z pedigu
12.5.2007 Výlet za poznáním - Praha
15.5.2007 Vernisáž Velké keramické výstavy - ITC Osek
16.5.2007-10.6.2007 Velká keramická výstava - ITC Osek
17.5.2007 Olympiáda MŠ - místní kolo
18.5.200-19.5.2007 Jarní noční hrátky
19.5.2007 Folková brána Libochovice
19.5.2007 Taneční soutěž - DDM Postoloprty
26.5.2007 Bambiriáda Chomutov - prezentace, vystoupení
27.5.2007 Teplické slavnosti - prezentace, dílna
1.6.2007 6 versus 6 - 3. ZŠ Most (spolupráce)
3.6.2007 Oslavy dne dětí
4.6.2007-8.6.2007 Burzička dětského oblečení - Klub Čtyřlístek
9.6.2007 PORTIČKA - 10. ročník
20.6.2007 Rozloučení se školním rokem
21.6.2007-22.6.2007 NIDM - Pedagogika volného času (kurz pro pedagogy)
21.6.2007-23.6.2007 Školní výlet - 6.B - 3. ZŠ Most
23.6.2007 Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni
24.6.2007 Lengefeld - výročí Sportovního klubu
27.6.2007-28.6.2007 Školní výlet - 4. - Gymnázium Teplice
18.8.2007-19.8.2007 Osecké slavnosti - prodejní výstava+dílny

-

Celkem

počet účastníků

11
18
33
141
121
8
35
84
6
13
37
11
23
260
124
7
7
30
714
50
17
2
6
37
18
157
442
69
111
20
15
19
37
28
21
15
5176

Významné úspěchy DDM - akce:
Čtvrtým 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.
Podruhé jsme se také aktivně zúčastnili celostátní sbírky „Šance“, která je určena na
pomoc dětem z ulice.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 7. ročník MISS Domeček,
10. ročník PORTIČKY, 8. ročník Sletu čarodějnic - Miss Čarodějnice nebo celodenní Oslavy
dne dětí v Autocampu Osek. Třetím 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.
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.
Bohužel v lednu tohoto školního roku jsme byli nuceni Klub ZIP prozatímně
uzavřít z hygienických důvodů – prolínání vlhkosti, plíseň. Tuto situaci chceme řešit jak
v rámci rozpočtu pro rok 2008, tak i pomocí grantů.
Spontánní činnost ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007:
Počty týdnů a účastníků
Počet týdnů celkem

Školní rok 2005/2006

Školní rok 2006/2007
(do 1/2007)

21

14

310

133

Počet účastníků celkem

Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání
s minulými roky.
V tomto školním roce jsme uspořádali o 12 akcí méně než v loňském školním roce
z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho pedagoga (od ledna 2007).
Pokles počtu účastníků na akcích oproti školnímu roku 2005/2006 je způsoben tím, že
jsme se letos neúčastnili Vánočních a Velikonočních tradic v ITC Osek, ale tyto akce
podobného charakteru jsme pořádali v naší budově, což pro nás znamená pokles o 5944
účastníků.
V akcích jsou zahrnuty i kurzy a semináře pro dospělé (pedag. pracovníci SVČ,
veřejnost).
Prázdninová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem

Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007

Počet účastníků celkem

3

4

80

105

Tábory – školní rok 2006/2007:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

poznámka

4

4

-

-

Počet účastníků

105

105

-

-

Počet dní trvání
Počet prac. tábora

44
12

44
12

-

-

Z toho interních prac.

4

4

-

-

Komentář k problematice prázdninové činnosti:
Ve školním roce 2006/2007 jsme měli naplánováno uspořádat pět pobytových akcí – 2
letní tuzemské tábory pro děti, 2 pobytové akce pro rodiče a děti a 1 letní zahraniční tábor pro
děti. Nepodařilo se nám naplnit pouze pobytovou akci pro maminky s dětmi na mateřské
dovolené z důvodu pořádání tohoto pobytu o hlavních prázdninách. Dle připomínek plánujeme
tuto pobytovou akci upořádat v novém školním roce v měsíci červnu.
Celkem jsme pořádali 4 pobytové akce. Čtrnáctidenní tábor – Růžená u Písku - pro 35
dětí ve věku od 7 do 15 let bez tématického zaměření. Dalším pobytem byla vodácká expedice
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pro rodiče a děti a ostatní dospělé zájemce – Otava 2007. Trval 10 dní a zúčastnilo se ho 23 dětí
a dospělých. Dalším pobytem pro děti byl stanový tábor na zřícenině hradu Sukoslav pro děti ve
věku od 10 do 17 let. Trval 10 dnů a zúčastnilo se ho 17 dětí. Posledním pobytem, který jsme
v tomto školním roce pořádali byl zahraniční tábor pro děti od 7 do 17 let ve Španělsku – Lloret
de Mar, který trval 10 dnů a účastnilo se ho 30 dětí.
O jarních prázdninách jsme nepořádali pobyt z důvodu malování učeben DDM.
Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007

Počet účastníků celkem

17

15

1006

1210

Soutěže – školní rok 2006/2007:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní

-

Ostatní
1
1
-

Počet kol
1
1
-

Počet
účastníků
33
16
-

13

-

1161

Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
Ve školním roce 2006/2007 se 6 dětí zúčastnilo místního kola soutěže „Zlatá
udice“ v DDM Duchcov a pravidelně se účatní i závodů v rybolovné technice, které
pořádá ČRS – místní org. Duchcov.
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 13 místních soutěží, z toho 1 soutěž výtvarnou (Slet
čarodějnic), 4 soutěže zábavného charakteru (MISS Domeček – 7. ročník, MISS
Čarodějnice – 8. ročník , Bláznivá olympiáda, Netradiční sedmiboj ve stolních hrách) 1
soutěž hudební (Portička - 10. ročník), 1 soutěž taneční (Dance CUP Osek – 5.
ročník) a 5 soutěží sportovních a technických (Turnaje ve stolním tenisu, Turnaj ve
volejbalu, Aerobic CUP – 5. 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.
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. Dále jsme navázali úzkou spolupráci
se 3. základní školou v Mostě a soukromou střední školou EDUCHEM Meziboří.
S tímto partnerem spolupracujeme na projektu Bonus – vzdělávání žen na mateřské
dovolené.
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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.
Již druhým rokem spolupracujeme s NIDM Praha. 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 školskou legislativu, kterého se zúčastnilo 18 pracovníků SVČ, 2 semináře zaměřené
na výtvarné techniky v SVČ, kterých se zúčastnilo 23 pracovníků SVČ a ŠD a 1
dvoudenní kurz Pedagogika volného času, kterého se zúčastnilo 15 pracovníků SVČ a
ŠD.
Výukové programy:
Počty výukových programů a účastníků

Počet výukových programů celkem
Počet účastníků celkem

Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007
48
30
905

609

Spolupráce se ZŠ Osek, MŠ I. a II. Osek – výukové programy – školní rok 2006/2007:
pořad.č.
1
2
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
-

datum
2.10.2006
6.10.2006
9.10.2006
13.10.2006
16.10.2006
23.10.2006
23.10.2006
24.10.2006
24.10.2006
30.10.2006
6.11.2006
10.11.2006
13.11.2006
16.11.2006
22.11.2006
24.11.2006
27.11.2006
27.11.2006
28.11.2006
29.11.2006
1.12.2006
6.12.2006
6.12.2006
7.12.2006
8.2.2007
5.3.2007
13.3.2007
20.3.2007
2.4.2007
20.4.2007
-

název výukového programu
Keramika I. - ZŠ Osek, 2.A
Keramika I. - ZŠ Osek, 4.B
Keramika I. - ZŠ Osek, 2.B
Keramika I. - ZŠ Osek, 3.A
Keramika II. - ZŠ Osek, 2.A
Keramika II. - ZŠ Osek, 4.B
Keramika II. - ZŠ Osek, 2.B
Prohlídka prostor - ZŠ Osek, 1.A
Prohlídka prostor - ZŠ Osek, 1.B

Keramika I. - ZŠ Osek, 3.C
Keramika I. - MŠ Osek, Hrdlovská
Keramika II. - ZŠ Osek, 3.A
Keramika I. - ZŠ Osek, 5.C
Vizovické těsto - ZŠ Osek, 4.A
Keramika I. - ZŠ Osek, 5.A
Vánoční perníky I. - ZŠ Osek, 3.A
Keramika II. - ZŠ Osek, 5.C
Vánoční perníky II. - ZŠ Osek, 3.A
Keramika II. - ZŠ Osek 3.C
Vánoční perníky I. - ZŠ Osek, 5.A
Keramika II. - ZŠ Osek, 5.A
Výroba mýdla a svíčky - ZŠ Osek, 1.B
Vánoční perníky II. - ZŠ Osek, 5.A
Výroba mýdla a svíčky - ZŠ Osek, 1.A
Prohlídka chovatel.učebny - MŠ Osek, Hornická

Keramika I. - ZŠ Osek, 4.B
Velikonoční perníky, zápichy, květináče I. - ZŠ Osek, 4.A
Velikonoční perníky, zápichy, květináče II. - ZŠ Osek, 5.

Velikonoční perníky - ZŠ Osek, 2.A
Keramika II. - ZŠ Osek, 4.B
Celkem

Počet
22
19
18
20
22
19
18
19
20
16
84
20
19
16
19
18
19
17
16
18
19
15
18
16
10
19
17
17
20
19
609
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI


Ve školním roce 2006/2007 byla v zařízení provedena kontrola ČŠI zaměřená na
zařazení do sítě škol a školských zařízení a na školní matriku (18.7.2007).
Závěry:
- zařazení do sítě škol a školských zařízení:
- chybně uvedená adresa a příjmení statutárního zástupce organizace – tyto
nedostatky byly odstraněny v měsíci srpnu 2007.
- školní matrika:
- při kontrole přihlášek bylo zjištěno, že při společných pravidelných aktivitách
rodičů a dětí byla vyplněna pouze 1 přihláška pro dva účastníky, což není
v souladu se školní matrikou – toto pochybení bude napraveno od nového
školního roku, kdy každý účastník pravidelné činnosti bude mít vlastní
přihlášku.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:

15.01.2007-5.2.2007 Kontrola hospodaření za r.2006 a prověření funkčnosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému v přísp.organizaci (Mgr. Růžena
Kittlová,daňový poradce)
Závěr: nebylo zjištěno neoprávněné čerpání poskytnutých
finančních prostředků.
19.3.2007

Kontrola dodržování zák.č.406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozd.předpisů (Naděžda Kubátová,kontrolní pracovník –
Státní energetická inspekce, územní inspektorát Ústí n.Labem)
Závěr: kontrolovaná osoba nebyla povinna podrobit se
energetickému hospodaření, neboť její roční spotřeba všech forem
energie byla nižší net 1500 GJ.

4.4.2007

Kontrola pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a
plnění
povinností
v důchodovém
pojištění
(Dana
Šafránková,kontrolní pracovník – OSSZ Teplice)
Závěr: bez závad.

3.5.2007

Pravidelná kontrola hasících přístrojů (Herbert Barták)

18.5.2007

Kontrola plnění povinností stanovených k ochraně veřejného
zdraví dle zák.č. 258/2000 Sb., ve znění pozd.předpisů (Mgr.
Miroslava Slavíková, kontrolní pracovník – KHS Ústeckého
kraje, územní pracov.Teplice) – kontrola všech prostor DDM
mimo tělocvičny a klubu ZIP.
Zjištěny závady:
- poškozené linoleum v kanceláři pedagogů – výměna linolea
proběhla v září 2007,
- barva na schodišti – nový nátěr bude proveden do prosince
2007,
- přisvícení u keramických kruhů – instalace zářivky proběhla
v červnu 2007.
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28.5.2007

Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně dle ustanovení §31 ods.2 zák.č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozd.předpisů (nprap. Věra Hušáková, vrchní
inspektor – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní
odbor Teplice)
Zjištěny závady:
- nedostatečné množství hasících přístrojů – hasící přístroje byly
dodány a instalovány v červenci 2007,
- nevyhovující požární poplachová směrnice – nová směrnice
zpracována a vyvěšena v červnu 2007,
- neoznačené hasící přístroje – označení proběhlo v červenci
2007.

8.6.2007

Požární preventivní kontrola objektu v souladu s §5, odst.1,
písm.e, zák.č. 133/1985 Sb. ve znění pozd.předpisů a v souladu
s ustanovením §§12,13 vyhl. č.246/2001 Sb. o požární prevenci
(Oldřich Drška, preventista PO)
Zjištěny závady:
- viz. kontrola z 28.5.2007, návrh na odstranění závad.

27.7.2007

Opakovaná požární preventivní kontrola zaměřená na plnění
opatření a lhůt k odstranění závad zjištěných vrchní inspektorkou
nprap. Věrou Hušákovou při tématické kontrole dne 28.5.2007 a
na odstranění závad zjištěných při požární preventivní kontrole
dne 8.6.2007 (Oldřich Drška, preventista PO)
Závěr: bez závad

Závěr výroční zprávy
V letošním školním roce došlo k poklesu námi pořádaných akcí, a tím i poklesu
účastníků na akcích. Jak jsem již uvedla, jednou z hlavních příčin byla dlouhodobá nemoc
jednoho pedagogického pracovníka. Od nového školního roku nastoupí nový pedag. pracovník
jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
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 dle potřeb našich účastníků. Od
července 2007 máme k dispozici další prostory v naší budově (po Městské knihovně), kde
plánujeme od nového školního roku otevřít Mateřské centrum Čtyřlístek, dílnu pro
automodeláře a učebnu pro velkou autodráhu.
Jako prioritu pro nový školní rok jsme si určili vyřešit prostory Klubu ZIP, kde bychom
chtěli otevřít informační centrum pro mládež a zachovat dosavadní aktivity a zrekonstruovat
tělocvičnu.
Nadále chceme poskytovat širokou nabídku volnočasových aktivit pro děti, mládež
a dospělé a hledat další nové 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 - granty, sponzorské dary.
Datum zpracování zprávy :

25. září 2007

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

2. října 2007
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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 2006

……….………………….
razítko DDM Osek

….………………………
Lenka Říhová
ředitelka DDM Osek

12

Hospodaření DDM – rok 2006

Příjmy
Celkové příjmy
Státní dotace – mzdy
Dotace od obce

2.856.486,06 Kč
1.610.790,- Kč
633.000,- Kč
573.607,50 Kč
0,- Kč
39.088,56 Kč

Poplatky od zletilých účastníků, rodičů, zák. zástupců

Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní příjmy (viz. členění)
ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

39.088,56 Kč

z toho:
- připsané úroky k účtům
- finanční a věcné dary (ZÚ, akce)
- odprodej přebytků (chovat.u.), zapůjčení maj., pronájem

1.291,56 Kč
35.868,- Kč
1.929,- 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

Ostatní provozní výdaje

(DHIM, kancel. mat., služby apod.)

2.851.564,25 Kč
1.159.900,- Kč
151.390,- Kč
105.441,- Kč
450.890,- Kč
38.684,- Kč
39.071,- Kč
630.946,35 Kč
275.241,90 Kč

Závěr
V roce 2006 skončilo hospodaření DDM Osek se ziskem ve výši 4.921,81 Kč.

Datum zpracování zprávy :

25. dubna 2007

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

10. května 2007
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