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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 – zástupkyně 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, ve znění pozdějších předpisů.
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 2010/2011
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
38
2,15

Školní rok 2011/2012
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
3,5
46
2,65

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

Školní rok 2011/2012
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 2011/2012 :
Pracovníci
Jméno a příjmení
1. Lenka Říhová

Pracovní zařazení,
funkce

2. Jana Dvořáková

Úvazek

Kvalifikace, obor

ředitelka

1

zástupkyně ředitelky

1

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

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

1
0,5

Celková
praxe
20 let 213 dnů

Praxe
v DDM

29 let 263 dnů

13 let
29 dnů

12 let
0 dnů

14 let 148 dnů
13 let

8 let
99 dnů
52 dnů
3 roky
154 dnů

mateřskou dovolenou)

5. Denisa Landová
6. Hana Poulová

pedagog
volné
času
hospodářka

7. Jitka Děkanová

uklízečka

0,875

SOU Teplice

uklízečka

0,875

SOU Teplice

8. Věra Karkošová

1

SPgŠ Litoměřice

1

SEŠ Teplice

(ukončen pracovní poměr
k 30.6.2012)

1 rok

0 dnů

1 rok
0 dnů
23 let 130 dnů
12 let
124 dnů
10 let
363 dnů
6 let
207 dnů

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
zařízení ve školním roce 2011/2012:
Lenka Říhová
(ředitelka)

- Jak dělat divadlo s dětmi I. (hodinová dotace – 24 hod.)
- Muzikoterapie (hodinová dotace – 12 hod.)
- Jednodenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 8 hod.) – organizátor
- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.) – organizátor

Hana Poulová
(hospodářka)

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

Jana Dvořáková
(zástupkyně ředitelky)

- Jak dělat divadlo s dětmi I. (hodinová dotace – 24 hod.)
- Muzikoterapie (hodinová dotace – 12 hod.)
- Jednodenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 8 hod.)
- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)

Monika Slachová
(pedagog volného času)

- Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů (hodinová dotace – 32 hod.)

Denisa Landová
(pedagog volného času)

- Jak dělat divadlo dětmi I. (hodinová dotace – 24 hod.)
- Muzikoterapie (hodinová dotace – 12 hod.)
- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)
- Hlavní vedoucí dětských táborů (hodinová dotace – 40 hod.)

Lenka Červená
(externí pedagog volného času)

- Jak dělat divadlo dětmi I. (hodinová dotace – 24 hod.)
- Muzikoterapie (hodinová dotace – 12 hod.)

Petra Koníčková

- Jak dělat divadlo dětmi I. (hodinová dotace – 24 hod.)

- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)
- Hlavní vedoucí dětských táborů (hodinová dotace – 40 hod.)

(externí pedagog volného času)

Jana Kudrnová

- Muzikoterapie (hodinová dotace – 12 hod.)

(externí pedagog volného času)

Miroslav Říha
(externí pedagog volného času)

- Šachy - rozhodčí III. třídy – Ústecký šachový svaz
- Prevence rizikového chování (hodinová dotace – 32 hod.)
- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)

4

Eva Sojková

- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)

(externí pedagog volného času)

Jana Pražáková

- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)

(externí pedagog volného času)

Jan Hrabáč

- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)

(externí pedagog volného času)

Vendula Moszová

- Dvoudenní evaluace ŠVP (hodinová dotace – 16 hod.)

(externí pedagog volného času)

3. Údaje o práci školského zařízení
3.1 Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012:
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ
Počet zájmových útvarů celkem

Školní rok 2010/2011
39

Školní rok 2011/2012
40

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

497
297

501
314

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

95
202

88
226

Počet členů ve věku od 19 let

200

187

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky:
Již několik let máme v průměru stejný počet účastníků v pravidelné zájmové činnosti.
V letošním školním roce došlo k nárůstu účastníků ve věkové kategorii od 7 do 19 let a naopak
se mírně snížil počet účastníků do 6 let a od 19 let.
Účastníci tanečních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentovali naše město na
různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. Strongman Teplice, Casanovské
slavnosti, Osecké slavnosti, krajské soutěže šachistů – KP II. a KP III., Zlatá udice, Dětská porta
Praha atd.) – zájmové útvary Mažoretky, Moderna, ŠK Stropník Osek, Kytary, Flétny, Rybáři.
V letošním školním roce dokonce naše malé flétnistky měly vystoupení na svatebním obřadu.
Již tradičně (podeváté) jsme v letošním školním roce v ITC Osek pořádali velkou
keramickou výstavu s podtitulem „Vodní svět“, 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 203 dětí z Oseka a Háje u D.
3.2 Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012:
Počty akcí a účastníků
Počet akcí celkem

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

63

73

Počet účastníků celkem

6374

6215

Seznam akcí – počty účastníků na jednotlivých akcích – školní rok 2011/2012 – DDM:
č.
1

datum

název akce

7.9.2011 Den, kdy svítí Světlušky – sbírka

počet účastníků

-

2

16.9.2011 Den otevřených dveří - prohlídka prostor DDM, nabídka činností

25

3

19.9.2011 Den se Světluškou - MŠ II., Hrdlovská ul., Osek

112

4

19.9.2011 Den se Světluškou - MŠ I., Hornická ul. (ZŠ Osek), Osek

22

5

20.9.2011 Den se Světluškou - II. stupeň ZŠ Osek

144

6

21.9.2011 Den se Světlušku - I. stupeň ZŠ Osek

186

7

22.9.2011 Den se Světlušku - MŠ I., Hornická ul., Osek

48

8

23.9.2011 Den se Světlušku - MŠ Háj

48

9

28.9.2011 Zkoušky - kurz "Základy aerobiku pro vedoucí zájmových útvarů" - NIDM

7

5

č.

datum

název akce

počet účastníků

10

30.9.2011-2.10.2011 projekt Metody práce s dětmi a mládeží - 2. setkání (hry)

32

11

6.10.2011-8.10.2011 kurz "Jak dělat divadlo s dětmi" – NIDM

9

12

14.10.2011-15.10.2011 kurz "Muzikoterapie"

12

13

15.10.2011 Táborové vzpomínání - LDT Lhotsko 2011

33

14

16.10.2011 Mezinárodní projekt ZŠ Osek - tvořivé dílny

45

15

21.10.2011-22.10.2011 Soustředění žákovského parlamentu - 3. ZŠ Most

24

16

22.10.2011 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

2

17

22.10.2011 Táborové vzpomíná - VE Vltava 2011

13

18

26.10.2011 Podzimní koupání - Aquacentrum Teplice

24

19

27.10.2011 Podzimní turnaj ve stolním tenisu

49

20

29.10.2011 Tvořivá dílna - výroba strašidelných masek

5

21

30.10.2011 "Kdo se bojí" aneb večer duchů a strašidel

274

22

30.10.2011 Skřítek Podzimníček - soutěž v dětské tvořivosti

76

23
24

4.11.2011-6.11.2011 projekt Metody práce s dětmi a mládeží - 3. setkání (pedagogika)
17.11.2011-20.11.2011 Kurz "Prevence rizikového chování" - NIDM

25
14

25

19.11.2011 Maškarní bál pro mrňata a nejen pro ně

138

26

26.11.2011 Tvořivá dílna - perníkové chaloupky

26

27

3.12.2011 Mikulášská nadílka pro mrňata

28

3.12.2011 Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost

42

29

3.12.2011 Čertovské radovánky - výtvarná soutěž

129

30

9.12.2011 Vánoční jarmark, Háj - prodejní výstava DDM

19

31
32
33
34
35
36

10.12.2011 Sladké předvánoční pečení
10.12.2011-11.12.2011 Vánoční tradice - prodejní výstava DDM, vánoční dílna-keramika
15.12.2011 Tvořivá dílna - pletení z pedigu - Mateřské centrum Čtyřlístek
17.12.2011 Dětská porta - oblastní kolo DDM Děčín
17.12.2011-18.12.2011 Vánoční tradice - prodejní výstava DDM, vánoční dílna-perníky
6.1.2012-7.1.2012 Večerní keramika

95

5
234
10
2
252
7

37

14.1.2012 Dance CUP 2012 - 10. ročník

297

38

19.1.2012 seminář Jednodenní evaluace ŠVP - NIDM

13

39

21.1.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

3

22.1.2012 Hliněná dílna

32

40
41

27.1.2012-28.1.2012 Zimní noční hrátky

10

42

3.2.2012 Pololetní prázdniny s DDM - tvořivé aktivity, deskové hry

9

43

3.2.2012 Pololetní prázdniny s DDM - Sladké pečení aneb zdravé cukroví chutná

13

44

25.2.2012 Setkání seniorů - Osek a Frauenstein - vystoupení mažoretek DDM Osek

6

45

3.3.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

4

46

4.3.2012 Hliněná dílna

40

47

17.3.2012 PLES DDM - 8. ročník

146

48

22.3.2012 seminář Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy - NIDM

18

49

24.3.2012 Jarní maškarní bál pro mrňata

73

50
51
52
53
54
55
56
57

30.3.2012-31.3.2012 kurz Dvoudenní evaluace ŠVP - NIDM
31.3.2012-1.4.2012 Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM, velikonoční dílna-keramika
5.4.2012 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
6.4.2012 Velikonoční pečení a zdobení vajíček
7.4.2012-8.4.2012 Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM, velikonoční dílna-perníky

14
421
80
22
293

21.4.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

11

23.4.2012 Casting - projekt PIPI - Osek a Frauenstein

12

26.4.2012-29.4.2012 kurz Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů - NIDM

15

58

28.4.2012 SLET ČARODĚJNIC - MISS Čarodějnice - 14. ročník

407

59

28.4.2012 Tanec o čarodějné noci - výtvarná soutěž (122 prací)

180

60

28.4.2012 Píšu, píšu pohádku… - Pohádky z čarodějné zahrádky - literární soutěž (24 prací)

42

61

5.5.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

5

6

č.

datum

62
63

název akce
8.5.2012 Vernisáž "Velké keramické výstavy" ZÚ DDM

9.5.2012-30.5.2012 Velká keramická výstava ZÚ DDM

počet účastníků

81
418

64

17.5.2012 Olympiáda MŠ - místní kolo

48

65

26.5.2012 Turnaj fotbalových přípravek Osek 2012 (2003 a mladší)

184

66

27.5.2012 Celodenní "Oslavy dne dětí"

530

67

9.6.2012 Casanovské slavnosti - prezentační prodejní stánek DDM, dílna

37

68

16.6.2012 Portička - 15. ročník

325

69

22.6.2012 Akademie pod Deštníkem - rozloučení se školním rokem

70

70

22.6.2012-23.6.2012 Školní výlet - 8. třída/3. ZŠ Most

19

71

23.6.2012 Tvořivá dílna - pletení z pedigu

8

72

25.6.2012 Pracovní schůzka k projektu PIPI - Osek a Frauenstein

12

73

18.8.2012-19.8.2012 Osecké slavnosti - průvod, prodejní stánek DDM
CELKEM

129
6215

Z toho - seznam akcí – školní rok 2011/2012 – spolupráce s jinými organizacemi - účast
DDM: (v počtu účastníků jsou uvedeny přímí účastníci našich aktivit – vystupující, dílny,
prodej výrobků apod.)
č.
30

datum

název akce
9.12.2011 Vánoční jarmark, Háj - prodejní výstava DDM

počet účastníků

19

32

10.12.2011-11.12.2011 Vánoční tradice - prodejní výstava DDM, vánoční dílna-keramika

234

35

17.12.2011-18.12.2011 Vánoční tradice - prodejní výstava DDM, vánoční dílna-perníky

252

44

25.2.2012 Setkání seniorů - Osek a Frauenstein - vystoupení mažoretek DDM Osek

51

31.3.2012-1.4.2012 Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM, velikonoční dílna-keramika

421

54

7.4.2012-8.4.2012 Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM, velikonoční dílna-perníky

293

67
73

9.6.2012 Casanovské slavnosti - prezentační stánek DDM, dílna
18.8.2012-19.8.2012 Osecké slavnosti - průvod, prodejní stánek DDM
CELKEM

6

37
129
1391

Významné úspěchy DDM - akce:
Devátým 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 Mateřskou školou v Háji.
Stále velký úspěch mají již tradiční „domečkovské“ akce - 15. ročník PORTIČKY,
13. 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.
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.

7

3.3 Táborová činnost :
Počty táborů a účastníků
Počet táborů celkem

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

4

7

102

203

Počet účastníků celkem
Tábory – školní rok 2011/2012:
Tábory
Počet táborů

Celkem

letní

zimní

7

6

1

Počet účastníků

203

179

24

Počet dní trvání

65

60

5

Počet prac. tábora

18

16

2

Z toho interních prac.

7

5

2

Komentář k problematice táborové činnosti:
Ve školním roce 2011/2012 jsme měli naplánováno uspořádat 3 pobytové akce a 2
příměstské tábory – 1 letní tuzemský tábor pro děti, 1 vodácký pobyt pro děti, mládež a
dospělé, 1 zahraniční pobyt pro rodiče a děti a 2 příměstský tábory. Všechny naplánované
pobytové akce se uskutečnily. Navíc se nám podařilo získat dotaci od Ústeckého kraje na
soustředění našich fotbalových přípravek a navázali jsme i spolupráci s městem Frauensteinem,
se kterým jsme uskutečnili 15-ti denní divadelní tábor v rámci 1. německo-českého divadelního
projektu Pipi Dlouhá Punčocha.
O jarních prázdninách jsme pořádali jarní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 24
dětí.
V červenci jsme pořádali desetidenní vodáckou expedici pro mládež, rodiče s dětmi a
ostatní dospělé zájemce – Otava 2012, které se zúčastnilo 21 dětí a dospělých. V témže měsíci
jsme také pořádali letní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 22 dětí a zahraniční pobyt
v Chorvatsku, kterého se zúčastnilo 49 dětí a dospělých.
Na přelomu července a srpna jsme vyjeli s dětmi na čtrnáctidenní tábor RS Lhotsko u
Úštěku. Letního dětského tábora se zúčastnilo 41 dětí ve věku od 7 do 17 let.
V srpnu jsme uskutečnili šestidenní soustředění fotbalových přípravek, kterého se
zúčastnilo 31 dětí ve věku od 5 let do 11 let a patnáctidenní divadelní tábor v rámci 1. německočeského projektu Pipi Dlouhá Punčocha pro 8 českých dětí a 7 německých dětí.

3.4 Organizace soutěží a přehlídek :
Počty soutěží a účastníků
Počet soutěží celkem

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

16

14

1259

1230

Počet účastníků celkem
Soutěže – školní rok 2011/2012:

Soutěže
Základní
Okresní
Krajské
Republikové
Ostatní

Vyhlašované MŠMT
-

Ostatní

Počet kol

Počet
účastníků

-

-

-

-

14

-

1230
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Komentář k problematice organizace soutěží:

Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
Ve školním roce 2011/2012 se dětí zúčastnilo místního kola soutěže „Zlatá
udice“ v DDM Duchcov. Pravidelně se také děti ze ZÚ Rybáři účastní závodů
v rybolovné technice, které pořádá ČRS MO Duchcov. Dále se dvě naše děvčata ze ZÚ
Kytara zúčastnily oblastního kola Dětské Porty, které pořádal DDM Děčín a obě
postoupila do republikového kola Dětské Porty v Praze, které se konalo v lednu 2013.
Zde se bohužel již neumístila, ale velmi dobře reprezentovala DDM Osek a město Osek.
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 13 místních soutěží. Z toho 3 soutěže výtvarné a
tvořivé (Skřítek Podzimníček, Čertovské radovánky, Tanec o čarodějné noci), 1 soutěž
literární (próza na téma „Píšu, píšu pohádku…“), 4 soutěže zábavného charakteru
(MISS Čarodějnice – 13. ročník, Maškarní bály pro mrňata, Kdo se bojí aneb večer
duchů a strašidel), 1 soutěž hudební (Portička - 15. ročník), 1 soutěž taneční (Dance
CUP Osek - 10. ročník) a 3 soutěže sportovní (turnaje ve stolním tenisu, turnaj
fotbalových přípravek).
3.5 Další údaje o zařízení
3.5.1

Spolupráce s jinými organizacemi

Dům dětí a mládeže v Oseku má výbornou spolupráci se svým zřizovatelem
Městem Osek, se Základní školou v Oseku, s Mateřskými školami I. a II. v Oseku a v
Háji (viz. tabulka akcí a výukových programů) i s Ústavem sociální péče z Háje, se
kterým spolupracujeme v rámci pravidelné i příležitostné 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.
V letošním školním roce nebyl ze strany Základní školy zájem o výukové
programy.
Výukové programy jsou však doplňující činností našich aktivit a realizujeme je
dle našich možností (časových i personálních).
Výukové programy:
Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

Počet výukových programů celkem

30

9

Počet účastníků celkem

729

293

Počty výukových programů a účastníků

Spolupráce s MŠ I. a II. Osek, MŠ Háj – výukové programy – školní rok 2011/2012:
pořad.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

datum

název výukového programu

8.11.2011 Kamarádka hlína – MŠ Háj
15.11.2011 Kamarádka hlína – MŠ I., Hornická ul., Osek
18.11.2011 Kamarádka hlína – MŠ Háj
6.12.2011 Kamarádka hlína – MŠ I., Hornická ul., Osek
30.1.2012 Kamarádka hlína – MŠ Jeníkov
16.4.2012 Kamarádka hlína – MŠ II., Hrdlovská ul., Osek (4. oddělení)
16.4.2012 Kamarádka hlína – MŠ II., Hrdlovská ul., Osek (3. oddělení)
2.5.2012 Kamarádka hlína – MŠ II., Hrdlovská ul., Osek (4. oddělení)
2.5.2012 Kamarádka hlína – MŠ II., Hrdlovská ul., Osek (3. oddělení)
CELKEM

počet účastníků

40
48
40
48
9
27
27
27
27
293
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I v letošním školním roce jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s TJ Baník
Osek – fotbalové přípravky a žáci-oddíl kopané.
Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, Duchcově, v Krupce a
v Bílině na spolupořádání akcí, soutěží apod.
V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s Hasiči Osek na akci Osecká
stříkačka, na které jim zajišťujeme ozvučení a tuto akci moderujeme.
Sedmým 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 8 kurzů a seminářů (viz. tabulka). Kurzy a
semináře jsou zahrnuty do tabulky akcí.
č.

datum

1
2

název akce

28.9.2011 Zkoušky - kurz "Základy aerobiku pro vedoucí zájmových útvarů" - NIDM
6.10.2011-8.10.2011 Kurz "Jak dělat divadlo s dětmi" - NIDM

počet účastníků
7
9

3 14.10.2011-15.10.2011 Kurz "Muzikoterapie"

12

4 17.11.2011-20.11.2011 Kurz "Prevence rizikového chování" - NIDM

14

5

19.1.2012 seminář „Jednodenní evaluace ŠVP“ - NIDM

13

6

22.3.2012 seminář „Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy“ – NIDM

18

7

30.3.2012-31.3.2012 kurz „Dvoudenní evaluace ŠVP“ – NIDM

14

8

26.4.2012-29.4.2012 kurz „Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů“ – NIDM
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CELKEM

3.5.2

102

Projekty, dotace

3.5.2.1 Metody práce s dětmi a mládeží – Euroregion Krušnohoří
V letošním školním roce pokračoval náš projekt „Metody práce s dětmi a
mládeží“, na kterém jsme spolupracovali s KINDERVEREINIGUNG Chemnitz e.V.
Projekt byl financován z Fondu malých projektů Cíl 3/Ziel 3 – Euroregion Krušnohoří.
Obě organizace jsme jako partneři spolupracovali poprvé a chceme ve spolupráci
pokračovat i nadále. V řadě tří setkání jsme chtěli, aby se naši interní i externí
pedagogičtí pracovníci věnovali tématům jako je kreativní tvorba, volnočasová a
skupinová pedagogika a hry. Naučili se nové metody a vyměnili zkušenosti.
První setkání proběhlo v červnu 2011 s podtitulem „Tvořivý víkend“. Na tomto
setkání jsme si vyzkoušeli jaké jsou možnosti kreativní tvorby na pobytových akcí –
pletli jsme košíky z pedigu, batikovali trička různými technikami, tvořili z papíru
ORIGAMI a pracovali jsme i v keramické dílně. Tento víkend byl zaměřen i na
seznámení pedagogů z našich organizací.
Na druhém setkání v Sebnitzu v Německu, které se uskutečnilo na přelomu
měsíce září a října 2011 jsme se věnovali hrám, které se dají využít při pobytových
akcích – letní dětské tábory, příměstské tábory. Vyzkoušeli jsme si známe, ale i úplně
nové hry.
Třetí setkání, které proběhlo v listopadu 2011, jsme se rozhodli uskutečnit
v horském prostředí městečka Jáchymov. Na našem posledním setkání jsme se zaměřili
na pedagogické postupy při pobytových akcích. Navzájem jsme si představili naše
tábory. To znamená, jak je připravujeme a realizujeme v našem DDM, a jak je
připravují a realizují pedagogové z KINDERVEREINIGUNG. V rámci setkání jsme i
konzultovali, jak pracovat s dětmi, které mají poruchy chování.
Tímto projektem byl vytvořen velmi dobrý základ pro další setkávání dětí a
mládeže díky kvalifikovanému a informovanému personálu našich organizací. Účastníci
tohoto projektu se tedy budou v budoucnu angažovat při plánovaných setkáních dětí a
mládeže. Zprostředkované metody, jakožto hry byly zaznamenány na CD a mohou tak
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sloužit dalším organizacím pro práci s dětmi a mládeží, což zajistí trvalý užitek
výsledků projektu.
Na třetím setkání jsme společně připravili podklady pro zpracování druhého
navazujícího projektu, který se bude týkat realizace pobytových akcí s naším partnerem.
Příprava projektu bude probíhat na přelomu roku 2012/2013.
3.5.2.2 1. německo-český divadelní projekt – Pipi Dlouhá Punčocha
– Euroregion Krušnohoří
Na počátku tohoto školního roku nás oslovili Silke Führich a Reinhardt
Schuchart z Frauensteinu, zda bychom s nimi nechtěli spolupracovat na divadelním
projektu Pipi Dlouhá Punčocha, který je určen pro děti ze 4. a 5. tříd základní školy, a
který připravují ve spolupráci s městem Frauenstein. My jsme souhlasili a vše se dalo
do „rychlého běhu“.
V lednu 2012 jsme měli pracovní schůzku ve Frauensteinu nad posledními
úpravami projektu. V březnu 2012 byl projekt podán na německé straně Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge a na následném zasedání Komise pro kulturu a školství byl
doporučen ke schválení Lokálnímu výboru, který ho schválil a začal výběr dětí do
jednotlivých rolí.
Z Oseka bylo vybráno 8 dětí a z Frauensteinu 7 dětí. Ty se v termínu od
19.8.2012 do 30.8.2012 zúčastnily divadelního tábora na Kaštanovém dvoře
v Reichenau u Frauensteinu, kde pilně studovaly své role.
O děti se staraly tři pedagogové volného času z našeho DDM Denisa
Landová, Jan Hrabáč a Michaela Povrazníková, dále p. Liptáková – překladatelka a p.
Čebišová – kuchařka. Tábor měl úžasnou atmosféru a děti své role nastudovaly velmi
svědomitě.
Premiéra představení, které se zúčastnil i starosta města Frauensteinu Reiner
Hentschel, byla 31.8.2012 na Kaštanovém dvoře. Druhý den 1.9.2012 se představení
konalo na hradě ve Frauensteinu a 2.9.2012 jsme se přesunuli k nám do Oseka na
nádvoří kláštera, kde se uskutečnila dvě představení, na které se přišla podívat i
starostka našeho města ing. Lenka Říhová.
Z reakcí hostů i diváků bylo patrné, že se všechna divadelní představení, pod
vedením Silke Führich a Reinhardta Schucharta, dětem velmi povedla a my můžeme
očekávat pokračování tohoto úžasného projektu.
3.5.2.3 dotace SPORT 2012- Ústecký kraj
V letošním roce se naší organizaci podařilo získat, v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje SPORT, dotaci na konání soustředění pro naše fotbalové přípravky. Na
náš projekt nám byla přidělena dotace ve výši 39.000,- Kč, což činili 44% celkových
nákladů na soustředění a firma Instalace ZT s.r.o. – p. Müller přispěla malým
fotbalistům finančním darem ve výši 2.000,- Kč.
Soustředění fotbalových přípravek, kterého se zúčastnilo 31 dětí ve věku od 5 do
11 let a 5 trenérů, se uskutečnilo od 13.8.2012 do 18.8.2012 v penzionu Eurorellax,
který se nachází v obci Hora Sv. Kateřiny. Jak bylo patrno z reakcí dětí i trenérů, tak se
soustředění velmi vydařilo a příští rok si ho rádi všichni zopakují.
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4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol


Ve školním roce 2011/2012 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI.



Další provedené kontroly v DDM – druh kontroly a závěry:

19.3.2012

Kontrola hospodaření za r. 2011 – 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. Hospodaření DDM – rok 2011

Příjmy
Celkové příjmy
Státní dotace – platy
Dotace od zřizovatele
Projekt „Metody práce…“ - příjmy - předfinancování
Úplaty od zletilých účastníků, rodičů, zák. zástupců
Nájemné – smlouvy
Příjmy – NIDM – semináře, kurzy

Ostatní příjmy (viz. členění)

4.482.350,71 Kč
1.731.800,00 Kč
1.347.000,00 Kč
276.597,25 Kč
781.878,00 Kč
112.931,50 Kč
99.273,00 Kč
132.870,96 Kč

ostatní příjmy - členění
ostatní příjmy celkem

132.870,96 Kč

z toho:
- připsané úroky k účtům
- finanční a věcné dary (ZÚ, akce)
- rezervní fond (malování)
- odprodej přebytků (chovat.u.), zapůjčení majetku,
jednorázové pronájmy (učebny apod.)

631,96 Kč
33.042,00 Kč
66.030,00 Kč
33.167,00 Kč

Výdaje
Celkové výdaje
Mzdové prostředky a odvody - int. a ext. zaměst. – stát
Mzdové prostředky a odvody - int. a ext. pedag. zaměst. – zřizovatel
Mzdové prostředky a odvody - provozní prac. (uklízečka) – zřizovatel
Provozní výdaje (DHIM, kancel. mat., služby, pojištění, odpisy apod.)
Opravy a údržba (materiál na opravy, reko-svítidla, malování, revize apod.)

Energie – plyn, el. energie, voda
Projekt „Metody práce…“ - výdaje - předfinancování
Výdaje na zájmové útvary, akce, pobyty, výukové programy, atd.
Výdaje – NIDM – semináře, kurzy

4.476.710,45 Kč
1.731.795,00 Kč
331.723,00 Kč
161.952,00 Kč
337.878,20 Kč
186.849,00 Kč
533.692,56 Kč
276.597,25 Kč
817.315,44 Kč
98.908,00 Kč

V roce 2011 skončilo hospodaření DDM Osek se ziskem ve výši 5.640,26 Kč
(z toho 5,- Kč posláno v lednu 2012 na účet Ústeckého kraje – vratka státních
prostředků na platy).
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6. Závěr
Celý školní rok se nám spíše více než méně dařilo naplňovat naše představy a
plnit stanovené cíle. Naší největší bolestí je stanovení normativů pro rozdělování
státních prostředků na platy, které jsou stanoveny pouze na pravidelnou zájmovou
činnost – věková kategorie žáci a studenti Při přepočtu normativů na mzdové prostředky
nám byly sníženy úvazky na pedagogické pracovníky (o 1 úvazek) a na nepedagogické
pracovníky (o 0,5 úvazku). Z tohoto důvodu jsme v letošním školním roce museli
propustit jednoho nepedagogického pracovníka a snížit o polovinu úvazek jednomu
pedagogickému pracovníkovi.
V rámci pravidelné činnosti DDM (zájmové útvary, kluby) se nám ale stále daří
udržet zájem účastníků, což je patrné z návštěvnosti pravidelné činnosti. Přesto 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.
Jsme velice pyšní na náš výborný pracovní tým interních a externích
pedagogických pracovníků, který připravuje a organizace akce na vysoké profesionální
úrovni.Velkou zásluhu na řadě povedených akcí mají právě externí pedagogičtí
pracovníci. Velice si jejich práce ceníme.

Zpracovala:

Lenka Říhová – ředitelka DDM Osek

Datum zpracování zprávy :
Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :

8. října 2012
9. října 2012
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