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1. Základní údaje o organizaci

Název zařízení:

Dům dětí a mládeže Olomouc

Sídlo zařízení:

Olomouc, tř. 17. listopadu 47/1034, PSČ 771 74

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO:

000 96 792

IZO:

600 031 501

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Zřizovací listina:
28.6.2001

schválena

Ředitel zařízení:

Mgr. Jiří Dostál

Zastupitelstvem

Olomouckého

kraje

dne

Místa dalšího vzdělávání: Janského 1/467, 779 00 Olomouc
Otevřený klub, Rožňavská 21/728, 779 00 Olomouc
Turistická základna Ochoz, Rakůvka 46, 798 57 Rakůvka
Turistická základna Pohořany, Pohořany 122,
783 16 Dolany
Telefon:

585 223 233

Fax:

585 223 839

E-mail

ddm@ddmolomouc.cz

www stránky:

www.ddmolomouc.cz
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2. Charakteristika školského zařízení
Dům dětí a mládeže Olomouc je školské zařízení, které v souladu se zákonem
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a se zřizovací
listinou poskytuje zájmové vzdělávání. Jeho posláním je především osobnostní
rozvoj dětí, žáků a studentů v oblasti neformálního vzdělávání. Zaměření činnosti je
vysoce rozmanité, s důrazem na formování osobnosti mladého člověka, na podporu
rozvoje jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu.
2.1. Formy zájmového vzdělávání
Zájmové vzdělávání se na Domě dětí a mládeže Olomouc uskutečňuje těmito
formami:
a) Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační
činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde Dům dětí a mládeže vykonává
činnost pro zájmové vzdělávání.
Jedná se o činnosti, které se uskutečňují formou jednorázových nebo cyklických
akcí různého typu a zaměření. Zde je po celý rok připravena široká nabídka aktivit,
které jsou zaměřené jednak dle druhu (sportovní, kulturní a vzdělávací) a jednak dle
sociálního členění v návaznosti na věk, pohlaví, aj. tak, aby si mohl vybrat „svoji“
akci každý zájemce z široké veřejnosti. Z nabídky si tak mohou vybrat např. i rodiče
s dětmi, nebo handicapované děti.
b) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností.
Probíhá v zájmových útvarech, klubech, dlouhodobých kurzech - v plně vybavených
odborných pracovnách - v oblastech: výtvarná výchova, tanec, sport, turistika,
přírodověda, technika, hudba a předškolní výchova. Tato nabídka je určena
převážně dětem a mládeži.
c) Táborovou činností a dalšími činnostmi spojenými s pobytem mimo místo,
kde Dům dětí a mládeže vykonává činnost pro zájmové vzdělávání.
Jedná se o pořádání táborů a rekreačních pobytů s různým tématickým zaměřením,
od specializovaného – lyžování, plavání, tanec, netradiční sporty, modelářství,
elektronika, až po tábory a pobyty zaměřené všeobecně, které se pestrou škálou
zájmových aktivit orientují zejména na komplexní rozvoj účastníků a zdravý životní
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styl. Tyto činnosti se uskutečňují v průběhu celého školního roku o svátcích, dnech
pracovního volna a v době školních prázdnin. Pro členy zájmových útvarů
připravuje Dům dětí a mládeže odborná soustředění, ve kterých probíhá
zdokonalování vyhraněných zájmů dětí a mládeže včetně doplňkových zájmových
aktivit podporující komplexní rozvoj osobnosti.
d) Osvětovou a informační činností, nabídky spolupráce školám.
Osvětová činnost je prováděna formou seminářů, školení, odborných instruktáží,
výukových programů a konzultací. Pro pedagogické pracovníky a pracovníky
neziskových organizací jsou také připraveny a nabízeny kurzy dalšího vzdělávání
akreditované MŠMT ČR, jejichž garantem je Národní institut dětí a mládeže.
Informační činnost se uskutečňuje především prostřednictvím Informačního centra
pro mládež Olomouckého kraje /ICM/, které Dům dětí a mládeže Olomouc
provozuje.
V rámci zájmového vzdělávání nabízí Dům dětí a mládeže spolupráci školám
zejména v oblasti ekologických a výtvarných programů. V případě zájmu ze strany
škol je Dům dětí a mládeže připraven spolupracovat i v dalších oblastech
zájmového vzdělávání.
e) Individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí,
žáků a studentů.
Práce s talentovanými dětmi a mládeží se uskutečňuje především v jednotlivých
zájmových útvarech, a to zejména individuální přípravou a vytvářením optimálních
podmínek pro rozvoj jejich nadání.
f) Otevřené nabídky spontánních činností.
Na základě stupňujícího se zájmu dětí a mládeže o aktivity méně organizované, bez
pevného rozvrhu – z možností vlastní volby jsou Domem dětí a mládeže pro
zájemce o tyto aktivity vytvářeny podmínky prostorové (klub, dětská hřiště),
materiální (volně dostupné stolní hry, internet, práce na PC, sportovní náčiní) a také
připravovány a realizovány neformální programy.
2.2. Profil účastníků zájmového vzdělávání
Cílem zájmového vzdělávání na Domě dětí a mládeže Olomouc je za pomoci
nejkvalitnějších dostupných vzdělávacích metod a prostředků naučit účastníky:
•

rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času,
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•

vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat, organizovat a řídit
vlastní volný čas,

•

vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle
osobních dispozic,

•

umět říci ne na nevhodné aktivity,

•

vybírat vhodné kvalitní a přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu a
pracovního nasazení,

•

vhodně relaxovat,

•

vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu,

•

rozvíjet své zájmy a záliby,

•

rozvíjet odbornost a profesní orientaci, rozvíjet talent,

•

rozvíjet své mravní vědomí,

•

rozvíjet smyslové vnímání,

•

orientovat se v globálních problémech současného světa,

•

chápat kompletnost vztahu mezi přírodou a lidskou činností,

•

respektovat postoje, přesvědčení a zájmy jiných lidí,

•

komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory a pocity,

•

zvyšovat zdravé sebevědomí,

•

prohlubovat sebereflexi.
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3. Údaje o zaměstnancích Domu dětí a mládeže Olomouc
3.1 Přehled zaměstnanců
Pedagogičtí zaměstnanci
Poř.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Titul

Příjmení, jméno

Mgr.
Bc.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Ing.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

20

Pracovní zařazení/oddělení

Dostál Jiří
Trizmová Zuzana
Blaťáková Jarmila
Břečková Jarmila
Březina Leoš
Hanáková Zdeňka
Havlická Eva
Janek Vladimír
Ježowicz Radek
Krákora Zdeněk
Kvochová Šárka
Lesák Petr
Lesáková Alena
Loukota Jiří
Marx Jaroslav
Smékalová Hana
Monika Štěpánová
Teplá Hana
Trávničková
Barunka
Vokurková Miluška

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Plat.
třída
12
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10

Plat.
st.
10
11
12
12
10
10
10
9
4
5
5
1
12
12
9
2
2
9

Prac.
úvazek
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,75
0,8
0,5
1
1
1
1

Tř. 17. listopadu

VŠ

10

12

1

Janského 1

SŠ

9

12

0,25

Pracoviště

Vzděl.

ředitel
statutární zástupce ředitele
pedagog VČ/otevřený klub
pedagog VČ/otevřený klub
pedagog VČ/ICM
asistent pedagoga VČ/ICM
pedagog VČ/ved. pracoviště Janského
pedagog VČ/ výtvarná výchova
pedagog VČ/vnější komunikace
pedagog VČ/sport a turistika
pedagog VČ/výtvarná výchova
pedagog VČ/sport a turistika
pedagog VČ/sport a turistika
pedagog VČ/technika
pedagog VČ/přírodní vědy
pedagog VČ/ pracoviště Janského
pedagog VČ/sport a turistika
pedagog VČ/výtvarná výchova

Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Rožňavská 21
Rožňavská 21
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Janského 1
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Janského 1
Tř. 17. listopadu
Janského 1
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu

pedagog VČ/tanec a zábava
pedagog VČ/ pracoviště Janského

Celkový fyzický počet pedagogických zaměstnanců byl 20, přepočtený 17,8.
Ostatní zaměstnanci
Poř.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Titul

Ing.
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Buchtová Jitka
Doležalová Hana
Greplová Alena
Herbertová Alena
Hronová Jana
Kovářová Sylva
Lysý Václav
Maderová
Miroslava

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Příjmení, jméno

Mgr.

Mgr.

Puda Jiří
Pudová Marie
Schejbalová
Milada
Soukupová Marie
Šindelář Milan
Veselá Anna
Vokurka Milan
Vrtěl Karel
Vysloužilová Hana

Pracovní zařazení/oddělení

SŠ
VŠ
ÚSO
SOU
SOU
SŠ
SOU

Plat.
třída
8
10
2
2
2
8
5

Plat.
st.
11
7
12
12
12
9
12

Prac.
úvazek
1
1
0,6
1
1
1
0,85

ZŠ

2

12

1

SOU
SOU

3
2

12
12

0,3
0,55

ZŠ

2

12

0,7

SOU
SOU
VŠ
SOU
SOU
VŠ

2
2
2
6
6
2

12
12
12
12
12
12

0,5
0,5
0,5
1
1
0,6

Pracoviště

Vzděl.

účetní
vedoucí hospodářské správy – hl.účetní
vrátný, telefonista
uklizeč
uklizeč
administrativní prac.
správce, školník, údržbář, uklizeč

Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Janského 1
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
TZ Ochoz

uklizeč

Tř. 17. listopadu

údržbář, topič
uklizeč

TZ Pohořany
TZ Pohořany

vrátný, telefonista

Janského 1

uklizeč
vrátný, telefonista
vrátný, telefonista
vedoucí provozu, správce a údržbář
školník, řemeslník
vrátný, telefonista

Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Tř. 17. listopadu
Janského 1
Tř. 17. listopadu
Rožňavská 21

Celkový fyzický počet nepedagogických zaměstnanců byl 17, přepočtený 13,1. Vyšší
počet nepedagogických zaměstnanců vyplývá z velkého počtu míst dalšího
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zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Olomouc, která jsou od sebe značně
vzdálená.
3.2 Organizační struktura Domu dětí a mládeže Olomouc

Olomoucký Kraj

Ředitel DDM:

Mgr. Jiří Dostál
Zástupce ředitele:

Bc. Zuzana Trizmová
Výchovně vzdělávací
činnost

Provozní zabezpečení

Vedoucí pedagog. vol. času

Vrátní

Vedoucí HS, ekonom,
hlavní účetní

Tř. 17.listopadu

Ing. Hana Doležalová

Pedagogové volného času
Účetní
„Externí“ pedagogové
Administrativní
pracovnice
Vedoucí pracoviště Janského:

Vrátní

Vedoucí provozu

RNDr. Eva Havlická

Janského

Milan Vokurka
Správci budov

Pedagog.vol. času - (Janského)

Uklizeči
Obsluha prádelny

Vedoucí otevř. klubu Rožňavská:

Mgr. Jarmila Břečková
Pedagog vol.času

- (Rožňavská)

Public Relations:

Mgr. Radek Ježowicz
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4. Údaje o přijímání účastníků zájmového vzdělávání
Činnosti Domu dětí a mládeže Olomouc jsou otevřené všem potencionálním
účastníkům, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání.
K zájmovému vzdělávání na Domě dětí a mládeže Olomouc si uchazeči podávají
přihlášku. Pokud nejsou plnoletí, pak s vyjádřením zákonného zástupce účastníka.
Podpisem přihlášky potvrzují svůj souhlas s účastí na pravidelném zájmovém
vzdělávání, s úhradou stanovené úplaty za poskytované vzdělávací služby a
s dodržováním vnitřního řádu a provozních řádů místností, ve kterých se
uskutečňuje vzdělávací a zájmová činnost.
Na nepravidelná zájmová vzdělávání se přihlášky vyplňují dle charakteru zájmové
činnosti (akce, pobytové programy, výlety, aj.).
O přijetí účastníků k činnosti na Domě dětí a mládeže Olomouc rozhoduje ředitel
v souladu s § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č. 74/2005 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o přijetí účastníků a vnitřním řádem Domu dětí a
mládeže Olomouc.
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5. Údaje o vzdělávání a zájmové činnosti ve školním roce 2007/2008
5.1 Statistické vyhodnocení doby konání aktivit v jednotlivých formách
vzdělávání a zájmové činnosti

Pravidelné schůzky ZÚ
•

konaly se téměř výhradně v pracovních dnech.

Doprovodné aktivity ZÚ
•

23 % v pracovních dnech,

•

77 % o víkendech, svátcích a prázdninách.

Příležitostné akce pro širokou veřejnost
•

54,5 % v pracovních dnech (drobné akce, malé svým rozsahem),

•

45,5 % o víkendech, svátcích a prázdninách (velké akce).

Metodická a odborná činnost - akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků
•

98,2 % v pracovních dnech (výukové programy pro školy),

•

1,8 % o víkendech a svátcích (pro vedoucí a dospělé).

Osvětová a informační činnost – ICM a odborná poradenská činnost
•

v průběhu celého roku – na odborných pracovištích, v ICM a na akcích.

Práce s talenty
•

v průběhu celého roku individuálně dle druhu činností.

Spontánní aktivity
•

denně v průběhu celého roku.

Soutěže MŠMT
•

95,4 % v pracovních dnech školního roku (olympiády atd.),

•

4,5 % o víkendech (soutěže zájmových činností).

Tábory a pobytové akce
•

12,5 % v průběhu pracovních dnů (pro rodiče s malými dětmi).

•

87,5 % o víkendech, volných dnech a prázdninách,
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5.2 Přehled o činnostech v jednotlivých formách vzdělávání a zájmové činnosti
5.2.1 Pravidelná zájmová činnost
Formy činnosti: vzdělávání v zájmových útvarech (dále jen ZÚ), činnost v klubech,
dlouhodobé kurzy.
Oddělení:
- Výtvarná výchova
Výtvarná výchova, prostorová tvorba, keramika, točení na hrnčířském kruhu, práce se
dřevem, tvůrčí fotografie, výtvarný ateliér, výtvarná výchova s PC grafikou, výtvarné
hrátky.
- Sport a tanec
Aerobic, rytmika, pohybová výchova, taneční výchova, sportovní tanec, disko tance,
square dance, clogging, step, hip hop, břišní tance, basketbal, cvičení pro rodiče
s dětmi, cyklotrial, florbal, lukostřelba, lyžování, míčové hry, orientační běh, plavání,
rehabilitační cvičení, sportovní přípravka, šachy, kung-fu, taekwondo, sebeobrana,
vodní turistika, stolní tenis.
- Hudba
Flétna, klávesy, kytarové kluby.
- Přírodověda
Ochrana přírody, chovatelství, ZOO klub, rybářství.
- Technika
Auto modelářství, letecké modelářství, lodní modelářství, železniční modelářství,
elektrotechnika, práce s PC (Windows, Word, Excel, programování, tvorba www
stránek).
- Ostatní
Dětská televize, dramatika, malá školička pro předškolní děti, kluby mládeže a práce
Městského zastupitelstva dětí a mládeže v Olomouci.
Přehled o aktivitách v zájmových útvarech:

Počet ZÚ
127

Počet členů ZÚ
celkem
1627

Z toho dětí
327
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Z toho Z toho
Z toho dospělých
žáci
studenti
998
141
161

5.2.2 Příležitostná činnost
Jedná se o výchovné, vzdělávací, zájmové a tématicky rekreační činnosti různého
charakteru, které Dům dětí a mládeže připravoval pro členy svých ZÚ a zájemce
z řad veřejnosti.
- Příležitostná činnost realizovaná pro členy ZÚ
Mezi tradiční doprovodné aktivity k pravidelným schůzkám ZÚ patřily především
odborná soustředění, výlety, exkurze, vystoupení, výstavy, setkání a účast na
soutěžích. Tyto aktivity byly přístupné i vyhraněným zájemcům z široké veřejnosti.
Přehled o aktivitách v tzv. odborně zaměřených příležitostných akcích
Počet
akcí
113

Z toho
víkendových
87

Počet účastníků
celkem
1 250

Z toho účastníků o
víkendech
756

Počet hodin
celkem
657

- Příležitostná činnost určená pro veřejnost
Přehled o akcích v tzv. příležitostných činnostech pro veřejnost
Počet
akcí
176

Z toho víkendových
80

Počet účastníků
celkem
16 841

Uskutečněné tradiční velké akce:
- Akce zaměřené na podporu tradic:
•

Advent,

•

Masopust,

•

Slavíme velikonoce,

•

Mikulášské akce.

- Vánoční akce:
•

akce s odborným zaměřením,

•

Dny Země,

•

Morava Open,

•

setkání radioamatérů,

•

besedy.
13

Z toho účastníků
o víkendech
5 250

Počet hodin
celkem
888

- Zájmové soutěže:
•

Hanácký koláček,

•

olomoucká šachová liga,

•

stolní tenis pro neregistrované hráče,

•

orientační závody,

•

rybářské soutěže.

- Akce se vzdělávacími prvky:
•

školení rybářů,

- Výukové programy pro školy:
•

výtvarné programy,

•

ekologické programy,

•

environmentální výchova,

•

outdoorové aktivity,

•

dopravní výchova.

- Další akce ve spolupráci s jinými subjekty:
•

Tělo Olomouc ve spolupráci s FTK UP Olomouc - vzdělávací akce pro učitele
TV a pedagogy volného času,

5.2.3 Spontánní aktivity
Jedná se o aktivity méně organizované, bez pevného rozvrhu – z možností vlastní
volby využití volného času ze strany zájemců.
Mezi tyto aktivity na Domě dětí a mládeže Olomouc se řadily ve školním roce
2007/08:
•

Otevřený klub dětí a mládeže,

•

dětské hřiště,

•

výstavy s doplňkovým programem,

•

volně dostupné stolní hry v prostorách chodeb,

•

volně dostupný internet,

•

možnost práce na PC,

•

„Večer pro Zemi“,
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5.2.4 Metodická a odborná činnost
Dům dětí a mládeže Olomouc je regionálním pracovištěm NIDM Praha v oblasti
zájmového

vzdělávání

pro

pracovníky

středisek

volného

času.

Jedná

se

o akreditované vzdělávání pedagogů volného času.
- Akreditované programy pro pedagogy a pracovníky s dětmi a mládeží ve
školním roce 2007/08:
•

Artefiletika,

•

Právní radí -Jak na tábory

•

Přeskoč, přelez...

•

Kdo si hraje nezlobí,

•

Pedagog v bludišti paragrafů,

•

V prašanu i na ledě

- Další činnosti – např. Školička internetu pro seniory, outdoorové semináře na
zakázku.

Přehled o akcích ve vzdělávacích a akreditovaných programech
Počet akcí
269

Z toho o víkendech
5

Počet účastníků
5 992

Počet hodin
619

5.2.5 Soutěže vyhlášené MŠMT ČR
Dům dětí a mládeže Olomouc byl OŠMT KÚOL pověřen realizací okresních a
krajských kol předmětových soutěží a olympiád pořádaných v okrese Olomouc a
koordinací financování sportovních soutěží Olomouckého kraje realizovaných AŠSK
a soutěží ZUŠ Olomouckého kraje. Předmětové soutěže odborně garantovali
odborníci

z řad

pedagogů

–

metodiků.

Organizační

a

ekonomickou

část

zabezpečoval Dům dětí a mládeže Olomouc. Dům dětí a mládeže pořádal také
zájmové soutěže. V tomto školním roce se uskutečnily již tradičně pořádané
soutěže: Zelená stezka; v modelářské odbornosti a v radiotechnice.
Přehled o soutěžích
Počet soutěží
44

Počet účastníků
26 344
15

5.2.6 Práce s talenty
Individuální přístup k talentovaným dětem a mládeži je jednou z důležitých
činností Domu dětí a mládeže. Uskutečňuje se v jednotlivých zájmových kroužcích
s důrazem na individuální přípravu a vytváření optimálních podmínek pro rozvoj
jejich nadání. Jedním z výstupů dobré práce s talenty byla přední umístění
v soutěžích

republikového

i mezinárodního

charakteru,

na

která

účastníci

vzdělávání na Domě dětí a mládeže Olomouc ve školním roce 2007/2008 pravidelně
dosahovali.
5.2.7 Pobytové akce
Jedná se činností spojenými s pobytem mimo místo, kde Dům dětí a mládeže
vykonává hlavní činnost pro zájmové vzdělávání.
Druhy pobytových akcí realizovaných Domem dětí a mládeže:
•

odborná soustředění,

•

pobytové akce pro rodiče s dětmi se vzdělávacími prvky (výuka lyžování,
plavání) podporující soudržnost rodiny,

•

rekreační pobyty pro různé věkové kategorie dětí a mládeže s pestrou škálou
zájmových aktivit zaměřených zejména na komplexní rozvoj a podporu
zdravého životního stylu.

Přehled o pobytových akcích
Počet akcí
46

Počet účastníků
1 113

Počet dnů celkem
134

Počet účastníků
961

Počet dnů celkem
260

Přehled o účasti na táborech
Počet akcí
30

Přehled o účasti na městských táborech
Počet akcí
4

Počet účastníků
88

16

Počet dnů celkem
21

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno především na základě
nabídek Pedagogického centra Olomouc, Schola Servis Prostějov, NIDV Olomouc a
dále na základě nabídek vysokých škol. Všechny využité programy byly
akreditovány MŠMT v rámci DVPP.
6.1 Účast ve studiu zvyšujícím kvalifikaci
Studium v magisterském programu na pedagogické fakultě UP Olomouc úspěšně
zakončila Monika Štěpánová.
6.2 Účast ve studiu prohlubujícím kvalifikaci
Ředitel úspěšně absolvoval vzdělávací modul pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a
školských zařízení s názvem „Kompetentní vedení školy aneb zvládnutí manažerských
dovedností“, který organizovala Schola Servis Prostějov. Díky spolufinancování ESF a
státním rozpočtem ČR byl celý vzdělávací modul bezplatný.
Zástupkyně ředitele zahájila 1. ročník vzdělávání „Dokážu to – úspěšný ředitel“. Studium je
organizováno AISIS Kladno, NIDM Praha a FTK Olomouc.
Dalších vzdělávacích programů nejrůznějšího typu se zúčastnilo 11 pedagogických
a 3 ostatní zaměstnanci Domu dětí a mládeže Olomouc.
6.3 Účast na odborných školeních
- Školení BOZP a PO – školení připravil pro všechny pedagogické pracovníky Domu
dětí a mládeže Olomouc Ing. Janek.
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci Domu dětí a mládeže na veřejnosti
7.1 Ostatní aktivity domu dětí a mládeže
7.1.1 Informační centrum pro mládež (ICM)
Dům dětí a mládeže Olomouc se významnou měrou podílel na provozu a činnosti
ICM. Oblastmi informací poskytovaných ICM byly vzdělávání, práce, nadace a
granty, stát a společnost, mezinárodní organizace a programy, sociálně problémové
jevy, sociální péče, volný čas, cestování.
Z důvodů efektivity a lepší dostupnosti ICM jsme přestěhovali ICM do prostor místa
dalšího vzdělávání na Janského ul.1.
7.1.2 Videostudio
Technika Domu dětí a mládeže umožňuje zaznamenávat postupy a výstupy
zajímavých

a

v praxi

použitelných

zájmových

činností.

Vzdělávací

pořady

zpracované ve videostudiu Domu dětí a mládeže byly určeny všem zájemcům pro
inspiraci, poučení i potěšení. Zaznamenané projekty účastníků vzdělávání a
zájmových činností se staly trvalými dokumenty.
7.1.3 Mini ZOO
V prostorách Domu dětí a mládeže existuje mini ZOO, které neslouží jen jako
odborné pracoviště pro zájmové útvary chovatelství, ale je využíváno i pro
vzdělávací programy a exkurze MŠ, ZŠ a ŠD. Ve školním roce přiblížil mnoha dětem
svět drobného zvířectva, domácích mazlíčků i exotických zvířat.
7.1.4 Poradenská činnost
Pedagogičtí pracovníci Domu dětí a mládeže působili také jako odborní poradci
v oblastech zájmových činností. Tuto činnost vykonávali na svých pracovištích.
Jednalo se o vhodný výběr zájmů pro děti a mladé lidi, pomůcek, profesní orientace
a možností trávení volného času a dalšího vzdělávání.
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7.1.5 Půjčovna lyží
Půjčovna lyží s odborným poradenstvím sloužila hlavně školám pro zimní lyžařské
výcvikové kurzy a zájemcům o rekreační lyžování v rámci vlastní činnosti Domu dětí
a mládeže. Tato služba Domu dětí a mládeže byla cenově dostupná i široké
veřejnosti.
7.1.6 Zapůjčování prostor
V dopoledních hodinách a v době kdy prostory Domu dětí a mládeže nebyly plně
využity vlastní činností, umožnil Dům dětí a mládeže organizacím a institucím
zabývajícím se volnočasovým aktivitami dětí a mládeže si tyto volné prostory
pronajmout. Podobně byly vytěžovány turistické základny. Přednost při jejich
obsazování měly aktivity Domu dětí a mládeže. V době prázdnin pak sloužily
turistické základny Domu dětí a mládeže především pro pořádání táborů.
Protože se nám bohužel nepodařilo získat prostředky na pořízení klimatizace do
tělocvičny Domu dětí a mládeže, je možnost využívat tělocvičnu k činnostem
a pronájmům v letních měsících minimální, protože je v tomto období v tělocvičně
prostředí neslučitelné s hygienickými předpisy. Proto budeme žádat i Olomoucký
kraj o finanční příspěvek z prostředků Olomouckého kraje na její pořízení.
Přehled vytíženosti turistických základen
Turistická základna
Pohořany
Ochoz u Konice

Obsazenost dny/rok
136
114

7.1.7 Granty a projekty
Přidělením grantů získal Dům dětí a mládeže prostředky pro realizaci nových aktivit
a tím také možnost využívat nové formy a metody výchovně vzdělávací práce.
Jednalo se o granty a projekty Magistrátu města Olomouc a Olomouckého kraje.
Celkem nám bylo schváleno 31 grantů, v celkové hodnotě 525.500 Kč.
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7.2 Propagace domu dětí a mládeže
- Dny otevřených dveří
V rámci „Dnů otevřených dveří“ byly zpřístupněny prostory Domu dětí a mládeže
Olomouc všem zájemcům, kteří se chtěli seznámit s činností Domu dětí a mládeže a
získat informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic pro sebe
nebo své děti. Zájemcům o zájmové vzdělávání byly k dispozici výroční zprávy a
další písemná i obrazová dokumentace a mohli volně nahlédnout do právě
probíhajících

činností.

Zasvěcený

výklad

zprostředkovali

návštěvníkům

zaměstnanci Domu dětí a mládeže.
- Společenský večer Domu dětí a mládeže
Akce se uskutečnila v sále Domu dětí a mládeže Olomouc.
- Prezentace Domu dětí a mládeže na Autosalonu 2007
V rámci 11. ročníku automobilové výstavy Autosalon Olomouc v září 2007
uskutečnil Dům dětí a mládeže na výstavišti Flory Olomouc velkou prezentaci své
činnosti s bohatým doprovodným programem.
- Příležitostné činnosti: Dny dětí v ZOO; Zahradní slavnosti, Olomoucké bienále
a další vernisáže výstavy, apod. - jednalo se o akce kterými byla informována
široká veřejnost o rozsahu dostupné nabídky zájmových aktivit Domu dětí a
mládeže.
- Mediální prezentace činnosti Domu dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže nadále pracoval na zkvalitňování mediální koncepce. Byla
provedena další úprava a rozšíření obsahu vlastních www stránek a úspěšná byla
také prezentace Domu dětí a mládeže ve všech druzích médií.
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8. Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti
8.1 Kontrolní činnost
V období srpen a září 2007 byla pracovníky KÚ Olomouckého kraje provedena na Domě
dětí a mládeže Olomouc finanční kontrola v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou zjištěné
nedostatky byly v termínu odstraněny.
8.2 Inspekční činnost
Ve školním roce 2007/2008 nebyla na Domě dětí a mládeže Olomouc kontrola
Českou školní inspekcí provedena.
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9. Další sledované oblasti
9.1 Realizace koncepčních materiálů Olomouckého kraje
Pro vzdělávací koncepci Domu dětí a mládeže je také závazný „Dlouhodobý záměr
rozvoje školství Olomouckého kraje“, zejména pak kapitola Zájmové vzdělávání.
Z uvedených záměrů se nám daří plnit především oblasti:
•

rozšiřování nabídek volně přístupných, spontánních aktivit, které nejsou závislé na
pravidelné účasti účastníků vzdělávání,

•

získávání dalších finančních zdrojů na činnost Domu dětí a mládeže,

•

podpory otevřených tělovýchovných akcí, včetně jednorázových kampaní se
zaměřením ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu,

•

prezentace volnočasových aktivit.

9.2 Spolupráce Domu dětí a mládeže na mezinárodní úrovni
Dům dětí a mládeže tradičně spolupracuje s dalšími institucemi na mezinárodní
aktivitách.
Ve spolupráci s občanským sdružením United Games ČR bylo uspořádáno osmidenní
mezinárodní setkání mládeže v ČR, kterého se v červnu zúčastnilo 72 žáků a studentů z 8
států Evropy. Hlavním tématem akce byla komunikace jako nejdůležitější prostředek
porozumění a spolupráce mezi lidmi.
Se stejným sdružením a členy MZDM A ZMOK dále aktivně pokračujeme ve spolupráci při
přípravě a realizaci mezinárodních výměn pro střední školy Olomouckého kraje.
Ve spolupráci s občanským sdružením United Games ČR, Europe Direct a školami
Olomouckého kraje se uskutečnily, za účasti delegátů ze zahraničí, oslavy Dne Evropy na
olomouckém náměstí. Skupiny žáků a studentů zde představily všech 27 států EU.
Jako v uplynulých letech Dům dětí a mládeže Olomouc zorganizoval ve spolupráci
s ROSIVOU Šumperk s r.o. pro partnerský region v Srbsku táborový pobyt 24 srbských dětí
a jejich vedoucích, společně s dětmi z ČR, na turistické základně Ochoz v Rakůvce u
Konice. Akce byla pod patronací Olomouckého kraje, který pobyt srbských dětí a
vedoucích financoval.
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9.3 Spolupráce Domu dětí a mládeže na regionální úrovni
Pravidelně spolupracujeme s olomouckými MŠ, ZŠ a SŠ při organizaci a realizaci soutěží a
olympiád, a při poradenské činnosti, metodické a odborné činnosti v oblasti zájmového
vzdělávání.
Snahou našeho Domu dětí a mládeže je pak rozšířit stávající spolupráci s Univerzitou
Palackého (UP). Rádi bychom uvítali, kdyby studenti z UP mohli v rámci svého studia
vykonávat svoje pedagogické praxe na našem zařízení ve větším rozsahu, což by jistě bylo
pro obě strany a zvláště pro kvalitu zájmového vzdělávání přínosem.
Tradičně spolupracujeme s dalšími institucemi, např. ZOO Olomouc, Flora Olomouc, aj.
Tyto spolupráce jsou na velmi dobré úrovni.
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10. Základní údaje o hospodaření školského zařízení
10.1 Údržba objektů Domu dětí a mládeže Olomouc
Na místě dalšího vzdělávání – DDM Olomouc, Janského 1 byla provedena, v rámci „Změny
účelu objektu“, celková rekonstrukce vnitřních prostor budovy tak, aby objekt splňoval
veškeré podmínky pro uskutečňování zájmového vzdělávání. Z důvodu havarijního stavu
střechy budovy na Janského 1 byla rovněž provedena její celková oprava.
Díky přidělení finančních prostředků Magistrátem města Olomouc jsme mohli vybudovat
„vstup pro imobilní občany do objektu DDM Janského 1“.
V důsledku havarijního stavu mostu u TZ Ochoz – Rakůvka, jsme provedli jeho sanaci –
statické zajištění.
Byly dokončeny stavební práce v místech, která byla poškozena v důsledku zaplavení
objektů Domu dětí a mládeže v roce 2006.
Na hlavní budově Domu dětí a mládeže Olomouc byla provedena kompletní výměna
rozvodů vody a odpadů sociálního zázemí, včetně výměny sanitárního vybavení, obkladů
a dlažeb. Tato oprava byla plně finančně kryta z rozpočtu Olomouckého kraje.
Ostatní údržbářské práce směřovaly k zajištění bezpečného a plynulého provozu a týkaly
se – nových malířských nátěrů, úpravy kanceláří a místností ve kterých probíhá zájmové
vzdělávání a další drobné práce spojené s údržbou stávajícího zařízení.
10.2 Základní ekonomické údaje
Dům dětí a mládeže Olomouc je příspěvková organizace zřízená Olomouckým
krajem. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování zájmového vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušným ustanovením zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy k němu.
Dům dětí a mládeže Olomouc v účetnictví postupuje podle zákona o účetnictví.
Účetním rokem podle tohoto zákona je rok kalendářní, a základní údaje o
hospodaření proto vychází z účetní závěrky za rok 2007. Viz příloha č.2: Rozvaha

OSS k 31.12.2007; příloha č.3: Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2007; příloha č.4: Příloha
účetní závěrky za rok 2007.
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11. Bezpečnost práce a požární ochrana
V průběhu školního roku bylo provedeno školení bezpečnosti práce na všech
stupních provozu, které zajišťovali ing. Janek a vedoucí pracovišť. Dodavatelsky
byla

Olomouckým

krajem

zajištěna

revize

plynu,

elektrických

zařízení

a

elektrospotřebičů a odborná kontrola tělovýchovného zařízení. Byl evidován 1
pracovní úraz a 6 úrazů dětí a žáků, všechny lehkého rázu. Na úseku požární
ochrany nedošlo k žádné mimořádné události.
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12. Přílohy
1. Rozvaha OSS k 31.12.2007
2. Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2007
3. Příloha účetní závěrky za rok 2007

Projednáno na pedagogické poradě Domu dětí a mládeže Olomouc dne 20.10.2008
Redakce výroční zprávy:

Mgr. Jiří Dostál
Bc. Zuzana Trizmová
Ing. Hana Doležalová

V Olomouci 21.10.2008
Mgr. Jiří Dostál
ředitel DDM Olomouc
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