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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 19.30 hod. a v pátek od 8.00 hod. do 12.00 hod.

2. Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2009/2010
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
40
2,43

Školní rok 2010/2011
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
38
2,15

Školní rok 2009/2010
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
3
2,75
0
0,00

Školní rok 2010/2011
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
3
2,75
1
0,25

Ostatní pracovníci :

Pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci
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Další údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 :
Pracovníci
Jméno a příjmení
1. Lenka Říhová

Pracovní zařazení,
funkce

2. Jana Dvořáková

Úvazek

Kvalifikace, obor

ředitelka

1

zástupkyně ředitelky

1

1

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

1

SPSŠ Most

1

SEŠ Teplice

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

1

Celková
praxe
19 let 213 dnů

Praxe
v DDM

28 let 263 dnů

12 let
29 dnů

11 let
0 dnů

13 let 148 dnů
12 let

7 let
99 dnů
52 dnů
2 rok
154 dnů

mateřskou dovolenou)

5. Jana Kudrnová
6. Hana Poulová

pedagog
volné
času
hospodářka

7. Jitka Děkanová

uklízečka

0,875

SOU Teplice

8. Věra Karkošová

uklízečka

0,875

SOU Teplice

12 let 201 dnů

6 let
201 dnů
22 let 130 dnů
11 let
124 dnů
9 let
363 dnů
5 let
207 dnů

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
zařízení ve školním roce 2010/2011:
Lenka Říhová
(ředitelka)

- 3. ročník bakalářského studia – obor Pedagog volného volné času,
PF UJEP Ústí nad Labem
- Studium pedagogiky (leden 2010-listopad 2010) – obhajoba ročníkové
práce – pedagogický projekt, ústní zkouška - Fakulta tělesné výchovy
UP Olomouc
- Rozvoj pedagogických dovedností pro přímý výkon praxe – projekt
Klíče pro život - obhajoba ročníkové práce ze speciální
pedagogiky (hod. dotace – 160 hod. prezenční studium, 56 hod.
přímá výchovná práce, 12 hod. e-learning)
- seminář Uplatnění zákoníku práce při řízení školy a školského zařízení
(hod. dotace – 5 hod.)
- seminář Cíle zájmového vzdělávání (hod. dotace – 6 hod.)
- kurz Kdo si hraje, nezlobí (hod. dotace – 20 hod.)
- kurz Hra na kytaru v SVČ (hod. dotace – 16 hod.)

Hana Poulová
(hospodářka)

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

Jana Dvořáková
(zástupkyně ředitelky)

- Studium pedagogiky (leden 2010-listopad 2010) – obhajoba ročníkové
práce – pedagogický projekt, ústní zkouška - Fakulta tělesné výchovy
UP Olomouc
- Rozvoj pedagogických dovedností pro přímý výkon praxe - projekt
Klíče pro život - obhajoba ročníkové práce ze speciální
pedagogiky (hod. dotace – 160 hod. prezenční studium, 56 hod.
přímá výchovná práce, 12 hod. e-learning)
- kurz Keramika pro začátečníky i pokročilé (hod. dotace - 40 hod.)
- seminář Cíle zájmového vzdělávání (hod. dotace – 6 hod.)
- seminář Odměňování zaměstnanců ve veř. službách (hod. dotace – 4 hod.)
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Jana Kudrnová
(pedagog volného času)

- DPS vychovatel – 1. ročník, UJEP Ústí n.L.
- Odbornostní setkání – keramika (hod. dotace - 10 hod.)
- kurz Keramika pro začátečníky i pokročilé (hod. dotace - 40 hod.)

3. Údaje o práci školského zařízení
3.1 Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem
Počet členů zájmových útvarů celkem

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

41
502

39
497

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

303
93

297
95

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

210
199

202
200

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky:
V tomto školním roce došlo k mírnému poklesu účastníků v pravidelné činnosti proti
loňskému školnímu. Jedním z důvodu je i snížení počtu zájmových útvarů, které byly v tomto
školním roce otevřeny.
Účastníci tanečních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentovali naše město na
různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. Bambiriáda Chomutov, Taneční soutěž
Kamila Duchcov, Osecké slavnosti, soutěž šachistů – KP II. a KP III., Zlatá udice, atd.) –
zájmové útvary Mažoretky, Moderna, ŠK Stropník Osek, Kytary, Flétny, Rybáři.
Již poosmé jsme v letošním školním roce v ITC pořádali velkou keramickou výstavu
s podtitulem „Hurá s námi do cirkusu“, na které se prezentovaly naše keramické zájmové útvary
– Hrnek, Tvořínek, Hliněnka, Keramické dílny.
Z celkového počtu členů ve věku od 7 do 19 let je 186 dětí z Oseka a Háje u D.
3.2 Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

75

63

Počet účastníků celkem

5442

6374

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2010/2011 – DDM:
pořad.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

datum

název akce

4.9.2010 Den otevřených dveří DDM
8.9.2010 Den, kdy svítí Světlušky - celonárodní sbírka
20.9.2010 Den se Světluškou - II. stupeň ZŠ Osek
21.9.2010 Den se Světluškou - I. stupeň ZŠ Osek
22.9.2010 Den se Světluškou - MŠ I., Osek
23.9.2010 Den se Světluškou - MŠ II., Osek
24.9.2010 Den se Světluškou - MŠ Háj
2.10.2010 Táborové vzpomínání - LDT Natura
3.10.2010 Hliněná dílna
16.10.2010 Deskové hry - příprava na krajské kolo (DDM Bílina)
22.10.2010-23.10.2010 Soustředění žákovského parlamentu - 3. ZŠ Most
23.10.2010 Tvořivá dílna - pletení z pedigu
27.10.2010 Plavání - Aquacentrum Teplice
29.10.2010 Podzimní turnaj ve stolním tenisu
30.10.2010 Vodácké vzpomínání - Lužnice 2010, Berounka 2010
31.10.2010 Skřítek Podzimníček - soutěž v dětské tvořivosti

celkový počet
25
8
160
227
43
96
35
19
28
4
22
7
20
61
10
59
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pořad.č.
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
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

datum

název akce

31.10.2010 Kdo se bojí aneb večer duchů a strašidel
13.11.2010 Krajské kolo v deskových hrách - DDM Bílina
20.11.2010-21.11.2010 Odbornostní setkání - projekt Klíče pro život - NIDM Praha
27.11.2010 Maškarní bál pro mrňata a nejen pro ně
28.11.2010 Tvořivá dílna - pletení z pedigu
28.11.2010 Vánoční strom - ITC Osek
4.12.2010 Mikulášská nadílka pro mrňata
4.12.2010 Mikulášský košík aneb čertů není níkdy dost
4.12.2010 U všech čertů aneb čerti v pohádkách - výtvarná soutěž
11.12.2010 Sladké předvánoční pečení
11.12.2010 Maturitní ples - 8.A - Gymnázium Teplice - Krušnohor.d. Teplice
11.12.2010-12.12.2010 Vánoční tradice - ITC Osek - vánoční dílny, prodej výrobků
18.12.2010-19.12.2010 Vánoční tradice - ITC Osek - vánoční dílny, prodej výrobků
15.1.2011 Dance CUP Osek 2011 - 9. ročník - taneční soutěž
29.1.2011 Tvořivá dílna - pletení z pedigu
4.2.2011 Deskové hry aneb nenuda o pololetkách
4.2.2011 Valentýnská tvořivá dílna
26.2.2011 Dominion turnaj - deskové hry
26.2.2011 Tvořivá dílna - pletení z pedigu
27.2.2011 Hliněná dílna
1.3.2011 Tvořivá dílna - pryskyřice
11.3.2011 Táborové vzpomínání - jarní příměstský tábor
12.3.2011 Maškarní ples DDM - 8. ročník
19.3.2011 Plavání - Aquacentrum Teplice
2.4.2011 Jarní maškarní bál pro mrňata
16.4.2011-17.4.2011 Velikonoční tradice - ITC Osek
21.4.2011 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
22.4.2011 Velikonoční pečení a zdobení vajíček
23.4.2011-24.4.2011 Velikonoční tradice - ITC Osek
30.4.2011 Slet čarodějnic 2011 - 12. ročník MISS čarodějnice
30.4.2011 Čarodějná svatba - výtvarná soutěž
30.4.2011 Píšu, píšu pohádku - Jak se čarodějnice Bimbula
13.5.2011-15.5.2011 Soustředění žákovského parlamentu - 3. ZŠ Most
18.5.2011 Olympiáda MŠ - místní kolo
18.5.2011-21.5.2011 Základy aerobiku pro vedoucí ZÚ - 1. modul - NIDM Praha
20.5.2011-21.5.2011 Kuchtíkovské noční hrátky
28.5.2011 Bambiriáda Chomutov - vystoupení ZÚ, dílna, prodej výrobků
29.5.2011 Celodenní oslavy dne dětí
3.6.2011 Vernisáž keramické výstavy - Hurá s námi do cirkusu
4.6.2011 Portička - 14. ročník - hudební a taneční soutěž
4.6.2011-26.6.2011 Hurá s námi do cirkusu - keramická výstava - ITC Osek
15.6.2011-18.6.2011 Základy aerobiku pro vedoucí ZÚ - 2. modul - NIDM Praha
24.6.2011 Akademie pod Deštníkem - rozloučení se školním rokem
25.6.2011 muzikál Kat Mydlář - Praha
25.6.2011 ZOO Praha - výlet
14.7.2011 Deskové hry - turnaj
20.8.2011-21.8.2011 Osecké slavnosti - prodej výrobků, vystoupení ZÚ

-

Celkem

celkový počet
266
5
51
115
11
10
87
39
92
4
533
254
188
411
5
8
5
6
3
38
6
8
148
7
51
423
48
12
132
366
115
20
21
52
14
11
202
625
37
343
500
11
53
45
42
4
148
6374
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Z toho - seznam akcí – školní rok 2010/2011 – spolupráce s jinými organizacemi - účast
DDM: (v počtu účastníků jsou uvedeny přímí účastníci našich aktivit – vystupující, dílny,
prodej výrobků apod.)
pořad.č.
1
2
3
4
5
6
7

datum

název akce

celkový počet

10
254
188
423
132
202
148

28.11.2010 Vánoční strom - ITC Osek
11.12.2010-12.12.2010 Vánoční tradice - ITC Osek - vánoční dílny, prodej výrobků
18.12.2010-19.12.2010 Vánoční tradice - ITC Osek - vánoční dílny, prodej výrobků
16.4.2011-17.4.2011 Velikonoční tradice - ITC Osek
23.4.2011-24.4.2011 Velikonoční tradice - ITC Osek
28.5.2011 Bambiriáda Chomutov - vystoupení ZÚ, dílna, prodej výrobků
20.8.2011-21.8.2011 Osecké slavnosti - prodej výrobků, vystoupení ZÚ

-

Celkem

1357

Významné úspěchy DDM - akce:
Osmým rokem jsme pořádali v Oseku celonárodní sbírku pod názvem „Den, kdy svítí
Světlušky“ na podporu nevidomých vč. doprovodných akcí, které jsme uskutečnili ve spolupráci
se Základní školou a s Mateřskými školami v Oseku a poprvé s Mateřskou školou v Háji.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 14. ročník PORTIČKY,
12. ročník Sletu čarodějnic - Miss Čarodějnice, Oslavy dne dětí a další. I nadále jsou velmi
oblíbené akce pro děti do 6 let – maškarní bály, mikulášská nadílka. V letošním školním roce
jsme se opět aktivně účastnili akcí, které prezentovaly náš DDM i město – Bambiriáda
Chomutov, Osecké slavnosti.
Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání
s minulými roky:
V přehledu pořádaných akcí jsou uvedeny i akce, které pořádaly jiné organizace a my
jsem na nich s nimi spolupracovali. U těchto akcí jsou uvedeny počty účastníků, kteří se přímo
zúčastnili našich aktivit – dílny, vystoupení našich účastníků ZÚ, prodej výrobků.
Akce tohoto školního roku hodnotíme kladně. Letos nám opět přálo počasí, takže
například akce Oslavy dne dětí nebo Portička se vydařily na výbornou.
V akcích jsou zahrnuty i kurzy pro pedagogické pracovníci SVČ, ŠD, ŠK a veřejnost.
3.3 Táborová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

5

4

119

102

Počet účastníků celkem
Tábory – školní rok 2010/2011:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

4

3

1

Počet účastníků

102

83

19

Počet dní trvání
Počet prac. tábora

35
10

30
8

5
2

Z toho interních prac.

4

3

1

Komentář k problematice táborové činnosti:
Ve školním roce 2010/2011 jsme měli naplánováno uspořádat 2 pobytové akce a 2
příměstský tábor – 1 letní tuzemský tábor pro děti, 1 vodácký pobyt pro mládež a dospělé a 2
příměstský tábory. Všechny pobytové akce se uskutečnily.
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O jarních prázdninách jsme pořádali jarní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 19
dětí.
V červenci jsme pořádali jedenáctidenní vodáckou expedici pro mládež, rodiče s dětmi
a ostatní dospělé zájemce – Vltava 2011, které se zúčastnilo 20 dětí a dospělých. V témže
měsíci jsme také pořádali letní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 23 dětí.
Na přelomu července a srpna jsme vyjeli s dětmi na čtrnáctidenní tábor RS Lhotsko u
Úštěku. Letního dětského tábora se zúčastnilo 40 dětí ve věku od 7 do 17 let.
3.4 Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

17

16

1111

1259

Počet účastníků celkem
Soutěže – školní rok 2010/2011:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní

Počet kol

Počet
účastníků

-

-

-

-

16

-

1259

Ostatní

Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
Ve školním roce 2010/2011 se dětí zúčastnilo místního kola soutěže „Zlatá
udice“ v DDM Duchcov, kde se velmi dobře umístily – děti pro náš DDM získaly
oceněné 1. a 7. místo. Pravidelně se také děti ze ZÚ Rybáři účastní závodů v rybolovné
technice, které pořádá ČRS MO Duchcov.
Dále se naše děti ze ZÚ Deskové hry zúčastnily krajského kola v deskových
hrách v DDM Bílině a tři z nich postoupily do celostátního kola v Praze.
Ve spolupráci s DDM Teplice, Bílina a Duchcov jsme již tradičně pořádali
základní kolo Olympiády MŠ s postupem do okresní kola, které se konalo na konci
května v Duchcově.
Dále jsme pořádali celkem 15 místních soutěží. Z toho 3 soutěže výtvarné a
tvořivé (Skřítek Podzimníček, U všech čertů, Čarodějnická svatba ), 1 soutěž literární
(próza na téma „Píšu, píšu pohádku…“), 7 soutěží zábavného charakteru (MISS
Čarodějnice – 12. ročník, Maškarní bály pro mrňata, Kdo se bojí aneb večer duchů a
strašidel, turnaje v deskových hrách), 1 soutěž hudební (Portička - 14. ročník), 1
soutěž taneční (Dance CUP Osek – 9. ročník) a 2 soutěže sportovní (turnaje ve
stolním tenisu).
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 i příležitostné činnosti DDM.
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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 a žáci-oddíl kopané.
Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, Duchcově, v Krupce a
v Bílině na spolupořádání akcí, soutěží apod.
Šestým 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 1 kurz s dotací 65 hod. – Základy aerobiku
pro vedoucí zájmových útvarů a dále jsme pořádali pro Ústecký, Středočeský a
Karlovarský kraj „Odbornostní setkání“ – setkání odborných pracovníků – pedagogové
volného času.
Výukové programy:
Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

Počet výukových programů celkem

18

30

Počet účastníků celkem

365

729

Počty výukových programů a účastníků

Spolupráce se ZŠ Osek, MŠ I. a II. Osek, MŠ Háj – výukové programy – školní rok 2010/2011:
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

název výukového programu

12.10.2010 Kamarádka hlína - 5.A, ZŠ Osek
12.10.2010 Prohlídka DDM - 4. třída, MŠ Hrdlovská, Osek
13.10.2010 Prohlídka DDM - 3. třída, MŠ Hrdlovská, Osek
20.10.2010 Kamarádka hlína - 2.B, ZŠ Osek
26.10.2010 Kamarádka hlína - 5.A, ZŠ Osek
1.11.2010 Kamarádka hlína - 1.C, ZŠ Osek
3.11.2010 Prohlídka DDM - MŠ Jaselská, Teplice
5.11.2010 Kamarádka hlína - MŠ Háj
8.11.2010 Kamarádka hlína - 1.B, ZŠ Osek
12.11.2010 Kamarádka hlína - 5.B, ZŠ Osek
16.11.2010 Kamarádka hlína - 3.A, ZŠ Osek
19.11.2010 Kamarádka hlína - 2.A, ZŠ Osek
22.11.2010 Kamarádka hlína - 1.A, ZŠ Osek
23.11.2010 Kamarádka hlína - 3.B, ZŠ Osek
26.11.2010 Kamarádka hlína - 4.B, ZŠ Osek
29.11.2010 Kamarádka hlína - MŠ Háj
29.11.2010 Kamarádka hlína - 2.B, ZŠ Osek
30.11.2010 Kamarádka hlína - 1.B, ZŠ Osek
30.11.2010 Kamarádka hlína - 1.C, ZŠ Osek
7.12.2010 Kamarádka hlína - 3.A, ZŠ Osek
7.12.2010 Kamarádka hlína - 2.A, ZŠ Osek
10.12.2010 Kamarádka hlína - 1.A, ZŠ Osek
10.12.2010 Kamarádka hlína - 3.B, ZŠ Osek
13.12.2010 Kamarádka hlína - 4.B, ZŠ Osek
13.12.2010 Kamarádka hlína - 5.B, ZŠ Osek
1.3.2011 Kamarádka hlína - 5.A, ZŠ Osek
22.3.2011 Kamarádka hlína - 5.A, ZŠ Osek
12.4.2011 Ozdobný květináč - 3. a 4. třída, MŠ Hrdlovská, Osek
19.4.2011 Ozdobný květináč - 1. a 2. třída, MŠ Hrdlovská, Osek
3.5.2011 Ozdobný květináč - 1. třída, MŠ Hornická, Osek

-

Celkem

počet účastníků

18
25
24
21
18
18
40
38
17
16
26
19
17
27
19
38
21
17
18
26
19
17
27
19
16
16
16
56
56
24
729
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4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol


Ve školním roce 2010/2011 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:

14.4.2011

Kontrola hospodaření za r. 2010 – 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.

2.5.2011

Kontrola evidence účastníků činností DDM – Krajský úřad Ústí
n.L. – ing. D. Denková, ing. K. Soukup, M. Jelínková
Závěr: Bez závad.

5. Závěr
Celý školní rok se dařilo naplňovat naše představy a plnit stanovené cíle. Byli
jsme schopni reagovat na poptávku a přizpůsobit se. Tyto změny se týkají především
nových trendů, které jsme byli schopni zařadit do naší nabídky činností.
V rámci pravidelné činnosti DDM (zájmové útvary, kluby) se nám daří udržet
zájem účastníků, což je patrné z návštěvnosti pravidelné činnosti. Stále ale hledáme
nové možnosti v této oblasti – nové trendy, oslovování dalších externích pedagogických
pracovníků, kteří mohou předat účastníkům v pravidelné činnosti své zkušenosti ze
svého oboru.
Daří se nám udržet výborný pracovní tým interních a externích pedagogických
pracovníků, který připravuje a organizace akce na vysoké profesionální úrovni.Velkou
zásluhu na řadě povedených akcí mají externí pracovníci. Velice si jejich práce ceníme.
V letošním roce bohužel došlo ke snížení úvazků interních pracovníků DDM ze
strany Krajského úřadu dle stanovených normativů, což částečně ohrozilo existenci
našeho DDM. Pomoc ve financování částečného úvazku jednoho pedagoga nám poskytl
náš zřizovatel město Osek. Pro nový školní rok 2011/2012 budou, dle sdělení KÚ Ústí
n.L. platit stejná pravidla, takže je nyní na nás, abychom naplnili normativy a udrželi si,
minimálně, stejný počet úvazků jako v letošním roce.

Zpracovala:
Lenka Říhová – ředitelka DDM Osek
Datum zpracování zprávy :
5. října 2011
Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení : 13. října 2011
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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 2010
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Hospodaření DDM – rok 2010

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

Ostatní příjmy (viz. členění)

3.806.290,09 Kč
1.967.950,00 Kč
605.000,00 Kč
1.094.133,00 Kč
76.910,00 Kč
62.297,09 Kč

ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

62.297,09 Kč

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

464,09 Kč
56.149,00 Kč
5.684,00 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.)

3.770.577,05 Kč
1.456.890,00 Kč
143.260,00 Kč
118.086,00 Kč
503.091,00 Kč
14.888,00 Kč
43.198,00 Kč
1.134.354,31 Kč
68.645,00 Kč
288.164,74 Kč

Závazné ukazatele pro rok 2010
1.
2.
3.

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

Rozpočet
158.000,- Kč
55.000,- Kč
220.000,- Kč

Skutečné čerpání/plnění
157.076,- Kč
46.089,- Kč
280.130,- Kč

Závěr
V roce 2010 skončilo hospodaření DDM Osek se ziskem ve výši 35.713,04 Kč.
Zpracovala:
Lenka Říhová – ředitelka DDM Osek
Datum zpracování zprávy : 20. dubna 2011
Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :
21. dubna 2011
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