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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 – 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 1.10.2007

•

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

2. Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci

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

Školní rok 2007/2008
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
38
2,18

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

Školní rok 2007/2008
počet fyzických
přepočtené
úvazky
osob
3
2,625

Ostatní pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
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Další údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 :
Pracovníci
Jméno a příjmení

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

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

1. Lenka Říhová

ředitelka

1

2. Jana Dvořáková

zástupkyně ředitelky

1

3. Helena Salátová

pedagog volného
času (rodičovská dovolená)
4. Martina Folkertová pedagog volného
času
5. Jana Mrázková
pedagog volného
času
(zástup za

1
1
1

Praxe
v
DDM
16 let 213 dnů
8 let
0 dnů
Celková
Praxe

25 let 265 dnů

9 let
29 dnů

11 let 288 dnů

8 let
0 dnů
5 let
99 dnů

9 let

361dnů

8 let 153 dnů
340 dnů

rodičovskou dovolenou)

6. Hana Poulová
7. Jitka Děkanová

hospodářka
uklízečka

1

SEŠ Teplice

20 let

0,875

SOU Teplice

-

0,875

SOU Teplice

-

0,875

SOU Velebudice

10 dnů

(rodičovská dovolená)

8. Věra Karkošová

uklízečka
(zástup za rodičovskou
dovolenou)

9. Jiří Balogh

provozní
pracovník

10 let
304 dnů
6 let
363 dnů
2 roky
207 dnů

6 let 213 dnů

6 let
213 dnů

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
zařízení ve školním roce 2007/2008:
Lenka Říhová
(ředitelka)

- Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 295 hod.
- závěrečná zkouška 19.3.2008 – Univerzita Palackého, Olomouc
- seminář - Public relations
(hod. dotace 8 hod.)
- kurz Tvorba ŠVP v SVČ
(hod. dotace 20 hod.)
- kurz Facilitace
(hod. dotace 15 hod.)
- kurz Táborový program od A do Z
(hod. dotace 64 hod.)
- seminář Sociálně patol. jevy – šikana (hod. dotace 8 hod.)
- seminář Vnitřní finanční kontrola
(hod. dotace 5 hod.)
- kurz Týmová spolupráce I.
(hod. dotace 30 hod.)
- kurz Psaní a řízení projektů II.
(hod. dotace 25 hod.)
- seminář Školská legislativa
(hod. dotace 8 hod.)
- kurz Komunikace
(hod. dotace 18 hod.)
- kurz Týmová spolupráce II.
(hod. dotace 30 hod.)

Hana Poulová
(hospodářka)

- kurzy a semináře týkající se náplně práce – mzdy, účetnictví,
personalistika – agentura BOVA, ORKAM, VEMA.
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Jana Dvořáková
- kurz Týmová spolupráce I.
(zástupkyně ředitelky) - kurz Komunikace
- seminář Sociálně patol. jevy – šikana
- kurz Týmová spolupráce II.

(hod. dotace 30 hod.)
(hod. dotace 18 hod.)
(hod. dotace 8 hod.)
(hod. dotace 30 hod.)

Martina Folkertová
- kurz Týmová spolupráce I.
(pedagog volného času)- kurz Rizikové chování dospívajících
a jeho prevence
- kurz Táborový program od A do Z
- seminář Sociálně patol. jevy – šikana
- kurz Komunikace
- kurz Týmová spolupráce II.

(hod. dotace 30 hod.)
(hod. dotace 25 hod.)
(hod. dotace 64 hod.)
(hod. dotace 8 hod.)
(hod. dotace 18 hod.)
(hod. dotace 30 hod.)

Jana Mrázková
- kurz Týmová spolupráce I.
(pedagog volného času)- kurz Psaní a řízení projektů II.
- seminář Sociálně patol. jevy – šikana
- kurz Komunikace
- kurz Týmová spolupráce II.
- seminář Dětský aerobic, HIP HOP

(hod. dotace 30 hod.)
(hod. dotace 25 hod.)
(hod. dotace 8 hod.)
(hod. dotace 18 hod.)
(hod. dotace 30 hod.)
(hod. dotace 8 hod.)

Externí pedagogičtí pracovníci:
- kurz Komunikace
(hod. dotace 18 hod.)
- Jan Říha, Vendula Moszová, Azra Šretrová, Jiří Vondra, Miroslav Říha,
Jana Koldusová, Olga Fazekašová, Lenka Heřmánková
- seminář Sociálně patol. jevy – šikana (hod. dotace 8 hod.)
- Radim Kudrna, Martin Dvořák, Miroslav Říha, Jana Kudrnová

3. Údaje o práci školského zařízení
1.1. Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2007/2008

40

44

Počet členů zájmových útvarů celkem
Počet dětí a mládeže ve věku do 19 let

378
283

496
330

Počet členů ve věku do 6 let
Počet členů ve věku od 7 do 19 let

85
198

98
232

Počet členů ve věku od 19 let

95

166

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky:
Počátek činnosti našeho DDM se datuje k 1.9.2000. Ve školním roce 2000/2001
docházelo do 22 zájmových útvarů 216 dětí, mládeže i dospělých. V následujících školních
letech pak zaznamenával náš DDM stoupající trend, který i nadále pokračuje. 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 i dospělých. Ve školním roce
2003/2004 navštěvovalo 31 zájmových útvarů 293 dětí, mládeže i dospělých. Školní rok
2004/2005 přilákal do 34 zájmových útvarů 308 dětí, mládeže i dospělých. Nárůst účastníků
v zájmových útvarech zaznamenal rovněž školní rok 2005/2006, kdy 36 zájmových útvarů
pravidelně navštěvovalo 337 dětí, mládeže i dospělých.
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Účastníci tanečních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentují naše město na
různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. Bambiriáda Chomutov, zahájení
Lázeňské sezóny v Teplicích, soutěž mažoretek Duchcov, taneční soutěž Kamila Duchcov,
krajská soutěž šachistů – KP II.B a KP III.B atd.) – zejména to jsou zájmové útvary HIP HOP I.
a II., Mažoretky, Moderní tanec, ŠK Stropník Osek.
Počtvrté jsme v letošním školním roce pořádali velkou keramickou výstavu s podtitulem
„Pohádkové povídání s hlínou“, na které se prezentovaly naše keramické zájmové útvary –
Hrnek, Tvořínek, Hliněnka, Keramické dílny.
Rovněž hudební zájmové útvary byly v tomto školním roce opět úspěšné. Zúčastnili
jsme se celostátního kola Dětské Porty v Praze a naše dívky postoupily i do celostátního kola
soutěže Folková brána, které se bude konat v listopadu v Brně.
Již šestým rokem se nám osvědčuje nabízet tzv. jednorázové návštěvy vybraných
zájmových útvarů - Keramika, Jóga, Beruška, Kaňka aj.
Druhým rokem při DDM Osek pracuje Městský dětský parlament, jehož členové jsou
také členy rady Krajského parlamentu dětí a mládeže v Ústí nad Labem. V letošním roce nás
reprezentovali i na celostátním setkání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze.
1.2. Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem

Školní rok 2006/2007
72

Školní rok 2007/2008
77

Počet účastníků celkem

5176

6214

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2007/2008:
pořad.č.

datum název akce

1

8.09.2007

2

15.09.2007

Den otevřených dveří - nabídka činností DDM
Tvořivá dílna - pletení z pedigu

3

17.09.2007

Den se Světluškou - doprovodná akce k celost. sbírce (MŠ II.)

4

18.09.2007

Den se Světluškou - doprovodná akce k celost. sbírce (ZŠ I. st.)

5

19.09.2007

Den se Světluškou - doprovodná akce k celost. sbírce (MŠ I.)

6

19.09.2007

Den, kdy svítí Světlušky - celostátní sbírka na pomoc nevidomým

7

20.09.2007

Den se Světluškou - doprovodná akce k celost. sbírce (ZŠ II. st.)

8

21.09.2007-22.09.2007

21

29.10.2007

22

2.11.2007-3.11.2007

23

3.11.2007

Táborové vzpomínání - LDT Růžená
Táborové vzpomínání – LDT Sukoslav
S lyžaři okolo Bouřňáku - stanoviště Osek
Hliněná dílna
Setkání účastníků vodácké expedice - Otava 2007
Hliněná dílna I. aneb Vánoce jsou za dveřmi
Hliněná dílna II. aneb Vánoce jsou za dveřmi
Noční turistický pochod Osek - Dlouhá Louka
Podzimní turnaj ve stolním tenisu
Podzimní noční hrátky
Oživlá strašidla - zámek Jezeří, PTM Kopisty u Mostu
Halloween aneb Kdo se bojí…
Skřítek Podzimníček - soutěž v dětské tvořivosti
Výstava "Skřítek Podzimníček - MŠ II. (prohlídka)
Soustředění žákovského parlamentu - 3. ZŠ Most
Maškarní bál pro mrňata

24

10.11.2007-11.11.2007

Výjezdní zasedání Městského sněmu mládeže města Mostu

25

16.11.2007

Večerní plavání - Aquacentrum Teplice

26

17.11.2007

27

17.11.2007

28

28.11.2007

Tvořivá dílna - pletení z pedigu
MISS Domeček - 8. ročník
Šance - celostátní sbírka pro děti z ulice

9

22.09.2007

10

6.10.2007

11

6.10.2007

12

6.10.2007

13

13.10.2007

14

20.10.2007

15

20.10.2007-21.10.2007

16

25.10.2007

17

26.10.2007-27.10.2007

18

27.10.2007

19

28.10.2007

20

28.10.2007

počet účastníků

23
3
86
206
17
194
180
18
14
4
9
17
31
29
9
38
23
18
125
71
37
19
117
13
19
6
62
168
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pořad.č.

datum název akce

29

30.11.2007-1.12.2007

30

1.12.2007

31

1.12.2007

32

3.12.2007

33

8.12.2007

34

8.12.2007

35

10.12.2007-16.12.2007

36

15.12.2007

37

16.12.2007

38

19.01.2008

39

26.01.2008

40

1.02.2008-2.02.2008

41

9.02.2008

42

16.02.2008

43

22.02.2008-24.02.2008

44

23.02.2008

Tvořivá dílna - pletení z pedigu

6.3.2008

46

12.03.2008-3.04.2008

Velká velikonoční výstava - Regionální muzeum Teplice (prezentace DDM)

47

17.03.2008-23.03.2008

48

20.03.2008

49

21.03.2008

50

21.03.2008

51

22.03.2008

52

23.03.2008

53

23.03.2008

54

27.03.2008-3.04.2008

55

29.03.2008

56

5.04.2008

57

10.04.2008-12.04.2008

58

19.04.2008

59

19.04.2008

60

21.04.2008

61

26.04.2008

62

26.04.2008

63

27.04.2008

64

22.05.2008

65

24.05.2008

66

24.05.2008

Veselé velikonoce pod Deštníkem - prodejní výstava
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Velikonoční pečení a zdobení vajíček - dílny
Kytarové soustředění - DDM Osek a DDM Duchcov
Veselé velikonoce pod Deštníkem - keramická dílna
Veselé velikonoce pod Deštníkem - perníková dílna
Velikonoce na hradě "Kostomlaty" - perníková dílna
Velikonoční výstava - ITC Košťany (prezentace DDM)
Jarní maškarní bál pro mrňata
Aprílový turnaj ve stolním tenisu
Kurz „Komunikace“ – pro pedag. prac. SVČ, ŠD, ŠK (NIDM)
Tvořivá dílna - pletení z pedigu
ZOOpark Chomutov - Den země
Den země pro MŠ - MŠ I.
Slet čarodějnic - MISS Čarodějnice 2008 - 9. ročník
Čarodějný bál - výtvarná soutěž k Sletu čarodějnic
Pěší túra
Olympiáda MŠ - místní kolo
Bambiriáda Chomutov - prezentace DDM, dílna pro veřejnost
Oblastní kolo Folkové brány - Libochovice

67

25.05.2008

Zahájení Lázeňské sezóny - prezentace DDM, dílna pro veřejnost

68

1.06.2008

69

7.06.2008

Celodenní Oslavy dne dětí - koupaliště Osek
Casanovské slavnosti - prezentace DDM, keramická dílna
Portička - 11. ročník

Seminář „Sociálně patologické jevy – šikana“ – pro pedag. prac. SVČ, ŠD, ŠK (NIDM)

70

7.06.2008

71

10.06.2008

72

11.06.2008-25.06.2008

73

20.06.2008

Keramická výstava "Pohádkové povídání s hlínou" - ITC Osek
Akademie pod Deštníkem - prezentace zájmových útvarů

74

20.06.2008

Seminář „Dětský aerobic, HIP HOP“ - pro pedag. prac. SVČ, ŠD, ŠK (NIDM)

75

21.06.2008

ZOO Praha
Tvořivá dílna - pletení z pedigu

21.06.2008

77

16.08.2008-17.08.2008

26
145
46
116
7
36
173
14
16
272
32
16
44
94
18
9
13
90
44
15
8
19
9
25
400
120
32
12
8
20
19
310
82
7
37
112
5
78
992
35
131
47
550
55
9
42
8
260
6214

Výjezdní zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže ÚK

45

76

počet účastníků

Předvánoční noční hrátky
Mikulášská nadílka pro mrňata
Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost
S čerty nejsou žerty - výtvarná a tvořivá soutěž
Tvořivá dílna - pletení z pedigu
Oblatní kolo Dětské Porty - 6. ročník
Kouzelné vánoce pod Deštníkem - prodejní výstava
Kouzelné vánoce pod Deštníkem - perníková dílna
Kouzelné vánoce pod Deštníkem - keramická dílna
Taneční soutěž Dance CUP 2008 - 6. ročník
Bláznivá olympiáda - netradiční soutěže
Zimní noční hrátky
Hliněná dílna
Ples DDM - 5. ročník

Vernisáž keramické výstavy "Pohádkové povídání s hlínou" - ITC Osek

Osecké slavnosti - prodejní stánek (historické tržiště), balónková pošta
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Významné úspěchy DDM - akce:
Pátým 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.
Potřetí jsme se rovněž aktivně zúčastnili celostátní sbírky „Šance“, která je určena na
pomoc dětem z ulice.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 8. ročník MISS Domeček,
11. ročník PORTIČKY, 9. ročník Sletu čarodějnic - Miss Čarodějnice, celodenní Oslavy dne
dětí v Autocampu Osek. Velkou oblibu získávají i akce pro děti mladší 6 let. V letošním
školním roce jsme se také aktivně účastnili akcí, které prezentovaly náš DDM i město – zahájení
Lázeňské sezóny v Teplicích, Bambiriáda Chomutov, Casanovské slavnosti, Velikonoční
výstavy v Regionálním muzeu v Teplicích a v ITC Košťany.
Spontánní činnost:
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.
Bohužel, v lednu 2007 jsme byli nuceni Klub ZIP uzavřít z hygienických důvodů –
prolínání vlhkosti, plíseň. Tuto situaci se nám v tomto školním roce nepodařilo vyřešit, takže
tyto prostory prozatím nemůžeme užívat.
Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání
s minulými roky:
Zvýšený počet účastníků na akcích oproti školnímu roku 2006/2007 je způsoben tím,
že se nám letos mimořádně vydařily akce, které jsme pořádaly pod širým nebem.
V akcích jsou zahrnuty i kurzy a semináře pro dospělé (pedag. pracovníci SVČ, ŠD, ŠK
a veřejnost).
1.3. Táborová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2007/2008

4

5

105

193

Počet účastníků celkem
Tábory – školní rok 2006/2007:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

5

5

-

Počet účastníků
Počet dní trvání

193
38

193
38

-

Počet prac. tábora

12

12

-

Z toho interních prac.

6

6

-

Komentář k problematice táborové činnosti:
Ve školním roce 2007/2008 jsme měli naplánováno uspořádat šest pobytových akcí –
2 letní tuzemské tábory pro děti, 1 pobytovou akci pro maminky na mateřské dovolené a děti,
1 letní zahraniční tábor pro děti, 1 vodácký pobyt pro mládež a dospělé a 1 zimní tuzemský
tábor pro děti. Nepodařilo se nám naplnit zimní (lyžařský) tuzemský tábor a 1 letní tuzemský
tábor.
Celkem jsme uskutečnili 5 pobytových akcí. Čtrnáctidenní tábor - Krásné Pole-Chřibská
- pro 37 dětí ve věku od 7 do 15 let. Dalším pobytem byla desetidenní vodácká expedice pro
mládež, rodiče s dětmi a ostatní dospělé zájemce – Vltava 2008, které se zúčastnilo 22 dětí a
dospělých. Dalším pobytem pro děti byl desetidenní letní zahraniční tábor ve Španělsku,
kterého se zúčastnilo 32 dětí ve věku do 15 let. Neplánovaně se nám podařilo uskutečnit
zahraniční pobyt i pro rodiče a děti, a to také ve Španělsku. Tohoto pobytu se zúčastnilo 61 dětí
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a dospělých. Na přelomu měsíce května a června vyjely naše maminky na mateřské dovolené se
svými dětmi na čtyřdenní pobyt do Lubence. Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 41 dětí a
dospělých.
O jarních prázdninách jsme měli naplánován lyžařský tábor, ale bohužel jsme ho
nenaplnili z důvodu nezájmu. Přihlášeno na tento pobyt bylo 12 dětí. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli, pro další roky, plánovat na období jarních prázdnin příměstský tábor.
1.4. Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2007/2008

15

16

1210

974

Počet účastníků celkem
Soutěže – školní rok 2007/2008:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní

-

Ostatní
1
1
-

Počet kol
1
1
-

Počet
účastníků
32
10
-

14

-

932

Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
Ve školním roce 2007/2008 se 5 dětí zúčastnilo místního kola soutěže „Zlatá
udice“ v DDM Duchcov, kde se umístily na předních místech – děti pro náš DDM
vyhrály 1. a 3. místo. Pravidelně se také děti ze ZÚ Rybáři účastní 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 14 místních soutěží, z toho 3 soutěže výtvarné a
tvořivé (Skřítek Podzimníček, S čerty nejsou žerty a Slet čarodějnic), 6 soutěží
zábavného charakteru (MISS Domeček – 8. ročník, MISS Čarodějnice – 9. ročník,
Bláznivá olympiáda, Maškarní bály pro mrňata, Halloween) 1 soutěž hudební
(Portička - 11. ročník), 1 soutěž taneční (Dance CUP Osek – 6. ročník) a 3 soutěže
sportovní (Turnaje ve stolním tenisu). Bohužel se nám letos nepodařilo uskutečnit
sportovní soutěž v aerobicu z důvodu zvýšené nemocnosti dětí v termínu soutěže.
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 červnu
v Duchcově.
1.5. 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.
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S tímto partnerem jsme spolupracovali na projektu Bonus – vzdělávání žen na mateřské
dovolené – kurz PC I. (jaro 2007) a PC II. (podzim 2007).
V základní škole (Klášterní nám., Hrdlovská ul.) máme své kapsáře, kde děti
naleznou plakáty k našim aktivitám. Pravidelně probíhá propagace našich zájmových
útvarů a akcí, kterou pravidelně provádějí naši pedagogičtí pracovníci na obou stupních
základní školy, za vydatné podpory učitelů.
V letošním školním roce jsme navázali i úzkou spolupráci s TJ Baník Osek –
fotbalová přípravka.
Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, v Duchcově, v Krupce
i v Bílině na pořádání společných akcí, soutěží apod. Navázali jsme rovněž spolupráci
se SVČ Lužánky v Brně, kde v říjnu 2007 byla naše pedagogická pracovnice na
několikadenní odborné stáži. V obdobných výměnných aktivitách budeme pokračovat i
nadále.
Již třetím 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 2 semináře a 1 kurz (viz. tabulka
akcí).
Výukové programy:
Počty výukových programů a účastníků

Počet výukových programů celkem
Počet účastníků celkem

Školní rok 2006/2007
30

Školní rok 2007/2008
26

609

658

Spolupráce se ZŠ Osek, MŠ I. a II. Osek, MŠ Háj – výukové programy – školní rok 2007/2008:
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
-

datum název výukového programu/třída, MŠ

9.10.2007
15.10.2007
22.10.2007
22.10.2007
22.10.2007
24.10.2007
29.10.2007
2.11.2007
5.11.2007
7.11.2007
12.11.2007
12.11.2007
16.11.2007
19.11.2007
26.11.2007
26.11.2007
13.03.2008
17.03.2008
7.04.2008
14.04.2008
18.04.2008
18.04.2008
21.04.2008
21.04.2008
25.04.2008
26.04.2008
-

Keramika - plátová technika - 5.B
Keramika - glazura – 5.B
Preventivní program - drogy - 4.A
Preventivní program - drogy - 4.B
Keramika - plátová technika - 2.A
Keramika - plátová technika - 3.B
Keramika - plátová technika - 2.B
Keramika - plátová technika - 3.A
Keramika - glazura - 4.A
Keramika - glazura - 3.B
Keramika - plátová technika - 5.A
Keramika - glazura - 2.A
Keramika - glazura - 3.A
Keramika - glazura - 2.B
Keramika - glazura - 5.A
Vánoční perníčky - MŠ I., Hornická
Domečkovská zvířátka - MŠ I., Hornická
Květináče - ubrousková technika - 3.B
Keramika pro MŠ - MŠ II., Hrdlovská
Keramika pro MŠ - zápich - MŠ Háj
Keramika - plátová technika - 5.B
Hravé vařečky - 4.A
Hravé vařečky - 3.B
Keramika pro MŠ - glazura - MŠ II., Hrdlovská
Keramika - glazura - 5.B
Keramika pro MŠ - glazura - MŠ Háj
Celkem

počet

20
20
28
27
18
15
19
21
27
15
17
18
21
8
17
15
13
15
98
25
20
24
14
98
20
25
658
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4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol


Ve školním roce 2007/2008 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:

11.2.2008

Kontrola hospodaření za r.2008 – 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. Závěr
Jak je patrné z přiložených tabulek a statistik i ve školním roce 2007/2008 došlo
k dalšímu nárůstu účastníků. Stoupající tendenci mají prakticky veškeré naše aktivity.
V nových prostorech se nám podařilo zprovoznit Mateřské centrum Čtyřlístek, které je
v současnosti pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti otevřeno každý pracovní den
v dopoledních hodinách. Další prostory byly určeny pro činnost automodelářů. Tento zájmový
útvar u nás ukončil činnost k 14.11.2007 z důvodu přechodu pod samostatný subjekt Klub
automodelářů Osek. Volné prostory jsme upravili na šatnu, která nám v DDM citelně chyběla a
na malou tělocvičnu pro sportovní zájmové útvary Jóga, Pilates, Tai-či. Všechny učebny našeho
DDM byly v tomto školním roce plně využívány.
Problém s prostory Klubu ZIP se nám bohužel nepodařilo zatím vyřešit. Vše závisí na
technickém řešení a finančních prostředcích.
Současný počet i úroveň našich interních i externích pedagogických pracovníků je na
velmi dobré úrovni. I nadále budeme pokračovat ve zkvalitnění a rozšíření naší práce a v
hledání nových trendů, čímž bychom svůj kredit a přínos ještě zvýšili.

Datum zpracování zprávy :

16. září 2008

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

30. září 2008

11

Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05
IČO: 70825645
tel.č.: 417837205, 417 579 713
email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz

Zpráva o hospodaření
ZA ROK 2007

Zpracovala:

Lenka Říhová
ředitelka DDM Osek
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Hospodaření DDM – rok 2007

Příjmy
Celkové příjmy
Státní dotace – platy
Dotace od zřizovatele

3.335.704,83 Kč
1.824.930,- Kč
600.000,- Kč
819.813,50 Kč
40.170,14 Kč
50.791,19 Kč

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

Ostatní příjmy (viz. členění)

ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

50.791,19 Kč

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

1.080,19 Kč
19.233,- Kč
30.478,- Kč

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

Odvody ze mzdových prostředků – interní zaměst.
Odvody ze mzdových prostředků – externí pedag. zaměst.
Odvody ze mzdových prostředků – provozní prac.
Výdaje na zájmové útvary, akce, pobyty, výukové programy, atd.

Výdaje – NIDM – semináře, kurzy
Ostatní provozní výdaje (DHIM, kancel. mat., služby,

pojištění, odpisy apod.)

3.334.237,84 Kč
1.327.310,- Kč
174.519,- Kč
118.106,- Kč
495.674,- Kč
35.930,- Kč
43.684,- Kč
818.735,87 Kč
39.942,- Kč
280.336,97 Kč

Závazné ukazatele pro rok 2007
1.
2.
3.

Výdaje: Mzdy a odvody (ext. pedag. pracovníci)
Výdaje: Kancelářský materiál
Příjmy: Úplata zájmových útvarů

Rozpočet
211.000,- Kč
65.000,- Kč
130.000,- Kč

Skutečné čerpání
210.449,00 Kč
64.671,85 Kč
235.220,00 Kč

Závěr
V roce 2007 skončilo hospodaření DDM Osek se ziskem ve výši 1.466,99 Kč.
Datum zpracování zprávy :

20. března 2008

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

8. dubna 2008
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