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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
čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod. a v pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci

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

Školní rok 2008/2009
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
42
2,52

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

Školní rok 2008/2009
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
3
2,625

Ostatní pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
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Další údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 :
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 (mateřská dovolená)
5. Jana Mrázková
pedagog volného
času
(zástup za

1
1
1

Praxe
v
DDM
17 let 213 dnů
9 let
0 dnů
Celková
Praxe

26 let 263 dnů

10 let
29 dnů

14 let

44 dnů

52 dnů 154 dnů

9 let
0 dnů
12 let 148 dnů
6 let
99 dnů
9 let 153 dnů
1 rok
340 dnů

rodičovskou dovolenou)

6. Monika Jandová

pedagog volného
času
(zástup
za

1

Euroškola Litvínov

10 let

1

SEŠ Teplice

20 let 130 dnů

0,875

SOU Teplice

-

0,875

SOU Teplice

-

mateřskou dovolenou)

7. Hana Poulová
8. Jitka Děkanová

hospodářka
uklízečka
(rodičovská dovolená)

9. Věra Karkošová

uklízečka
(zástup za rodičovskou
dovolenou)

10. Marie Felcmanová uklízečka

0,75

-

9 let
124 dnů
7 let
363 dnů
3 roky
207 dnů
-

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
zařízení ve školním roce 2008/2009:
Lenka Říhová
(ředitelka)

- úspěšně dokončen 1. ročník bakalářského studia – obor Pedagog volného
času, PF UJEP Ústí nad Labem
- Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (hod. dotace 20 hod.)
- Všichni za jeden provaz – OSV
(hod. dotace 20 hod.)
- Regenerace sil – psychohygiena
(hod. dotace 15 hod.)
- Změna zřizovací listiny PO
(hod. dotace 5 hod.)
- Vztahy mezi zřizovatelem a PO
(hod. dotace 5 hod.)
(novela zák.č. 250/2000 Sb.)

Hana Poulová
(hospodářka)

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

Jana Dvořáková

- Selfmanagement – práce s časem
(hod. dotace 8 hod.)
- Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (hod. dotace 20 hod.)
- Všichni za jeden provaz – OSV
(hod. dotace 20 hod.)
- Školská legislativa
(hod. dotace 8 hod.)

(zástupkyně ředitelky)

Jana Mrázková
(pedagog volného času)

- Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (hod. dotace 20 hod.)
- Všichni za jeden provaz – OSV
(hod. dotace 20 hod.)
- hlavní vedoucí dětského tábora
(hod. dotace 18 hod.)
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Externí pedagogičtí pracovníci:
- Všichni za jeden provaz – OSV
(hod. dotace 20 hod.)
- Eva Cébeová, Lenka Heřmánková, Jana Koldusová, Miroslav Říha
- Hlavní vedoucí dětského tábora
(hod. dotace 18 hod.)
- Věra Lesayová, Bohumír Kraus

3. Údaje o práci školského zařízení
3.1 Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem

Školní rok 2007/2008
44

Školní rok 2008/2009
39

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

496
330

471
294

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

98
232

95
199

Počet členů ve věku od 19 let

166

177

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky:
V tomto školním roce došlo k mírnému poklesu účastníků v pravidelné činnosti.
Hlavním důvodem byl odchod interního pedagogického pracovníka na dlouhodobou
nemocenskou a nástup nového pedagogického pracovníka v průběhu školního roku.
Účastníci tanečních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentovali naše město na
různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. Bambiriáda Chomutov, soutěž
mažoretek Duchcov, soutěž šachistů – KP II.B a KP III.B atd.) – zejména to jsou zájmové
útvary HIP HOP, Mažoretky, ŠK Stropník Osek, Kytary II.-III.
Pošesté jsme v letošním školním roce pořádali velkou keramickou výstavu s podtitulem
„Střípky z hliněných pohádek“, 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 Zlaté struny v Plzni.
Již šestým rokem se nám osvědčuje nabízet tzv. jednorázové návštěvy vybraných
zájmových útvarů - Keramika, Jóga, Kaňka atd.
Třetím rokem při DDM Osek pracuje Městský dětský parlament, jehož členové jsou
také členy rady Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. V letošním roce nás opět
reprezentovali i na celostátním setkání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze.
3.2 Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem

Školní rok 2007/2008

Školní rok 2008/2009

77

73

Počet účastníků celkem

6214

6575

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2008/2009:
pořad.č.

datum

název akce

počet účastníků

1

12.9.2008 Seminář "Zážitkové hry v přírodě" – NIDM

14

2

13.9.2008 Den otevřených dveří

17

3

20.9.2008 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

6

4

20.9.2008 Táborové vzpomínání - LDT Chřibská

33

5

22.9.2008 Den se Světluškou - MŠ I., Osek

14

6

23.9.2008 Den se Světluškou - I. stupeň ZŠ, Osek

216

7

23.9.2008 Sbírka - Den, kdy svítí Světlušky

147
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pořad.č.

datum

název akce

počet účastníků

8

24.9.2008 Den se Světluškou - II. stupeň ZŠ, Osek

163

9

25.9.2008 Den se Světluškou - MŠ II., Osek

67

10

27.9.2008 Táborové vzpomínání - LDT Lloret de Mar

25

11

4.10.2008 S lyžaři okolo Bouřňáku - stanoviště Osek

22

12

4.10.2008 Hliněná dílna

19

13

5.10.2008 Vzpomínání na vodáckou expedici Vltava 2008

17

14

8.10.2008 seminář "Selfmanagement" – NIDM

14

15

18.10.2008 Hliněná dílna

20

16

24.10.2008 Hliněná dílna - DDM Duchcov

15

17

25.10.2008 Podzimní turnaj ve stolním tenisu

42

18

27.10.2008 Výlet - Babylon Liberec

9

19

1.11.2008 Kdo se bojí aneb večer duchů a strašidel

255

20

1.11.2008 Skřítek Podzimníček - tvořivá soutěž

40

21

2.11.2008 Výlet za strašidly na zámek Jezeří, Aquadrom Most

20

22

3.11.2008-5.11.2008 kurz "Klíčové kompetence a jejich rozvíjení" - NIDM

9

23
24
25

9.11.2008 Oblastní kolo Dětské Porty
10.11.2008 Hliněná dílna - DDM Duchcov
14.11.2008-15.11.2008 Hliněná noc - 6.B, ZŠ Osek

26
15
14

26

15.11.2008 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

27

15.11.2008 muzikál Adéla ještě nevečeřela, Praha

41

28

22.11.2008 MISS Domeček - 9. ročník

138

29

23.11.2008 Maškarní bál pro mrňata

112

30

30.11.2008 Rozsvěcení vánočního stromu - ITC Osek

6

8

31

5.12.2008 Mikulášská nadílka pro mrňata

128

32

5.12.2008 Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost

89

33
34
35
36
37
38
39
40

5.12.2008 Městem chodí Mikuláš - výtvarná soutěž
6.12.2008-7.12.2008 Tradice vánoc - prodejní výstava - ITC Osek

56
225

6.12.2008 Sladké předvánoční pečení

13

9.12.2008 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi - celor.rekord

321

13.12.2008-14.12.2008 Tradice vánoc - prodejní výstava - ITC Osek

13.12.2008 Tvořivá vánoční dílna - svíčky, ubrousková technika
13.12.2008-14.12.2008 Advent v ITC Košťany - propagace a prodejní výstava

3.1.2009 75. výročí Nelsonské katastrofy - vystoupení dětí

210
7
85
9

41

10.1.2009 Tvořivá dílna – vitráže

6

42

17.1.2009 Dance CUP - 7. ročník

435

43

24.1.2009 Bláznivá olympiáda

43

44

24.1.2009 Celostátní kolo "Zlatá struna"

3

45

30.1.2009 Prázdninové koupání v Teplicích, DDM Teplice

15

46

6.2.2009-7.2.2009 Zimní noční hrátky

12

47

14.2.2009 Ples DDM - 6. ročník

48

21.2.2009 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

8

21.2.2009 Hliněná dílna

20

49
50

26.2.2009-28.2.2009 kurz "Všichni za jeden provaz" – NIDM

116

12

51

17.3.2009 seminář "Školská legislativa" – NIDM

52

21.3.2009 Aerobic CUP - 7. ročník

135

53

28.3.2009 Maškarní bál pro mrňata

126

54
55
56
57
58

28.3.2009-29.3.2009 Velikonoční tradice - prodejní výstava - ITC Osek

4.4.2009 Jarní turnaj ve stolním tenisu
4.4.2009-5.4.2009 Velikonoční tradice - prodejní výstava - ITC Osek

9.4.2009 Prázdninové plavání - Aquadrom Most
10.4.2009 Velikonoční pečení a zdobení vajíček

8

495
21
450
22
20

6

pořad.č.

datum

název akce

počet účastníků

59

18.4.2008 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

60

18.4.2009 Den Země - Zoopark Chomutov

61

25.4.2009 Slet čarodějnic - MISS Čarodějnice - 10. ročník

347

62

25.4.2009 Čarodějnice ze země pohádek - výtvarná soutěž

88

63

25.4.2009 O drahý kámen čarodějnice Kašmíry - básničková soutěž

19

64
65

9
9

3.5.2009 Vernisáž keramické výstavy "Střípky z hliněných pohádek"

63
400

5.5.2009-28.5.2009 Střípky z hliněných pohádek - keramická výstava - ITC Osek

66

20.5.2009 Olympiáda MŠ – místní kolo

50

67

30.5.2009 Oslavy dne dětí

285

68

6.6.2009 Bambiriáda Chomutov - prezentace, perníková d.

69

13.6.2009 Casanovské slavnosti - prezentace, keramická d.

67

70

13.6.2009 Portička - 12. ročník

209

71

19.6.2009 Akademie pod Deštníkem - zahrada DDM

45

72

20.6.2009 výlet do ZOO a Dinoparku, Plzeň

40

73

130

15.8.2009-16.8.2009 Osecké slavnosti

-

180

Celkem

6575

Významné úspěchy DDM - akce:
Šestým 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.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 9. ročník MISS Domeček,
12. ročník PORTIČKY, 10. ročník Sletu čarodějnic - Miss Čarodějnice a další. Velkou oblibu
mají i akce pro děti mladší 6 let – maškarní bály, mikulášská nadílka. V letošním školním roce
jsme se také aktivně účastnili akcí, které prezentovaly náš DDM i město – Bambiriáda
Chomutov, Casanovské slavnosti, Advent a velikonoční výstava v ITC Košťany.
V letošním školním roce považujeme i za velký úspěch pořádání taneční soutěže Dance
CUP 2009 – 7. ročník, které se zúčastnilo na 300 soutěžících z celého našeho kraje.
Spontánní činnost:
Spontánní činnosti v našem DDM neorganizujeme.
Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání
s minulými roky:
V tomto školním roce oproti loňskému máme opět nárůst účastníků příležitostných
aktivit, i když nám úplně podle našich představ nevyšla, vzhledem k počasí, velká akce našeho
DDM – celodenní Oslavy dne dětí.
V akcích jsou zahrnuty i kurzy a semináře pro dospělé (pedag. pracovníci SVČ, ŠD, ŠK
a veřejnost).
3.3 Táborová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem
Počet účastníků celkem

Školní rok 2007/2008

Školní rok 2008/2009

5

4

193

122
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Tábory – školní rok 2008/2009:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

4

4

-

Počet účastníků
Počet dní trvání

122
33

122
33

-

Počet prac. tábora

10

10

-

Z toho interních prac.

2

2

-

Komentář k problematice táborové činnosti:
Ve školním roce 2008/2009 jsme měli naplánováno uspořádat 4 pobytové akce – 2 letní
tuzemské tábory pro děti, 1 pobytovou akci pro maminky na mateřské dovolené a děti a 1
vodácký pobyt pro mládež a dospělé Nepodařilo se nám naplnit 1 letní pobytový tábor pro děti.
Celkem jsme uskutečnili 3 pobytové akce. Čtrnáctidenní tábor - Krásné Pole-Chřibská pro 51 dětí ve věku od 7 do 17 let. Dalším pobytem byla desetidenní vodácká expedice pro
mládež, rodiče s dětmi a ostatní dospělé zájemce – Ohře 2009, které se zúčastnilo 22 dětí a
dospělých. V květnu vyjely naše maminky na mateřské dovolené se svými dětmi na čtyřdenní
pobyt do Radvance. Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 42 dětí a dospělých. Na konci měsíce
srpna jsme navíc pořádali příměstské soustředění Městského dětského parlamentu, kterého se
zúčastnilo 7 dětí.
O jarních prázdninách jsme měli naplánován příměstský tábor, ale ten se nám bohužel
nepodařilo naplnit z důvodu malého zájmu.
3.4 Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2007/2008

Školní rok 2008/2009

16

17

974

1127

Počet účastníků celkem
Soutěže – školní rok 2008/2009:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové
Ostatní

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní
1
1
-

Počet kol
1
1
-

Počet
účastníků
44
10
-

15

-

1073

Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
Ve školním roce 2008/2009 se 7 dětí zúčastnilo místního kola soutěže „Zlatá
udice“ v DDM Duchcov, kde se umístily na předních místech – děti pro náš DDM
vyhrály 1., 2., 4., 5. a 6. 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. Ve spolupráci s DDM Teplice, Bílina a Duchcov jsme již tradičně pořádali
8

základní kolo Olympiády MŠ s postupem do okresní kola, které se konalo v červnu
v Duchcově, a ve kterém se děti z naší MŠ II. umístily na 1.místě.
Dále pořádal celkem 15 místních soutěží, z toho 3 soutěže výtvarné a tvořivé
(Skřítek Podzimníček, Městem chodí Mikuláš a Čarodějnice ze země pohádek), 1
soutěž z literární oblasti (básně na téma O drahý kámen čarodějnice Kašmíry), 6
soutěží zábavného charakteru (MISS Domeček – 9. ročník, MISS Čarodějnice – 10.
ročník, Bláznivá olympiáda, Maškarní bály pro mrňata, Kdo se bojí aneb večer duchů a
strašidel), 1 soutěž hudební (Portička - 12. ročník), 1 soutěž taneční (Dance CUP
Osek – 7. ročník) a 3 soutěže sportovní (Turnaje ve stolním tenisu, Aerobic CUP 2009
– 7. ročník).
3.5 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 Mateřskými školami I. a II. v Oseku a v
Háji (viz. tabulka výukových programů) i s Ústavem sociální péče z Háje, se kterým
spolupracujeme v rámci pravidelné 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.
I v letošním školním roce jsme úspěšně pokračovali ve 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.
Již čtvrtým 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 3 semináře a 2 kurz (viz. tabulka akcí).
Výukové programy:
Školní rok 2007/2008

Školní rok 2008/2009

Počet výukových programů celkem

26

22

Počet účastníků celkem

658

494

Počty výukových programů a účastníků

Spolupráce se ZŠ Osek, MŠ I. a II. Osek, MŠ Háj – výukové programy – školní rok 2008/2009:
pořad.č.

datum

název výukového programu

počet účastníků

1

6.10.2008 Kamarádka hlína - I. část - 4.B

15

2

7.10.2008 Kamarádka hlína - I. část - MŠ Háj u D.

20

3

17.10.2008 Kamarádka hlína - I. část - 2.A

17

4

20.10.2008 Kamarádka hlína - II. část - 4.B

15

5

21.10.2008 Kamarádka hlína - II. část - MŠ Háj u D.

20

6

10.11.2008 Kamarádka hlína - II. část - 2.A

17

7

19.11.2008 Perníky pro MŠ - I. část - MŠ I.

15

8

25.11.2008 Marcipánek - MŠ II.

97

9

27.11.2008 Výroba svíček - 1.A

17

10

27.11.2008 Perníky pro MŠ - II. část - MŠ I.

15

11

2.12.2008 Výroba svíček - 3.A

27

12

2.12.2008 Výroba svíček - 1.B

19

13

3.12.2008 Výroba svíček - 1.C

18

14

9.12.2008 Výroba svíček - 5.A

23

15

18.2.2009 Keramika pro MŠ - I. část - MŠ Háj u D.

15

16

2.3.2009 Kamarádka hlína - I. část - 4.B

16

9

pořad.č.

datum

název výukového programu

počet účastníků

17

18.3.2009 Kamarádka hlína - I. část - 4.A

20

18

20.3.2009 Keramika pro MŠ - II. část - MŠ Háj u D.

20

19

23.3.2009 Kamarádka hlína - II. část - 4.B

16

20

25.3.2009 Marcipánek - MŠ I.

21

8.4.2009 Kamarádka hlína - II. část - 4.A

22

11.5.2009 Marcipánek - MŠ Háj u D.

-

-

Celkem

29
20
23
494

4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol


Ve školním roce 2008/2009 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:

17.02.2009

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění za období 2007-2008 – OSSZ Teplice.
Závěr: Zaměstnavateli se neukládá nápravné opatření.

19.3.2009

Kontrola hospodaření za r. 2008 – veřejnosprávní kontrola na
místě – Ing. Růžena Kittlová, Anna Andrlová.
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.

08.04.2009

Kontrola plnění povinností stanovených k ochraně veřejného
zdraví zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – KHS
ÚK, pracoviště Teplice.
Závěr:
 tělocvična - nevyhovující parkety, poškozené linoleum
před tělocvičnou, zatékání střechou,
 hlavní schodiště – nevyhovující stav podlahy (nátěr).

5. Závěr
Z přiložených tabulek a statistik za školní rok 2008/2009 je patrné, že zájem o námi
nabízené volnočasové aktivity stále trvá.
Všechny učebny našeho DDM (kromě klubu) byly v tomto školním roce plně
využívány. V rámci rozpočtu zájmových útvarů byly koupeny nové učební pomůcky a vybavení
učeben. O hlavních prázdninách byla dokončena výměna oken DDM a byla provedena výměna
všech vnitřních dveří. Finanční prostředky na tyto akce hradil zřizovatel.
Vzhledem k závěrům zprávy z kontroly Krajské hygienické stanice bylo natřeno hlavní
schodiště a položena nová dlažba v předsálí tělocvičny. Finanční prostředky na tyto akce hradil
DDM.
V letošním roce se, vzhledem k finanční náročnosti, provedla sanace jedné učebny
v klubu ZIP. Finanční prostředky na tyto akce hradil zřizovatel. V příštím roce bychom chtěli
pokračovat se sanací i v ostatních prostorech klubu.
Tyto prostory bychom v budoucnu chtěli využít jako keramický ateliér, protože stávající
učebna keramiky už bohužel kapacitně nestačí.
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Současný počet i úroveň našich interních i externích pedagogických pracovníků je na
velmi dobré úrovni. I nadále budeme pokračovat ve zkvalitňování naší práce a hledání nových
trendů, čímž bychom svůj kredit a přínos ještě zvýšili.
Datum zpracování zprávy :

13. října 2009

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

20. října 2009
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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 2008

Lenka Říhová
ředitelka DDM Osek
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Hospodaření DDM – rok 2008

Příjmy
Celkové příjmy
Státní dotace – platy
Dotace od zřizovatele
Úplaty od zletilých účastníků, rodičů, zák. zástupců
Příjmy – NIDM – semináře, kurzy

Ostatní příjmy (viz. členění)

4.059.134,05
2.099.670,660.000,1.188.162,87.326,50
23.975,55

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

23.975,55 Kč

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

1.699,55 Kč
19.952,- Kč
2.324,- Kč

Výdaje
Celkové výdaje
Mzdové prostředky–interní zam., exter.zam. – stát
Mzdové prostředky–externí pedag. zaměstnanci – zřizovatel
Mzdové prostředky – provozní prac. (uklízečka) – zřizovatel
Odvody ze mzdových prostředků – interní zaměst., ext.zam.

Odvody ze mzdových prostředků – externí pedag. zaměst.
Odvody ze mzdových prostředků – prov.prac. (uklízečka)
Výdaje na zájmové útvary, akce, pobyty, výukové programy, atd.

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

pojištění, odpisy apod.)

4.021.600,92 Kč
1.528.359,- Kč
140.318,- Kč
64.031,- Kč
544.271,- Kč
10.817,- Kč
24.276,- Kč
1.234.254,67 Kč
75.962,50 Kč
399.311,75 Kč

Závazné ukazatele pro rok 2008
1.
2.
3.

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

Rozpočet
162.000,- Kč
65.000,- Kč
170.000,- Kč

Skutečné čerpání/plnění
151.135,00 Kč
64.461,65 Kč
211.925,00 Kč

Závěr
V roce 2008 skončilo hospodaření DDM Osek se ziskem ve výši 37.533,13 Kč.
Datum zpracování zprávy :

25. března 2009

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

21. dubna 2009
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