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Motto: „Všichni dospělí byli dětmi,
ale málokdo si to pamatuje“
Antonie de Saint Exupéry
Úvodní slovo ředitelky
Vážení rodiče, spolupracovníci, přátelé a příznivci DDM, vážený zřizovateli, vážení čtenáři,
opět nastává čas pro zhodnocení uplynulého školního roku, roku 2018/2019. Psaní výroční zprávy
je pro nás nejen povinností, ale i důležitou zpětnou vazbou. Jako každý rok jsme v ní i tentokrát
shrnuli informace o všech pravidelných i nepravidelných aktivitách, podrobněji se rozepisujeme
také o náplni práce jednotlivých zájmových útvarů a o úspěších, kterých dosáhli jejich účastníci.
Aktivity folklórního souboru Šáteček a Malých debrujárů mají přímo světový rozsah (pravidelně se
účastní mezinárodních soutěží a festivalů v ČR a v zahraničí).
Z výroční zprávy si uděláte ucelený obrázek o DDM, jehož aktivity probíhají nejen v Nymburce,
ale z velké části také ve školách v Lysé nad Labem a v Milovicích. Spolupracujeme v menší míře
také s dalšími základními a mateřskými školami v okolí a vážíme si spolupráce se všemi
institucemi. Snažíme se pokračovat ve všech osvědčených aktivitách (příměstské tábory, nejrůznější
soutěže, apod.) a stále přicházíme i s novou nabídkou. V loňském roce to byly zejména tematické
akce v odpoledním klubu, o nichž se také podrobněji dočtete.
Významnou událostí je pro nás zapojení do projektu Šablony II. Projekt Šablony pro DDM
Nymburk
je
spolufinancován
Evropskou
unií
a
má
registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013677. Do projektu jsme vstoupili 1. 7. 2019, a tak už naše letní
aktivity byly díky tomu inovovány. Projekt pro nás představuje velkou výzvu a závazek i pro další
období.
Ráda bych za celý DDM poděkovala všem, kteří nás v naší činnosti podporují a zřizovateli za
podmínky, které nám vytváří. Vážíme si také důvěry, s níž nám rodiče svěřují své děti a těší nás, že
se k nám vracejí a někdy přivádějí i další generaci.
Těším se na spolupráci a společné zájmové aktivity ve školním roce 2019/20
Bc. Dana Kuchařová, ředitelka DDM Nymburk
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Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
Vypracování výroční zprávy o činnosti je příspěvkovým organizacím Středočeského kraje uloženo
směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho
příspěvkových organizací, čl. 33. Struktura výroční zprávy dále vychází z § 7 vyhlášky MŠMT č.
15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.
Výroční zpráva o činnosti střediska volného času (SVČ) se v souladu se směrnicí zpracovává za
období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření zpracovaných za
kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy na poradě pracovníků střediska ji ředitel zveřejňuje na
portálu PO nejpozději k 31. říjnu.
1. Základní údaje o středisku volného času


Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
IČO: 61632376
IZO: 102814937
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Kontakty:
Telefon: +420 325 514 671
Fax: --e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz
www stránky: www.ddm-nymburk.cz
datová schránka: 4g97qn4
ředitelka SVČ: Bc. Dana Kuchařová
tel.: +420 603 980 066
e-mail: dkucharova@ddm-nymburk.cz
zástupkyně ředitelky: Halka Johanová
e-mail: hjohanova@ddm-nymburk.cz
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 8. 2012
Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: dokončení stavebních prací na rekonstrukci
budovy DDM, úprava venkovních prostor – zahrádky, položení podlahové krytiny,
zrekonstruování podlahy v učebně DDM, modernizace vybavení
2. Charakteristika střediska volného času


Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968, dále jen DDM, je střediskem volného času pro
děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich
trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.
o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny.
Zájmové vzdělávání je poskytováno dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům
a ostatním zájemcům. DDM je příspěvková organizace Středočeského kraje, organizace s právní
subjektivitou, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Cílem činnosti DDM je poskytování
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zájmového vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj
talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí.
Zájmové vzdělávání probíhá v našem sídle v Nymburce, ale i na dalších místech poskytování
vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. Další zájmové vzdělávání
probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou většinou víkendové akce. Také pracujeme
s talenty např. v těchto aktivitách: šachy, folklórní soubor Šáteček, Taekwon-Do, vybíjená,
mažoretky, tanečně-pohybový kroužek, hra na různé hudební nástroje, kroužek Just dance,
stolní tenis aj.
Další naší náplní je práce s dětmi se specifickými potřebami, např. s potřebou logopedických
nácviků, grafomotorických nácviků, nebo práce s dětmi s odloženou školní docházkou.
Spolupracujeme také s místními a mimonymburskými školami a školkami. Pořádáme akce pro
firmy a ostatní zájemce. Jednou z našich hlavních činností je zajistit dětem náplň na jejich
prázdninové dny. Pořádáme příměstské tábory, pobytový tábor, zahraniční poznávací pobytový
zájezd, sportovní a taneční soustředění a další akce, které probíhají o hlavních prázdninách, ale i
o všech ostatních prázdninách v průběhu roku.
Na začátku každého školního roku vytváříme koncepci rozvoje pro pedagogickou, personální i
hospodářskou činnost a v průběhu roku hodnotíme průběh plnění stanovených úkolů.
Organizační struktura školy a personální obsazení

ŘEDITELKA

ÚČETNÍ

REFERENTKA
MAJETKOVÉ
SPRÁVY

ZÁSTUPKYNĚ
ŘEDITELKY

PEDAGOGOVÉ
VOLNÉHO
ČASU

UKLÍZEČKA

ÚDRŽBÁŘ

EXTERNÍ
PRACOVNÍCI

Řídicí a kontrolní činnost
Je prováděna dle směrnice organizace, vnitřního řádu, vnitřního kontrolního systému a ostatních
souvisejících předpisů a vyplývá z organizační struktury. Pedagogická kontrolní a řídící činnost
probíhá dle plánu hospitací, náslechy mezi jednotlivými pedagogy a výměnou zkušeností
s jinými organizacemi.
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ
Hlavní činnost SVČ, tj. poskytování zájmového vzdělávání, je uvedena ve zřizovací listině a je
v souladu se školským zákonem. Doplňkovou činnost DDM nemá.
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Materiálně technické podmínky
Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se nachází ve městě Nymburk
s téměř 15 000 obyvateli a sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje.
Ve spolupráci s Ing. Jiřím Černým se podařilo získat několik informací o historii budovy DDM.
Dne 25. 2. 1914 požádal pan Julius Effenberger, architekt a stavitel, o povolení stavby. Vlastnil
firmu „Podnikatelství staveb Nymburk.“ Stavební úřad přijal žádost dne 27. 2. 1914. Dne 3. 4.
1914 bylo vydáno stavební povolení v tehdejší ulici Krále Václava II a stavba započata. Dům
byl dostavěn dne 27. 7. 1914, tedy za 114 dní. Povolení k užívání stavby bylo vydáno dne 7. 8.
1914, z čehož vyplývá, že budova je stará více než 100 let.
Budova byla rekonstruována již před čtyřiceti lety a její stav byl dost špatný. V roce 2017 byl
objekt DDM zařazen do Operačního programu životního prostředí pod názvem „Snížení
energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968“. V tomto
programu DDM získal dotaci na výměnu oken, zateplení budovy, výměnu střešní krytiny a další
úpravy sloužící k úspoře energie. V důsledku havárie podlahy v jedné z učeben došlo
v minulosti k její celkové rekonstrukci a učebna může opět sloužit k výuce. V plánu je
rekonstrukce půdních prostor, které by sloužily pro realizaci zájmového vzdělávání. Na jaře
2017 došlo k úpravě venkovních prostor, které sice nejsou velké, ale vysazením stromu a
okrasných keřů přispívají k estetickému prostředí. V uplynulém školním roce jsme dokončili
rekonstrukci dvou sociálních zařízení.

Plánujeme pokračovat ve zvelebování vnitřních prostor, a to především odstraněním obložení na
zdech chodeb, položením nové podlahové krytiny na schodišti, plánujeme nové vybavení cvičné
kuchyňky… Na jaře plánujeme vybudovat kolem DDM nový plot. Pokud bude dostatek
finančních prostředků, budeme postupně dovybavovat učebny dalšími pomůckami. Z kontroly
hygienické stanice vyplývá, že prostory v DDM vyhovují k činnostem souvisejícím se
zájmovým vzděláváním.
Kromě budovy DDM v Nymburce máme tři místa poskytování vzdělávání nebo školských
služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol, a sice dvě v Lysé nad Labem a jedno v Milovicích.
V obou těchto místech jsou lepší prostorové podmínky, takže tam mohou probíhat i sportovní
zájmové činnosti. Nákup materiálního vybavení se odvíjí od množství finančních prostředků.
Další zájmové vzdělávání poskytujeme v ZŠ Kostomlaty, ZŠ Křinec, ZŠ a MŠ Krchleby, ZŠ
Tyršova Nymburk a v letošním školním roce opět v Centru odborné přípravy v Nymburce.
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Doplňková činnost SVČ

Doplňková činnost SVČ (k 31. 8. 2018)
Název doplňkové
činnosti

Počet
Počet
zaměstnanců
uživatelů
zajišťujících
doplňkové
doplňkovou
činnosti
činnost

Doplňkovou činnost
DDM nemá

0

Stručné vyhodnocení
doplňkové činnosti

0 -----------------------------------

Poznámka

-------------

3. Činnost střediska volného času
Keramika v Nymburce
Kroužky keramiky pro děti probíhaly ve školním
roce 2017/18 čtyřikrát týdně, v pravidelném čase
13:30 - 15 hodin. Kroužek navštěvovali jak
začátečníci, tak pokročilí, kteří se keramice věnují i
několik let. Největšími díly byly letos pro děti talíře
a závěsná srdce na květiny.
Všichni také vytvářeli hrnek podle vlastního návrhu
do soutěže o nejvtipnější hrnek a zúčastnili se
soutěže o nejhezčího
keramického anděla.

I v tomto roce se těšil oblibě keramický kroužek pro dospělé, který
probíhal jednou týdně. Účastnice kroužku si pod vedením paní Vlasty
Bílkové vyrobily velmi zajímavá díla.
Halka Johanová
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Klub kamarád
V Klubu kamarád se v tomto
školním roce sešly děti, které jsou ještě
příliš malé na docházku do MŠ. Děti
se během školního roku viditelně
osamostatnily,
zdokonalily
se
v sebeobslužných činnostech a zlepšily
své
komunikační
dovednosti.
Programově jsme se v kroužku
věnovali výtvarným a hudebním
činnostem, děti se učily básničky a
říkanky doprovázené pohybem. Letos
děti na Akademii našeho domečku
nacvičily
písničky
s čertovskými
motivy.

Mgr. Bc. Jiřina Bartošová

Cvičení, jóga
V kroužku Cvičení, jóga
si děti každý týden protáhly tělo
a učily se lépe si jej uvědomovat
a pracovat s ním. Kromě cvičení
jógových pozic jsme dávali
prostor také relaxaci a tvoření.
Letos jsme také využili krásného
počasí a zašli jsme alespoň
jednou cvičit do nedalekého
parku. Tradičně děti také
vystupovaly na Akademii.
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Angličtina hrou
V kroužku Angličtina hrou se děti učily
písničky, prostřednictvím her a různých úkolů si
rozšiřovaly slovní zásobu. Kromě angličtiny si děti
procvičovaly také dovednosti, které využijí ve škole
(hledání rozdílů, obkreslování a dokreslování,
samostatný projev, práce ve skupině aj.). Rodiče dětí
byli pravidelně mailem informováni o tom, co se děti
v kroužku učily, aby mohly případně doma
pokračovat.
Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
Keramika v Lysé n/L
Počet dětí docházejících do keramických kroužků
na ZŠ B. Hrozného a ZŠ J.A. Komenského se
pohyboval během školního roku 2018-2019 kolem
110.
Stěhování a změny školního rozvrhu ve školním roce
způsobily malé změny v počtech dětí během roku.
Zájem o keramické tvoření je veliký již řadu let a bohužel musíme konstatovat, že se
opakovaně nedaří uspokojit všechny zájemce. Kroužky jsou otevřeny dětem od 6 do 15 let. Z
velké části se přihlašují děti, které chodily již minulé roky a získávají stále větší zručnost a přehled
o možnostech, které keramická hlína nabízí. Není nic neobvyklého, že děti navštěvují keramiku
stejně dlouho, jako základní školu.
V minulém roce nejmladší děti začínaly poznávat vlastnosti hlíny při tvorbě jednoduchých,
malých tvarů. Postupně se učily pracovat s jednotlivými nástroji. Za celý školní rok je právě na těch
nejmenších vidět velký posun kupředu.
Děti ztratily obavy, naučily se být samostatné, zvládly vymodelovat pravidelnou kouli, kužel,
kostku, což jim následně pomohlo při výrobě figurek a dalších skládaných tvarů. Zvládly
pravidelný plát a práci se šlikrem. Poznaly glazury, kysličníky i engoby.
Naučily se připravit si pracovní plochu, pracovní pomůcky a na konci hodiny po sobě vše uklidit na
dané místo. Přes určité problémy v první polovině školního roku, kdy některé děti odmítaly
respektovat toto pravidlo dílny, se pomalu situace uklidňovala.
Starší děti už využívaly nabytých zkušeností z minulých let a mohly tvořit složitější,
náročnější výrobky. Využívaly kombinovaných technik. Zdokonalily se v modelování pravidelných
dlouhých válečků na výrobu nádob. Na trvanlivosti výrobků se odrazila dobrá práce se šlikrem.
Celý rok byl kladen důraz na kontrolu výrobků před ostrým výpalem. Děti se naučily
upřednostňovat engoby před glazurami při složitější dekoraci.
Nejstarší děti tvořily dvě skupiny. Všechny měly již velkou zkušenost s keramickou hlínou
i glazováním. Samy si nosily náměty a kreslené nápady. Zvládaly správně volit engoby, glazury,
kysličníky. Žádaly o radu, ale spíše to byla ujištění, že jejich úvahy o postupu jsou správné.
Vzniklo hodně hodnotných výrobků. Např. kočárek, houpací kůň s domky, boty na sukulenty,
sovičky jako krmítka, kachel s tváří, andělem, tanečnicemi, velká sluníčka, vtipné hrnky, domky.
V každém pololetí proběhla jedna soutěž. Zdařilejší a pro děti zábavnější byla soutěž o
nejvtipnější hrnek. Děti se jí zúčastnily s velkou chutí. Vznikly velice nápadité, vtipné a úsměvné
hrnečky.
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Soutěže hodnotily děti samy. Na tuto událost se velice těšily, protože ho provázela malá
sladká odměna pro všechny.
V červnu si nejstarší dívky, končící školní docházku, přály přespat jednu noc ve škole.
Jako překvapení měly připravené večerní tvoření - batikování trik. Tato činnost je tak zaujala, že
pracovaly tři hodiny. Vyrobily si velice hezká trička. Kdyby byl dostatek barev a další trička,
děvčata by nešla spát.
Během roku se podařilo jednotlivým kolektivům stmelit a spřátelit. Děti si vytvořily velice
příjemné klima pro tvorbu.
Eva Jelínková
Dětský divadelní kroužek
V obou kroužcích vzhledem k tomu, že činnost začala velmi pozdě, jsme stihli jen jednu
pohádku a to v Milovicích pohádku O princezně, která ráčkovala. V Kostomlatech nad Labem
pohádku Ať žijí duchové. Obě pohádky se ale povedly a myslím si, že se divákům líbily. V
Milovicích jsme pohádku prezentovali ve školní družině a děti moc tleskaly. Kroužek z Kostomlat
prezentoval svou pohádkovou hru v MŠ v Nymburce. Děti si známé písničky zpívaly s námi.
Myslím, že se nám tento školní rok vydařil.
S kroužkem jsme byly vystupovat na zámku v Potštejně. Dětem se hraní na zámku moc líbilo a
majitel zámku byl s námi spokojen.
Alena Češková
Fotografický kroužek Lysá nad Labem
V průběhu školního roku se fotografický kroužek scházel pravidelně každý čtvrtek. Hlavní
úsilí kroužku bylo věnováno zdokumentování akcí školy v průběhu celého školního roku. Členové
kroužku si osvojili techniku fotografování a celkovou práci s fotoaparátem. Děti se naučili znát
fotoaparát, komponovat, pracovat s časem a clonou, zpracovávat fotografie na počítači pomocí
programů dostupných volně ke stažení, online photo editorů Picasa, Gimp, XnView a Zoner
Callsto. Zkušenější děti se se naučily pracovat v manuálním režimu fotoaparátu, upravovat www
stránky školy. Ukázky práce dětí fotografického kroužku byly pravidelně zveřejněny na nástěnce
kroužku, na televizi ve vestibulu a na www stránkách školy.
Josef Bodlák
Fotografický kroužek Nymburk
Během výuky se naučili účastníci ovládat fotografickou techniku (fotoaparát, různé
objektivy, filtry, blesk), vyzkoušeli focení v různých režimech – auto, makro, manuální, speciální
efekty, panorama atd. Fotili v přírodě, ve městě, v ateliéru (pro tyto potřeby pro kroužek bylo
pořízeno speciální vybavení), v místnostech. Na podzim 2018 navštívili veletrh a festival současné
fotografie FOTOEXPO 2018, který probíhá v Praze každý rok. Na tomto veletrhu se seznámili
s nejnovějšími technologiemi v oblasti fotografie. Na jaře proběhl 3. ročník fotografické soutěže
Nymburské abstrakce. Účastníci kroužku se této akce zúčastnili a mnozí se velice dobře umístili.
Viktoria Mayer
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Kytara, ukulele a rozezpívání
Ve školním roce 2018/2019 pokračovala činnost zájmového útvaru kytara a ukulele.
Uvolnilo se více míst pro začátečníky, protože odešli žáci, kteří hráli už několik let. Začátečníků tak
bylo téměř tolik, co pokračujících. Ze čtyřiceti tří přihlášených účastníků jich školní rok dokončilo
celkem třicet devět. Činnost ZÚ probíhala po skupinkách o třech žácích, kteří se střídají ve hraní a
podle možností si zkouší také společnou hru ve dvou nebo ve třech. Žáci, kteří hrají na kytaru a
zároveň se zajímají o hru na ukulele, si mohou vyzkoušet oba nástroje.
Čtvrtým rokem pokračovala výuka dospělých. Scházela se jedna tříčlenná skupinka
začátečníků a jedna čtyřčlenná skupinka pokračujících. Dospělí pokračující měli zájem jednou
týdně se sejít a zahrát si ve společnosti dalších hráčů, proto bylo jejich setkání prodlouženo na
šedesát minut.
Čtvrtým rokem byl v nabídce kroužek Rozezpívání. Kapacita se naplnila jen ze dvou třetin
a přišli jsme o výrazné zpěváky z minulých let, proto jsme si tento rok netroufali na samostatné
vystoupení před publikem. Nicméně spojili jsme se na závěr školního roku se zájmovým útvarem
kytara a ukulele ve společném zpívání „u táboráku“.
V průběhu školního roku 2018/2019 jsme opět měli příležitost vystoupit před publikem.
Pokročilí žáci, kteří dokážou hrát plynule v jednom rytmu s druhými hráči, byli dvakrát přizváni
k zajištění hudebního doprovodu při slavnostním vyhlašování soutěží „Pošli pohled 2018“ a „Děti
zvířátkům 2018“. Obě vystoupení se konala v místnosti odpoledního klubu v DDM Nymburk.
Živou hudbou jsme vytvořili příjemnou atmosféru pro slavnostní vyhlášení výsledků.
Na začátku prosince jsme zahráli při tradiční mikulášské nadílce koledy a vánoční písničky. Žáci
zvládli zahrát samostatně po třech písničkách na začátku každé ze tří nadílek, přičemž si sami užili
rozdávání mikulášských balíčků.
Na letošní rok opět připadlo společné vystoupení ve vánočním čase Zpívání u jesliček 2018.
Účastníci akce využili příležitost zazpívat si koledy ve vánoční atmosféře u Jesliček. Tento rok byly
dvě nové věci oproti minulým rokům. Termín akce byl letos poprvé stanoven na den předcházející
Štědrému dnu. Letos byli poprvé v historii konání této akce pozváni všichni žáci ze zájmového
útvaru kytara/ukulele a z rozezpívání. Mnozí pozvání přijali, účast byla mimořádně vysoká,
společně si zahrálo a zazpívalo třicet tři žáků. Hladký průběh akce se podařilo zajistit díky pomoci
přátel z ŘKF Nymburk. Akce se zúčastněným líbila, lidé se zapojili do zpívání a odcházeli
spokojeni.
Na závěr školního roku jsme vystoupili na Akademii 2019 s pásmem písniček „Kytaro
ukulele rozezpívání aneb Kytarou oheň neuhasíš“. Děti si pro tento rok samy vymyslely název a
navrhly písničky.
Bc. Pavla Schreyerová
Vaření
Kroužek vaření patří k nejoblíbenějším, probíhal letos v úterý i ve středu. Děti se naučily
připravovat polévky, pomazánky, hlavní chody a moučníky. V letošním školním roce si děti
pochutnaly na banánových muffinech, jablkových lívanečkách, citrónovém mramorovém koláči,
perníčkách, tvarohové vánočce a jiných dezertech, připravily si také pizzu, kuřecí polévku, rýžový
salát, kuře na smetaně, velikonoční nádivku a jiné dobroty podle výběru vedoucí nebo na přání dětí.
Na oslavu Halloweenu si připravily mrkvové jednohubky připomínající dýňové lampiony, pavouky,
strašidelné čarodějnické prsty a halloweenské muffiny.
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Děti s radostí své umění prezentovaly
na červnové Akademii DDM, na kterou
nachystaly jednohubky s mrkvovou, celerovou,
tuňákovou a bramborovou pomazánkou.
Upekly perník, ananasové nebíčko, cikánské
řezy a řezy s tvarohem.

Jana

Škodová

Stolní tenis
Ve školním roce 2018-2019 se kroužku zúčastnilo 9 dětí, převážně chlapci, začátečníci a
mírně pokročilí. Během činnosti kroužku účastnici poznali základní pravidla hry a v praxi se
naučili, jak správně držet pálku, různé způsoby podání, hru ve dvojici, čtyřhru, „obíhanou“.
V průběhu školního roku se uspořádaly mini-turnaje mezi účastníky kroužku.
Viktoria Mayer
Klávesy
Kroužek kláves navštěvovalo celkem 19 dětí z různých věkových skupin a 2 dospělé.
V kroužku se účastníci naučili hrát pravou a levou rukou písničky a skladby dle volby pedagoga a
dle vlastní volby. V listopadu 2018 v restauraci Panorama proběhl vánoční koncert kroužku pro
rodiny a přátele účastníků. V květnu 2019 také v restauraci Panorama proběhl jarní koncert
kroužku. Obě akce měly velký úspěch a ohlas od návštěvníků.
Někteří účastníci kroužku se zúčastnili se svým vystoupením zimního a jarního mezinárodního
festivalu Poklad národů – Interbrilliant World a zahráli písničky a skladby na výstavišti v Lysé nad
Labem a v poděbradském divadle Na Kovárně. Některé děti předvedly své umění během vystoupení
v rámci závěrečné Akademie DDM koncem května 2019.
Viktoria Mayer
Ruský jazyk
Ve školním roce 2018-2019 kroužek navštěvovalo celkem 5 dětí. V kroužku si účastníci
osvojili hlavně znalosti azbuky, naučili se slovíčka, psali a konverzovali na různá témata. Během
výuky se dívali na animované filmy v ruském jazyce, učili se jazykolamy a krátké básničky, hráli
didaktické a online hry pro procvičení znalosti azbuky a opakování slovíček.
V rámci kroužku proběhla akce „Vaříme rusky“. V kuchyni DDM účastníci společně připravili dle
receptu tradiční ruský koláč Šarlotku. Během akce účastníci komunikovali v ruštině. Akce měla
velký úspěch a všichni si na koláči na konci pochutnali.
Pro Akademii DDM připravili tvůrčí dílničku pro děti, kde si každý mohl vyrobit a vyzdobit
papírovou matrjošku, vybarvit omalovánky s obrázky ze známých ruských animovaných filmů,
hádat hádanky, skládat pohádky a vyhrávat menší ceny.
Viktoria Mayer
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Italský jazyk
Ve školním roce 2018-2019 kroužek navštěvovali děti i dospělí různých věkových kategorií,
celkem 4 účastníci z řad úplných začátečníků a mírně pokročilých.
Během výuky se účastníci naučili italskou abecedu, psát a číst v italštině. Probrali slovní zásobu na
běžná témata (dům, barvy, nákupy, vaření apod.). Poslouchali a zpívali italské písníčky, dívali se na
videa o životě v Italii, konverzovali v italštině s pedagogem a mezi sebou. Probrali některé
gramatické jevy a skládali věty.
Na akci „Vaříme italský“, která proběhla 16. 1. 2019, účastníky se naučili vařit pravou italskou
boloňskou omáčku. Během vaření konverzovali v italském jazyce. Závěrečná ochutnávka jako i
celá akce se všem velice líbila.
Pro Akademii DDM účastníci připravili prezentaci se zajímavostmi ze života v Itálii. Tato
prezentace byla umístěna na tabuli ve foyeru divadla.
Viktoria Mayer
Muzikálový kroužek
Ve školním roce 2018-2019 kroužek navštěvovaly 4 děti.
V rámci výuky se účastníci učili dramatickému přednesu, hudebnímu vnímaní a reprodukci (zpěv),
pohybovým a tanečním základům. Děti za vedení pedagogů navrhovaly kostýmy pro představení,
plánovaly dekorace a výzdobu jeviště, procvičovaly scénář v rolích.
Během roku účastníci připravili krátké závěrečné vystoupení „Vánoční přání“, které předvedli jak
v DDM pro rodiče a doprovod, tak i ukázali na jevišti v rámci květnové Akademie DDM.
Viktoria Mayer



I. Pravidelná zájmová činnost (k 31. 8. 2019)

Název zájmového útvaru

Angličtina hrou
Angličtina pro školáky 2. – 3. tř.
Angličtina pro školáky 4. – 5. tř.
Cvičení, jóga
Dramatický kroužek
Fotografický kroužek
Geokešing
Grafomotorika
Hudebně - divadelní
Italský jazyk
Just Dance
Keramika

Počet dětí, žáků,
studentů –
účastníků
zájmového útvaru
10
4
5
11
13
42
12
5
4
7
28
268
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Vedení
zájmového
útvaru
(kroužku) Interní
pracovník
1

Vedení
zájmového
útvaru
(kroužku) Externí
pracovník
1
1

1

2

1
3
2
1
1
1
1
7

Keramika dospělí
Klávesy
Klub kamarád
Kytara, ukulele
Logopedie
Malí debrujáři
Matematika hrou
Mažoretky
Minišikulové
Předškoláček
Příprava na zkoušku z Čj
Psaní na klávesnici
Robotika
Rozezpívání
Ruský jazyk
Smaltování a eukanistika
Sportovní hry
Stolní tenis
Šachy
Šáteček
Šikovné ručičky
Taekwon-do ITF
Tanec srdcem
Tanečně - pohybový
Terapeutická metoda Biofeedback
Tvořivé práce
Vaření
Volejbal
Vybíjená
Výtvarná technika
Výtvarný kroužek pokročilý
Výtvarný kroužek začátečník
Základy francouzského jazyka
Zobcová flétna
Celkem


13
19
13
49
37
39
23
44
11
11
1
9
9
4
18
14
63
58
12
41
45
37
31
7
2
18
13
22
19
7
12
9
4
22
1145

1

1
1

1
1

1
5
2
1
3
1
1

1
1

1
1
1
2
1
2
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

64

Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ
 Taekwon-do – Moravia Open Ostrava: 3x zlatá medaile, 2x stříbrná medaile, 3x
bronzová medaile
 Taekwon-do – SLO Open Slovinsko: 1x bronzová medaile, 1x stříbrná medaile
 Taekwon-do MČR Brno: 3x zlatá medaile, 1x stříbrná medaile, 1x bronzová medaile,
pohár za nejúspěšnějšího žáka 2018
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 Taekwon-do – Český pohár ČST Ostrava: 1x zlatá medaile, 2x stříbrná medaile, 1x
bronzová medaile, pohár za nejúspěšnějšího závodníka v kategorii mladších juniorů
 Taekwon-do – MČR Říčany:10x zlatá medaile, 5x stříbrná medaile, 12x bronzová
medaile
 Taekwon-do Český pohár Brno – 1x zlatá medaile, 1x stříbrná medaile, 3x bronzová
medaile
 Mažoretky Lysá n/L – Mia dance festival: dvě postupová místa -2. a 4., postup do finále
v pražské Lucerně
 Taekwon-do – Czech Open Nymburk: 5x stříbrná medaile, 6x bronzová medaile
 Mažoretky – Mia dance festival Teplice: 1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, postup do
pražské Lucerny a účast na happening průvodu Mia parade
 Mažoretky – Mia fest Praha:2x 2. místo, 1x 4. místo
 Mažoretky – Lucerna Praha: 5. a dvě 6. místa
Příležitostná zájmová činnost
VÁNOČNÍ DÍLNY, VELIKONOČNÍ DÍLNY, ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Počet tříd, které mají
zájem o naše dílny,
každoročně roste. Na
dílnách se u nás vždy
vystřídá kolem 500 dětí a
vždy se těší, jaké výrobky
si odnesou. Během dvou
vyučovacích hodin si
vyrobí 4 věci (dárečky,
dekorace).
Pro velký zájem o dílny
v DDM jsme vyzkoušeli
novinku a v červnu jsme
realizovali pro 3 třídy také
čtenářskou dílnu, letos
s tematikou Čtyřlístku.
II. Příležitostná zájmová činnost (k 31. 8. 2019)
Datum
Název akce
8. 9.
Šáteček – 110 let založení ZŠ v Ostré
15. 9.
Mašinky v lokomotivním depu v Nymburce
15. 9.
Šáteček – Dožínky v Přerově n/L
17. 9.
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Malování v biografu
22. 9.
Divočáci v akci - fotografování
24. 9.
Vyhlášení výsledků soutěže Pošli pohled
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Počet účastníků
celkem
30
7
40
35
10
22

24. 9.
1. -3. 10.
1. – 30. 10.
1. – 30. 10.
7. 10.
12. 10.
13. 10.
20. 10.
21.10.
30. 10.
31. 10.
1. – 23. 11.
1. 11.
1. 11.
3. 11.
3. 11.
7. -8. 11.
8. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
14. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
23-25.11
24.11.
25. 11.
26. 11.
26.-29.11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
2. 12.

Hudební doprovod při vyhlašování výsledků soutěží
Děti zvířátkům – sběr kaštanů
Odpolední klub – soutěž O nejkrásnějšího draka
Odpolední klub – kvízy, bludiště, spojovačky
Šachový turnaj
Odpolední klub – Tvoření s tavnou pistolí
Divočáci v akci – výlet do Poděbrad
Fotografický kroužek – výstava Fotoexpo Praha 2018
Šachový turnaj
Šáteček v Zrcadlové kapli v Klementinu
Halloween v odpoledním klubu
Odpolední klub – soutěž O nejhezčí deštník
ZŠ Budiměřice – výroba keramických máků
Hudební doprovod při vyhlašování výsledků soutěží
Šáteček –Taneční dílna Jihlava
Taekwon-do- MČR Říčany
Keramika ZŠ BH Lysá n/L – soutěž O nejhezčí vánoční dárek
Divočáci v akci – Podzimní fotománie
Pečení svatomartinských rohlíčků v DDM
KMD – Věda pro malé šikuly I.
Ruský jazyk – Filmový festival Praha
Divočáci v akci – výlet na Petřín
Šachový turnaj
Vánoční dílny pro ZŠ RAF Nymburk
KMD – Věda pro malé šikuly II.
Odpolední klub – Výtvarné dílny
Deskohraní
Šachový turnaj
ZŠ Budiměřice – glazování keramických máků
KMD – Mladý vědec 2018 – ZŠ Tyršova Nymburk
Geokačátka – výprava do Prahy
Šachový turnaj
Panorama – Vánoční vystoupení – klávesy
Odpolední klub – Šijeme voňavé stromečky
Odpolední klub – autorské čtení
Panorama – Vánoční vystoupení – flétny
Vyhlášení výsledků soutěže Keramický anděl
Mažoretky – Adventní vystoupení výstaviště Lysá n/l
Mažoretky – Adventní vystoupení Husovo náměstí Lysá n/l
Divočáci v akci – vystoupení
Mažoretky – Advent Stratov
Šáteček – Vánoční koncert Velenka
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4
27
24
20
26
6
15
6
26
50
17
12
55
6
16
21
40
20
25
24
3
23
12
51
23
35
7
20
55
82
12
20
23
15
11
12
80
10
10
19
10
25

4. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. – 19.12.
8. 12.
8. – 9. 12
9. 12.
12. 12.
16. 12.
16. 12.
23. 12.
2.-31.1.
2.-31.1.
6. 1.
16. 1.
16. 1.
20. 1.
27. 1.
1. – 18. 2.
11.-14. 2.
17. 2.
24. 2.
1. – 31. 3.
3. 3.
16. 3.
16. 3.
28. 3.
24. 3.
24. 3.
31. 3.
31. 3.
1. – 16. 4.
3. – 20. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
20. 4.
28. 4.

Divočáci v akci – Adventní plavba lodí – Praha
KMD – Den otevřených dveří v ZŠ Tyršova Nymburk
Mikuláš v DDM Nymburk
Hudební doprovod na Mikulášské nadílce
Vánoční dílny pro ŽŠ Komenského Nymburk
Mikulášské šipky
Klávesy- festival Poklad národů
Šachový turnaj
Divočáci v akci – diskotéka
Šachový turnaj
Divadlo S+H Praha
Zpívání u jesliček
Odpolední klub – Spojovačky a kvízy
Odpolední klub – soutěž o nejlepší design trička
Šachový turnaj
Ruský jazyk – vaření ruského jídla Šarlotka
Italský jazyk – vaření italského jídla – Boloňské špagety
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Odpolední klub – Kvízová soutěž
Odpolední klub – Valentýn
Šachový turnaj
Šachový turnaj
Odpolední klub – výtvarná soutěž na téma hudba
Šachový turnaj
Šáteček – soustředění
Šáteček – Lidová tancovačka Přerov n/L
Odpolední klub – Tvořivá čtenářská dílna
Šachový turnaj
Taekwon-do – soustředění Čestlice Praha
Šachový turnaj
Mažoretky Mia dance festival Brandýs nad Labem
Velikonoční dílny pro ZŠ Komenského a RAF Nymburk
Výstava keramických výrobků
Vyhodnocení keramické soutěže o nejhezčí hrnek
Šáteček – Přehlídka folklorních souborů
Šáteček - Velikonoce v Trnalově vile
Šáteček – soutěž Zpěváček
Elektronické šipky – O velikonočního beránka
Šáteček – Velikonoce v Čelákovicích
Šáteček – soustředění Semice
Mažoretky Mia dance festival Teplice
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28
1259
95
14
412
24
6
16
26
18
25
18
12
11
12
5
6
20
20
12
43
8
12
14
18
40
35
7
18
6
12
6
445
555
60
25
17
9
7
30
13
6

5. 5.
8. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
16. 5.
16. 5.
22. 5. – 23. 5.
26. 5.
1. 6.
1. 6.
2. 6.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
5. 6.
10. 6.
16. 6.
19. 6.
27. 6.
27. 6.
Celkem


Mažoretky – semifinále Mladá Boleslav
Mažoretky – O děčínského lvíčka
Divočáci v akci – foto
Šachy – Memoriál prof. J. Pelikána
Mažoretky – Slavnost rodin
Mažoretky – semifinále Mia fest
Panorama – vystoupení - klávesy
Panorama – vystoupení flétny
Šáteček v Klementinu
Keramika Lysá n/L - soutěž
Akademie DDM v Hálkově divadle v Nymburce
Polabská vonička
Mažoretky – Den dětí v Milovicích
Šáteček – Polabská vonička
Mažoretky – finále festivalu Mia festival
Mažoretky – Lucerna Praha
Odpolední klub – rozloučení
Šáteček – soustředění
Divočáci v akci – výstava
Mažoretky – Výstaviště Lysá n/L
Čtenářská dílna pro ZŠ RAF Nymburk
Mažoretky – Akademie v ZŠ TGM Milovice
Čtenářská dílna pro ZŠ RAF Nymburk

6
6
11
2
28
28
14
10
40
55
400
28
19
34
20
6
8
10
27
6
27
28
60
5440

Pobytové akce
Klub malých debrujárů (KMD)
Malí debrujáři se pravidelně setkávali na schůzkách na ZŠ Tyršova 446 Nymburk, kde pronikali
do tajů přírodních věd a techniky. Hravou formou se tak seznamovali s fyzikálními zákony a
přírodními jevy kolem nás.
Uskutečnili jednodenní a vícedenní výlety do multikina, lasergame, únikových her apod. O
prázdninách se zúčastnili výchovně vzdělávacího pobytu na Chodsku, kde navštívili památky a
zajímavosti ČR, Pivovar Plzeň aj. Své fyzikální projekty představili na Akademii věd ČR na
akci „Týden mozku“ a v Plzni na festivalu „Mini Maker Fest Pilsen“.

III. Pobytové akce (k 31. 8. 2019)
Datum
Název akce
14. -15. 9.
28..- 29 .9.
12. – 14.10.
19. - 21. 10.

Dny vědy a techniky v Plzni -KMD
Taekwon-do – Moravia Open 2018 Ostrava
Natáčení vánočního CD Šáteček - soustředění
Taekwon-do – SLO Open Slovinsko
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Počet účastníků Osobodny
8
7
25
2

16
14
75
6

26. -28.10.
9. – 11. 11.
23. – 25. 11.
23. – 24. 11.
1. – 3. 2.
1. – 3. 3.
15. -16. 2.
4.- 8.3.
16.-17.3.
27. – 28. 4.
14. – 16. 6.

Natáčení vánočního CD Šáteček - natáčení
Taekwon-do – MČR Brno
KMD – celostátní setkání debrujárů v Uherském Brodě
Taekwon-do – Český pohár ČST Ostrava
KMD – Ledová Praha
Taekwon-do –Czech Open Nymburk
Taekwon-do – Český pohár Brno
Taekwon-do soustředění v Jizerských horách
KMD – Týden mozku Praha
KMD – Plzeň Depo 2019
KMD Pohár vědy

Celkem



25
4
13
4
20
15
4
13
12
8
150

75
12
39
8
60
45
8
65
24
16
450

310

913

Prázdninová činnost
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR MUKAŘOV 2019
Letní tábor se těší pravidelně velkému
zájmu dětí a je zpravidla velmi rychle
obsazen. Těší nás, že se děti na tábor stále
vrací a z účastníků se často později stávají
praktikanti. Letošní tábor byl motivován
tématem Hollywood a kromě celotáborové
hry byl ozvláštněn také zapojením několika
projektových dnů.
Projektový den „Zážitková první pomoc“
plánovala vedoucí tábora Halka Johanová
s panem Ondřejem Koudelou zastupujícím
společnost PRPOM, která pořádá kurzy první
pomoci pro děti i dospělé. Projektový den byl naplánovaný na začátek letního pobytového
tábora (LPT), aby účastníci LPT získali zajímavou a originální formou povědomí o zásadách
bezpečnosti a naučili se i vhodně zasahovat v krizových situacích. Při projektovém dnu bylo
využito simulací reálných situací, kdy měli účastníci LPT předem rozdělené role. Tato metoda
byla velmi působivá, ovšem pro někoho i dost emočně náročná. Spolupráce všech – pedagogů,
kteří znají své svěřence, a pracovníků PRPOM, kteří jsou odborníci v oboru první pomoci, byla
tedy klíčová. Tento projektový den uváděli účastníci LPT jako jeden z hlavních zážitků tábora.
Projektový den zaměřený na parkur plánovala vedoucí LPT na základě zjištěného zájmu dětí o
toto téma. Účastníci LPT byli nejprve pozorovateli vystoupení parkuru a později si pod vedením
odborníků mohli některé prvky vyzkoušet. Na čtyřech stanovištích za využití speciálních
pomůcek děti na vlastní kůži zakusily, jak tvrdá práce stojí za divácky přitažlivými kousky.
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Další projektový den se konal přímo
v ZOO Dvůr Králové a byl zaměřený na
budování pozitivního postoje k živé
přírodě. Účastníci se dozvěděli o
hlavních funkcích zoologických zahrad,
úskalích i krásách chovu zvířat
v domácích podmínkách, nejen že
spoustu
zvířat
viděli
z nepatrné
vzdálenosti při projížďce po safari, ale
také si na vlastní kůži mohli ověřit
fyziologické charakteristiky plazů (měli
v rukou zvířata či jejich kůže atp.) Kromě výkladu a projížďky byla součástí programu i práce
s pracovními listy a samostatná práce. Program byl velmi pestrý, poučný i zábavný.
Cílem projektového dne „Bubliny a kouzla“ bylo jak děti pobavit, tak poučit a nechat je
nahlédnout „pod pokličku“ různých triků. Děti se dozvěděly, z čeho se skládá tekutina na
foukání bublin a jaké jsou její vlastnosti. Pak si zkusily samy bubliny tvořit i být uprostřed
obrovité bubliny. Stejně tak při vystoupení kouzelníka si děti zkusily být jak diváky, tak aktéry,
aby poznaly, jak snadné je klamat i být oklamán.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Tradičně se konaly příměstské tábory v době
prázdnin, a to nejen v době letních prázdnin, ale
uskutečnil se i příměstský tábor na podzim
s tematikou Halloweenu.

V létě se uskutečnilo celkem pět příměstských
táborů s výlety. V prvním týdnu jsme poznávali
krásy blízkého okolí (přírodní památku Chotuc,
Kersko, podnikli jsme putování od pramene
k prameni v Poděbradech a realizovali projektový
den v knihařské dílně v Rožďalovicích.
Ve druhém týdnu se uskutečnil projektový den
v pražském Muzeu smyslů, podnikli jsme výlet na
rozhlednu Vinice, do Liběchova a do Prahy do Domu
U Zlatého prstenu.
Ve třetím týdnu jsme opět vyrazili do Prahy na
Novoměstskou vodárenskou věž a do Muzea
Hlavního města Prahy, na soutok Labe a Jizery, na
zámek Lemberk, na Hruboskalsko a do muzea
Čtyřlístku do Doks.
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Čtvrtý příměstský tábor obsáhl další dva
projektové dny – v dílně ručního papíru
v Litoměřicích a v ekocentru Huslík. Oba
projektové dny děti velmi zaujaly a zapojovaly se
se zájmem do všech aktivit. Dále jsme podnikli
výlet na Bučický mlýn, na Chvalský zámek a do
Brandýsa nad Labem.

Pátý příměstský tábor se zase odehrával spíše
v blízkém okolí DDM, a to v Botanicu v Ostré, na
zámku v Chlumci nad Cidlinou, v zámeckém parku
v Lysé nad Labem, v Křečkově u myslivců a jeden
z výletů byl opět do Prahy do národního muzea.
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IV. Prázdninová činnost (k 31. 8. 2019)

Název akce

Datum
29.-30.10.2018
29.6. – 3. 7.
1.-4.7.2019
8.-12.7.2019
15.-19.7.2019
10.8.-17.8.
21.7.-3.8.2019
4. – 11. 8.2019
19.-23.8.2019
26.-30.8.2019
Celkem


Podzimní příměstský tábor
Francie – poznávací zájezd
Letní příměstský tábor č. 1
Letní příměstský tábor č. 2
Letní příměstský tábor č. 3
Šáteček soustředění
Letní pobytový tábor v Mukařově
KMD - Chodsko
Letní příměstský tábor č. 4
Letní příměstský tábor č. 5

Počet
Počet
Osobodny
účastníků
pracovníků
8
16
2
45
225
10
18
72
3
14
70
3
20
100
3
45
360
6
50
700
10
15
120
3
22
110
3
21
105
3
46
258
1878

Další činnosti zájmového vzdělávání
Keramika pro spádové mateřské školky
V letošním školním roce pokračovala naše spolupráce s mateřskými školami v okolí, kam
dojíždějí tvořit keramiku zaměstnankyně DDM. Letos s dětmi vyráběly sovu, keramický
adventní svícen, velikonoční vajíčko – mističku a dále výrobky na přání školek (autíčko,
berušku, žabičku aj.). Děti z MŠ Sadská přijížděly k nám do DDM seznamovat se s PC
(program Domino).
Halka Johanová, Jiřina Bartošová

V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k 31. 8. 2019)
Název akce
Keramika MŠ Sadská
Keramika MŠ Polabec
Keramika MŠ Vlkava
Keramika MŠ Kostelní Lhota
Keramika MŠ Oskořínek
ZŠ Budiměřice
ZŠ Krchleby
MŠ Pňov – Předhradí
PC MŠ Sadská
Celkem

Počet akcí
28
2
3
3
4
3
4
2
28
77
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Počet
účastníkůdětí, žáků,
studentů
232
70
53
102
62
138
103
56
232
1048



Osvětová a informační činnost

Jóga v denním životě
V návaznosti na seminář absolvovaný v rámci dalšího vzdělávání uspořádala Jiřina Bartošová
interaktivní přednášku pro všechny zaměstnance nazvanou Jóga v denním životě. Cílem bylo
předání informací o jógových technikách, které pomáhají udržovat zdraví, o vývoji těla u dětí a o
názorech na určité typy obuvi a pomůcek jakou jsou nosítka atp.
VI. Osvětová a informační činnost (k 31. 8. 2019)
Datum
Název akce
3. 9.
10.-13.9.
10. – 13. 9.
14.-15.9.
5. 10.
14.-16.10.
26.-28.10.
4. 10.
9. 11.
10. 11.
16. 11.
19.11.
23. – 25. 11.
26. 11.
29. 11.
29. 11.
4. 12.
25. 1.
16.-17.3.
22. 3.
28. 3.
26. – 28. 4.
13. 5.
16. 5.
26. 5.
14. – 16. 6.
Celkem

ZŠ Komenského, Tyršova, RAF, Křinec – zahájení školního roku
Informační schůzky pro rodiče DDM Nymburk
Informační schůzky pro rodiče mimo DDM Nymburk
Dny vědy a techniky Plzeň
Reg. technický seminář od 4. kupu
Natáčení vánočního CD Šáteček - příprava
Natáčení vánočního CD Šáteček - soustředění
Informační schůzky - logopedie
Věda pro malé šikuly
Ruský filmový festival
Věda pro malé šikuly
Jóga v denním životě
KMD – celostátní setkání Mladý vědec
Klávesy – vystoupení v Panoramě
Flétny – vystoupení v Panoramě
Čtení s autorkou
Den otevřených dveří ZŠ Tyršova KMD
Reg. technický seminář od 4. kupu
Týden mozků Praha - KMD
Reg. technický seminář od 4. kupu
Čtení s autorkou
Plzeň – KMD „Depo“ 2019
Klávesy – vystoupení v Panoramě
Flétny – vystoupení Panorama
Akademie DDM – Hálkovo divadlo
Pohár vědy
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Počet účastníků
1 269
cca 400
cca 300
2004
5
25
25
30
24
3
23
7
82
23
12
11
1259
4
4 000
4
7
2 500
14
10
400
150
12591



Organizace soutěží a přehlídek
Soutěže vyhlašované MŠMT, KÚ SK, okresní kola, regionální kolo v šachu

VII. Práce s talenty (k 31. 8. 2019)
Datum
21. 11. 2018
16. 1. 2019
30. 1. 2019
13. 2. 2019
27. 2. 2019
20. 3. 2019
25. 4. 2019
Celkem


Název akce

Regionální přebor žákovských družstev v šachu 2018
Dějepisná olympiáda 2019
Olympiáda v českém jazyce 2019
Konverzační soutěž v německém jazyce 2019
Zeměpisná olympiáda 2019
Dětská scéna 2019 - Celostátní přehlídka dětské recitace
Plavecko-běžecký pohár 2019

Počet účastníků
65
40
44
31
48
76
61
365

Odborná, metodická činnost

VIII. Metodická a odborná činnost (k 31. 8. 2019)
Datum
Název akce
10. 9.
2. 10.
18.-19.10.
24. 10.
7.11.
16. 11.
12. 12.
3. 1.
9. 1.
15. 1.
16. 1.
24. 1.
28. 1.
7. 2.
8. 2.
19. 2.
25. 2.
4. 3.
4.,5.3.
19. 3.
28. 3.
29. 3.
2. 4.
9. 4.

Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Porada ředitelů Nesuchyně
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Porada KÚ SK
Setkání externích zaměstnanců
Setkání ředitelů Beroun
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
MAP – Šablony II. pro SVČ
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Porada - Šablony II. pro SVČ
Porada - Šablony II. pro SVČ
MAP – Šablony II. pro SVČ
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Šablony Praha
Porada - Šablony II. pro SVČ
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Odborná pg. praxe
MAP – Šablony II. pro SVČ
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
MAP – Šablony II. pro SVČ
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
MAP – Šablony II. pro SVČ
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Počet účastníků
8
8
1
8
2
40
1
9
8
4
8
6
6
4
6
1
6
7
1
4
5
4
9
4

15. 4.
17. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 3.
18. 5.
30. – 31. 5.
3. 6.
13. 6.
27. 6.
Celkem


MAP – Šablony II. pro SVČ
Porada ředitelů KÚ Praha
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Porota v soutěži fléten - Loučeň
MAP – Šablony II. pro SVČ
Pedagogicko-organizační porada DDM Nymburk
Porada Praha – soutěže MŠMT
Komunitní plánování Nymburk
MAP – Šablony II. pro SVČ
MAP – Šablony II. pro SVČ

4
1
7
1
4
9
2
1
4
6
199

Spontánní činnost

ODPOLEDNÍ KLUB
Odpolední klub navštěvovaly zpravidla starší děti, které již družinu ve škole nenavštěvují, a také
děti, které pobytem v klubu vyplňují čas do začátku či po skončení kroužku. Klub využívají i děti
pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti rodičů, kterým nevyhovuje nutnost
pravidelné docházky a přihlašování. V tomto školním roce jsme také přivítali více dětí s odlišným
mateřským jazykem, pro něž je odpolední klub skvělou příležitostí, jak se potkat s vrstevníky a
konverzovat v češtině. V odpoledním klubu také probíhaly akce spjaté s ročním obdobím a
tematické akce (Halloween, Valentýn, Den matek, Den dětí).
Akce v klubu:
TVOŘENÍ S TAVNOU PISTOLÍ
V klubu dětem vždy nabízíme tvořivé aktivity, mají možnost zapojit se do výtvarných a
jiných tvůrčích soutěží, pořádáme vlastní soutěže – kvízové měsíční soutěže v klubu. Zaznamenali
jsme velký zájem dětí o tvoření s tavnou pistolí. Několikrát jsme proto v průběhu školního roku
nabídli tvoření s tavnou pistolí jako samostatnou akci. Děti vyráběly podtácky, věnečky a jiné
dekorace.
PEČENÍ SVATOMARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ
Tradiční akce pečení rohlíčků se i
v tomto školním roce těšila oblibě.
Někteří účastníci se na tuto akci vracejí
rok co rok a mnozí další jsou zlákáni
vůní rohlíčků, aby se připojili, aniž by
to dřív plánovali. Připojí se spontánně
po příchodu do DDM za jiným účelem.
I letos si děti (menší s rodiči) upekly
tvarohové, povidlové, ořechové a
makové rohlíčky.
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AUTORSKÉ ČTENÍ – JEŽÍŠEK A JEHO
ANDÍLCI
Před Vánoci jsme do odpoledního klubu pozvali
paní Lenku Dragounovou, která je autorkou
půvabné knížky Ježíšek a jeho andílci. Dětem
v klubu přečetla ukázku a povídala si s nimi o
Vánocích.
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Paní Lenku Dragounovou, autorku knihy Ježíšek a
jeho andílci jsme pozvali do klubu ještě jednou na
tvořivou čtenářskou dílnu „Můj příběh“, při které
si děti mohly zkusit být samy vypravěči a
spisovateli krátkých příběhů.

ŠITÍ VOŇAVÝCH STROMEČKŮ
Před Vánoci jsme se letos také pustili
do šití. Ačkoli výroba voňavých
stromečků nebyla snadná, děti zaujala
a spousta z nich si domů odnesla
krásnou dekoraci s vůní skořice.

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

Na svátek Valentýna tradičně vyrábíme
dárečky pro všechny, které máme rádi,
letos jsme kromě přáníček tvořili i
závěsná srdíčka, voňavé podtácky a
závěsy na kliku.

BEAUTY ÚTERÝ
Letos se v klubu objevila také novinka, která potěšila velkou skupinu děvčat. Šlo o společné chvíle
pro dívky 1. - 2. stupně ZŠ kde se věnovaly módě, líčení a účesům. Děvčata měla s sebou vlastní
vybavení pro tvorbu účesů (gumičky, kartáče, sponky, další doplňky), líčení (řasenky, rtěnky,
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make-up, pudry, tužky, stíny, zrcátko atd.). Učila se péči o pleť, různým stylům líčení, dělat krásné
účesy i tvořit vlastní návrhy oblečení.



Spontánní činnost

IX. Spontánní činnost (k 31. 8. 2019)
Datum
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Celkem

Název akce

Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub
Odpolední klub

Počet účastníků
- dětí, žáků, studentů
149
401
419
176
375
174
405
356
371
8
2834

4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a
studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času
V DDM již po několikáté otevíráme několik ZÚ, ve kterých se kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci
věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména o logopedii, kde poptávka
daleko převyšuje naše možnosti, proto každoročně hledáme další logopedky. Jako další aktivity
nabízíme pravidelné grafomotorické nácviky a přípravu na školu v ZÚ Předškoláček. Nově byl
otevřen kroužek předškoláček pro cizince a Příprava k maturitní zkoušce v čj. O všechny tyto
aktivity je u rodičů velký zájem. Pro děti nadané pořádáme soutěže z různých zájmových oborů.
Soutěže jsou vyhlašované DDM, MŠMT SK a dalšími subjekty.
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5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti


Programy a projekty

Vyhlašovatel Název a stručná
programu
charakteristika
(projektu)
podaného
(schváleného)
projektu

Schválená
finanční
podpora,
finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné
finanční zdroje

Průběh
realizace,
čerpané
finanční
prostředky

Město
Nymburk

Grant – Vánoční
dílny

V souladu se
schváleným
projektem

Město
Nymburk

Grant – Velikonoční
dílny

KÚ SK

Keramická pec

Dotace: 17 500,Kč
Vlastní zdroje:
25 000,-Kč
Dotace:15 400,Kč
Vlastní zdroje:34
500,-Kč
Dotace:
150 000,-Kč

MŠMT

Šablony pro SVČ

Dotace:
1 339 032,-Kč

V souladu se
schváleným
projektem

V souladu se
schváleným
projektem
V souladu se
schváleným
projektem

Zhodnocení
přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud
byl ukončen)

Pokračující
spolupráce se ZŠ
Komenského a ZŠ
RAF v Nymburce
Pokračující
spolupráce se ZŠ
Komenského a ZŠ
RAF v Nymburce
Díky nové peci lze
vypálit více
výrobků najednou
– úspora el.
energie
Projekt právě
probíhá. Díky
finanční dotaci
byly prázdninové
činnosti
obohaceny o
spoustu aktivit

Zahraniční spolupráce
Ve spolupráci se ZŠ R.A.F.Nymburk se v měsíci dubnu uskutečnil poznávací zájezd do
Francie.
Klub malých debrujárů - KMD při DDM Nymburk se tradičně spolupodílel na organizaci
mezinárodního finále KMD 2019. Družstvo malých debrujárů při DDM se do finále probojovalo a
úspěšně prezentovalo svou činnost. KMD v září reprezentoval českou republiku na mezinárodním
festivale v Abů Dhabí a plánuje účast na festivale v Dubaji. I na letošní školní rok plánujeme
uskutečnit zahraniční akce, např. poznávací zájezd do zemí Beneluxu.
Členové družstva
soutěží.

Taekwon–do Milovice se v průběhu roku zúčastnili několika zahraničních

Prevence rizikového chování dětí a mládeže
Zájmové vzdělávání, které samo o sobě pomáhá snižovat rizika patologických jevů u dětí,
preventivně přispívá k eliminaci těchto jevů všemi formami činnosti. Z pedagogického hlediska je
nejdůležitější pravidelná činnost v kroužcích, ale i ostatní aktivity. Důležité je umět děti k těmto
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činnostem přesvědčit, zaujmout je a vytvořit jim příjemné a atraktivní prostředí. To se nám daří,
neboť naše akce navštěvuje stále mnoho dětí. Zapojují se do nich i děti ze sociálně znevýhodněného
a rizikového prostředí. K prevenci rizikového chování velkou měrou přispívá činnost odpoledního
klubu, který navštěvují i děti ze znevýhodněného prostředí. V klubu se konala každý měsíc soutěž,
do které se mohly děti volně zapojit a získat pěkné odměny.
Multikulturní a environmentální výchova
Dům dětí a mládeže pořádá tradičně
akce spojení s českými svátky, např.
Pečení svatomartinských rohlíčků,
Mikulášská nadílka, Vánoční dílny,
Velikonoční dílny, Den matek apod.,
ale také halloweenské vyrábění a
Valentýn. V tvořivé atmosféře mají
děti možnost popovídat si s vedoucími
o tom, proč a jak se tyto svátky slaví a
všeobecně o tradicích.
Přirozeně také probíhá osvěta
v kroužcích cizích jazyků (ruština,
angličtina aj.). Účastníci kroužku
Ruský jazyk se tentokrát také vydali do
Prahy na oslavu ruského masopustu. V rámci výuky italštiny uspořádali den s italskou kuchyní.
Každoročně pořádá Dům dětí a mládeže soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Děti zvířátkům pro
Myslivecký spolek Pňov – Předhradí. Nadále pokračujeme ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
v Křečkově, který pro děti připravil v rámci příměstského tábora naučný program o myslivosti, lese
a lesní zvěři, myslivost byla dětem představena jako součást české tradice a kultury.
Vnější partneři střediska
Ve školním roce 2018/19 jsme spolupracovali s těmito subjekty: KÚ SK, Město Nymburk,
Infocentrum Nymburk, Městská knihovna Nymburk, Fokus Mladá Boleslav, MC Svítání, ZŠ
Komenského Nymburk, ZŠ Tyršova Nymburk, ZŠ RAF Nymburk, ZŠ Křinec, ZŠ Juventa
Milovice, ZŠ TGM Milovice, ZŠ BH Lysá n/L, ZŠ Komenského Lysá n/L, COP Nymburk, ZŠ
Hořátev, ZŠ Budiměřice, Myslivecký spolek Pňov – Předhradí, Myslivecký spolek Křečkov,
Kynologický spolek Ratenice, HZS Nymburk, MŠ Oskořínek, MŠ Vlkava, MŠ Kostelní Lhota,
MŠ Polabec, MŠ Třebestovice, MS Sadská, ZOO Chleby aj.

Ediční a propagační činnost
Celkovou nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2018/19 a jednotlivé aktivity jsme
propagovali především prostřednictvím webových stránek, Facebooku, ale také formou letáků a
plakátů. Ty zveřejňujeme ve vlastní vývěsní skříni, která je zpřístupněna široké veřejnosti.
Mimořádně důležité informace byly veřejnosti sdělovány prostřednictvím deníku Nymbursko a
Mladá Fronta. Propagační letáky rozesíláme elektronickou poštou do všech škol, školských
zařízení a do všech organizací pracujících s dětmi nejen v Nymburce, ale i v širokém okolí.
Ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem využíváme plakátovacích ploch města.
Pozvánky na akce zveřejňujeme také v Nymburském zpravodaji, který vydává Městský úřad
Nymburk jako měsíčník. Obesíláme NKC Nymburk, které naše pozvánky zařazuje do tištěného
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měsíčního přehledu kulturních akcí. Při zveřejňování informací o našich akcích dále
spolupracujeme s následujícími institucemi: městskou knihovnou, informačním centrem města
Nymburk, Pedagogicko-psychologická poradna Nymburk, Dětský domov Nymburk, mateřské,
střední, speciální a základní školy ve městě a okolních obcích.
Nadále vylepšujeme webové stránky, které umožňují přihlašování na akce, na tábory a do
zájmových útvarů prostřednictvím formuláře na internetu z domova. Dále oslovujeme děti a
rodiče prostřednictvím facebookového profilu „Dům dětí a mládeže Nymburk“.
6. Údaje o pracovnících SVČ
I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k 30. 6. 2019)
Počet pracovníků

Počet
účastníků prav.
pedagogických
činností na
celkem
pedagogických
nepedagogických
– s odbornou
přep. počet
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený
kvalifikací 1
pedagog. prac.
9/8,4
5/5
4/3,4
5
264,8
1
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 6. 2019)
Pracovní
Pedagog.
Kvalifikace – dosažený stupeň
zařazení, Úvazek
pracovník
vzdělání, obor
funkce
Pedagog
SpgŠ, Učitelství MŠ, SpgŠ
volného
Kuchařová Dana
1,00
Vychovatelství,
času,
UK Praha, Bc. Školský management
ředitelka
Pedagog
volného
Johanová Halka
času,
1, 00
SPŠ Prospera, Kurz pg. přípravy
zástupkyně
ředitelky
Pedagog
Jelínková Eva
volného
1,00
Gymnázium, Studium pg. volného času
času
Pedagog
ETF UK Praha, Studium pg. volného
Schreyerová Pavla
volného
1,00
času
času
Bartošová Jiřina

Pedagog
volného
času

1,0

Délka
Titul ped.
praxe
Bc.

21

23

Bc.

FF UK, Český jazyk a literatura +
Učitelství českého jazyka pro střední Mgr.
školy (Mgr.); FF UK, Pedagogika
Bc.
(Bc.)
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31

14

7

III. Další údaje o nepedagogických pracovnících (k 30. 6. 2019)
Pracovní
Nepedagog.
Kvalifikace – dosažený stupeň
zařazení,
Úvazek
pracovník
vzdělání, obor
funkce
Faulhammerová
účetní
1,0
Střední, SEŠ Praha
Eva
Škodová Jana
uklízečka
0,9
Vyučena, SOU Mladá Boleslav
referent
Střední, SHŠ-obor všeobecná
Růžičková Jana
majetkové
1,0
ekonomika
správy
Johan Tomáš
údržbář
0,5
SOUS – obor mechanik, seřizovač

Délka
Titul neped.
praxe
23
28
21
31

IV. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2015)
Počet pedag.
pracovníků
Celkem
z toho žen


do 30 let

31 – 40
let

41 – 50
let
1
1

51 – 60
let
3
3

nad 60
let

Z toho
důchodc
i

Průměrný
věk

1
1

46,8

Personální změny ve školním roce:
Od 26. 8. 2019 nastoupila do DDM na pracovní pozici pedagog volného času, pracovní úvazek
1,0 Lenka Pořízková, Předškolní a mimoškolní pedagogika, maturitní zkouška

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
NIDV – PG., Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou
pedagogickou práci, 5 účastníků, osvědčení



Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,
školení, samostudium

B. Harazin, školení BOZP a PO – 32 účastníků
Noveko 96 - vzdělávací společnost- Úředník a jeho písemný projev- 1 účastník
VISK Nymburk- Kreativní materiály- 1 účastník
VISK- Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti- 1 účastník
NIDV Praha- Profesní únava hlasu a možnosti nápravy- 1 účastník
VISK Praha- Činnosti poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů-1 účastník
VISK Praha- Stres v práci pedagoga- 1 účastník
VISK Praha- Využití meditačních technik ve školním prostředí- 1 účastník
KCOOB Praha- Vánoce- jak přiblížit smysl a význam Vánoc dětem školního věku- 1 účastník
VISK Mělník- Začleňování do kolektivu pomocí her- 1 účastník
VISK Kutná Hora- Cestování po kontinentech – hudebně dramatická výchova- 1 účastník
ČADJ Praha – Jógové hry pro předškoláky – 1 účastník
KAP + META Praha Vzdělávání dětí a žáků s OMJ – 1 účastník
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AUČCJ Praha Děti a žáci s OMJ – 1 účastník
Portál Praha- Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků – 1 účastník
Pasparta Praha- Pohybové hry a aktivity pro děti se SPU, ADHD – 1 účastník
MAP Nymburk - Práce s dětmi a mládeží v knihovně – 1 účastník
NAUČME SE - Lázně Toušeň - Jak učit angličtinu děti 2-6 let – 1 účastník
Prevalis - Uherské Hradiště – Letní škola prevence - 1 účastník
VISK Praha – Děti v kontextu domácího násilí – 2 účastníci
VISK Praha – Sociálně právní aspekty pedagogické praxe – 3 účastníci
VISK Praha- Základní supervizní a intervizní techniky – 2 účastníci
VISK Praha- O planetě Zemi z pohledu geologie – 1 účastník
VISK Praha- Ekonomika pro vedoucí pedagogické pracovníky – 1 účastník
PARIS Karviná – Datové schránky - 1 účastník
KÚ Praha - E – SPIS LITE – 1 účastník
KÚ Praha- E- SPIS LITE – 1 účastník
VISK Nymburk - Kreativní materiály – 1 účastník
VISK Nymburk- Kreativní téma Velikonoce – 1 účastník
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 27
b) počet vícedenních akcí: 1
c) samostudium: 5


Finanční náklady vynaložené na DVPP
22 430,-Kč

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách neuvedených v bodě 9)
Kontrola OSSZ - bez závad
Kontrola VZP – kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v souvislosti se špatně stanovenou výší
pojistné částky. Ze strany zaměstnavatele došlo k okamžité nápravě.
Kontrola KHS turistické základny v Mukařově – bez závad
9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ
I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času
Základní údaje o hospodaření
SVČ
v tis. Kč

Za rok 2018 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2019 (k 30.
6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

7138

0

3436

0

2.

Výnosy celkem

7203

0

4255

0

příspěvky a dotace na
provoz

5630

0

3919

0

ostatní výnosy

1573

0

1496

0

65

0

819

0

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK před zdaněním
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II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.
2.
3.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem
(INV)
Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně
vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV)
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního
rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho mzdové výdaje
ostatní celkem1 (např. UZ 33 163, 33 166,… - vypsat všechny)

z toho

Za rok 2014
(k 31. 12.)
0
0
5202
5160
3831
0
42

z toho

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje
celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)
ostatní účelové výdaje celkem1 (např. UZ 001, 002, 003,… - vypsat
všechny)

439
250
189
11
178

z toho
z toho

5.

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy
EU, FM EHP/Norsko atd.)

0

V roce 2018/2019 proběhla v našem zařízení rekonstrukce sociálního zařízení ve sníženém přízemí
a ve třetím patře budovy. Tato rekonstrukce zpříjemní pobyt všem účastníkům zájmových kroužků.
V tomto roce v měsíci červnu jsme žádali zřizovatele o přidělení finančních prostředků na nákup
keramické pece. Na přelomu roku se tento nákup uskutečnil. Naše organizace se od 1. 7. 2019
zapojila do projektu Šablony II.
Během roku 2018/2019 se podařilo získat pro zařízení granty od Města Nymburk. První na Vánoční
dílny v celkové částce Kč 17 500,- a Velikonoční dílny v celkové částce Kč 15 400,-.
Vzhledem k tomu, že využíváme vybrané zápisné za zájmové vzdělávání na částečnou úhradu
provozních nákladů, daří se nám udržet kladné hospodaření. V průběhu roku a dle finančních
možností zlepšujeme estetické prostředí v budově i ve venkovních prostorách.
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10. Závěr
Výroční zpráva vás provedla po všech oblastech naší činnosti. Snažili jsme se v ní zachytit
všechny akce nejen číselně, aby bylo zřejmé, s kolika účastníky se každoročně setkáváme, ale také
popsat nejzajímavější či nejnovější aktivity a zachytit je obrazem.
Na začátku školního roku 2018/2019 jsme také vyhodnocovali dotazníky spokojenosti, které
jsme nabízeli k vyplnění v období od března 2018 do října. Potěšilo nás pozitivní hodnocení našeho
webu (97 % respondentům se líbí), kroužků (průměrné hodnocení vyšší než 9 z 10 hvězdiček, stejně
jako hodnocení letního pobytového tábora. O maličko nižší hodnocení získaly příměstské tábory
(průměr 8,5 hvězdiček z 10).
Vždy nás těší ocenění naší práce a děkujeme všem, kteří na ní mají svůj podíl.

Datum zpracování zprávy: 25. 10. 2019

Datum projednání zprávy:

Podpis ředitele a razítko střediska:
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