Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov
Č.j.: 40/2017

Výroční zpráva o činnosti DDM „Mraveniště“ Tachov
ve školním roce 2016/2017

Telefon: 374 723 893 – 5
Fax: 374 723 895
E – mail: ddm.tc@worldonline.cz
Web: www.ddmtachov.cz

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Základní údaje, struktura, organizace DDM
Charakteristika zařízení
Personální podmínky, DVPP
Hospodaření v roce 2013
A teď to nejdůležitější – zájmové vzdělávání
Kontroly, inspekční činnost
Oblast spolupráce, podpora DDM, prezentace na veřejnosti
Závěr

1. Základní údaje, struktura, organizace DDM

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638
Sídlo příspěvkové organizace: Školní 1638, 347 01 Tachov
IČO příspěvkové organizace: 00377813
Identifikátor právnické osoby: 600 028 780
Datum zařazení do sítě: 1. 9. 2001

č. j.: 26 053/ 2001 – 21

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Ředitel: na základě výsledku konkurzního řízení ze dne 15. května 2013
byl do funkce jmenován s účinností od 1. srpna 2013
Mgr. Jaroslav Matas (usnesením Rady Plzeňského kraje
č. 711/13 ze dne 20. 5. 2013)

Dům dětí a mládeže v Tachově je státní příspěvková organizace poskytující
účastníkům naplnění volného času a to zájmovou činností se zaměřením na
různé oblasti. Byl zřízen Školským úřadem v Tachově a jako právní subjekt
funguje od 1. 1. 1993. S účinností od 1. 9. 2001 je zřizovatelem KÚ Plzeňského
kraje. DDM je zařazen do rejstříku středisek pro volný čas MŠMT.
Činnost vychází ze Školského zákona, Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.,
Školního vzdělávacího programu a další školské legislativy. Řídí se Statutem
DDM a Vnitřním řádem. Činnost během školního roku se řídí „Rámcovým
plánem činnosti“ a „Plánem činnosti v období letních prázdnin“.
Doplňková činnost není realizována, DDM nemá vlastní turistickou
základnu, v průběhu školního roku spolupracuje se ZŠ Tachov-Zárečná, ZŠ
Kostelní Tachov a ZŠ v obcích Halže, Přimda, Stráž, Rozvadov, Staré Sedliště,
s Obecním úřadem ve Studánce a MŠ a MěÚ v Boru. V těchto místech pracují
ZÚ jako odloučená pracoviště DDM Tachov.
Činnost DDM je celoroční.

2. Charakteristika zařízení
Objekt DDM v Tachově pochází z roku 1981, kdy byl dokončen v tehdejší akci
„Z“ a předán do užívání. Součástí budovy jsou i pozemky, parc.č. 1747/4, tj. pod
budovou a parc.č. 1747/5 okolo budovy. Na přilehlých pozemcích jsou
vybudována drobná zařízení pro spontánní aktivity dětí a mládeže - houpačka,
„hopsadla“, stůl na stolní tenis, kladina, lavičky, zpevněná plocha
s basketbalovou konstrukcí, pískoviště pro nejmenší, lanová pyramida, venkovní
lezecká stěna – kámen pro bouldering.
Průběžné opravy, rekonstrukce, obnova objektu
Objekt jako celek je v dobrém stavu. Každoročně provádíme podle potřeby a
plánu na příslušný rok údržbu a obnovu opotřebovaných součástí. To se týká
vnitřního vybavení (např. podlahové krytiny, výmalba, žaluzie, vybavení cvičné
kuchyně, ateliéru apod.), ale i venkovních ploch – drobná sportovní zařízení.
Plán oprav a údržby pro školní rok 2016/2017 zahrnoval tyto práce:
- úpravy vodoinstalace a baterií pro ZU předškoláků (přízemí)
- výměna podlahových krytin v místnostech č.3 a č.7
- opravy a nátěry zařízení pro spontánní aktivity, konstrukce a zábradlí
(lavičky, pískoviště, houpačky, konstrukce pro basketbal)
- zabudování nové vahadlové houpačky pro spontánní aktivity
Práce byly financovány z provozních prostředků DDM.
V perspektivě cca 3 roků je potřeba udělat výměnu střechy na budově.
Budova vyhovuje hygienickým normám a její provoz je schválen.

3. Personální podmínky, zařazení pracovníků, DVPP
Počet interních pedagogických pracovníků - 4 (včetně ředitele), všichni na celý
úvazek (1,0). Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní.
Činnost DDM dále zajišťují ekonomka, provozní pracovnice (úklid, školnictví,
údržba) a pracovník recepce (částečně pedagog)
Na vedení ZÚ se podílelo 73 externích pracovníků (z toho 57 žen), letní
prázdninovou činnost (5 příměstských táborů, 1 zahraniční pobytový, 2
tuzemské pobytové, 1 putovní vodácký) zajišťovali 4 interní pracovníci DDM
a 13 externích spolupracovníků.

Údaje o zaměstnancích DDM
I. Pedagogové
L. Königsmarková SPŠ, pedagog volného času
10 let praxe, úvazek 1.000,
Hana Vajdová
SPgŠ, pedagog volného
času
39 let praxe, úvazek 1.000
Alena Dvořáková akreditovaný vzdělávací
program KCVJŠ Plzeň,
pedagog volného času
20 let praxe, úvazek 1.000
Mgr.Jaroslav Matas FTVS UK Praha, ředitel
37 let praxe, úvazek 1.000
II. Správní zaměstnanci
Ing.Lenka Tomášková VŠE, ekonomka, účetní
26 let praxe, úvazek 1.000
III. Provozní zaměstnanci
Eva Skálová
ZŠ, školnictví,úklid, 39 let praxe, úvazek 1.000
Daniela Vazačová, ped. dozor, recepce, 43 let praxe, úvazek 0,5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V roce 2016/2017 se 3 interní pracovnice zúčastnily kurzů a školení v rámci
DVPP. Jedna učitelka volného času vzdělávacího programu SOU stavebního
Plzeň (pracoviště Horní Bříza) v rozsahu 36 hodin – Kurz keramiky. Další
pracovnice získala „způsobilost pro Instruktora aerobiku“ a „Hlavního
vedoucího zotavovacích akcí“. Ekonomka získala certifikát o proškolení
v programu „AVENSIO Software“ u firmy Alfa Software.

4. Hospodaření v roce 2016
Hospodářský rok se nekryje se školním rokem, neboť účetní uzávěrku
musíme udělat ke konci kalendářního roku. Výsledky hospodaření jsou tedy za
celý kalendářní rok 2013.
Zpráva o hospodaření je vypracována v souladu se zákonem č.561/04 Sb. a
Vyhláškou MŠMT ČR č.74/05 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Příjmy
1. Celkové příjmy
z toho: - příspěvek od zřizovatele
- příspěvek od MěÚ
- vlastní příjmy
- sponzorské dary

5.796.435,49 Kč
4.408.918,- Kč
20.000,-Kč
1.333.517,49 Kč
34.000,- Kč

2. Vlastní příjmy
a) poplatky od rodičů nebo jiných zákon. zástupců,
členů zájm. útvarů při zájm. činnosti pravidelné
b) příležitostné akce
c) letní tábory
d) ostatní příjmy (úroky, sponz.dary, prov.náklady
učeben

1.333.517,49 Kč
753.735,-Kč
82.280,05-Kč
467.160,-Kč
30.342,44Kč

Výdaje
Celkové výdaje
- náhrada za nemoc
z toho:
- náklady na platy zaměstnanců
- OPPP
- zákl. odvody zdrav. a soc. poj., Kooperativa
- učební pomůcky, materiál
- spotřeba energie
- letní tábory
- ostatní provozní náklady
- odvod FKSP
- opravy
- odpisy
Zlepšený hospodářský výsledek:

5.686.344,26 Kč
0,00 Kč
2.265.792,-Kč
460.066,-Kč
780.620,-Kč
517.248,02 Kč
242.292,- Kč
463.563,- Kč
603.864,13 Kč
33.987,-Kč
247.716,11 Kč
71.196,- Kč
110.091,23 Kč

5. A teď to nejdůležitější – zájmové vzdělávání
Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci škol, studenti, pedagogové,
zákonní zástupci nezletilých, eventuálně další fyzické osoby. Zájmové
vzdělávání je uskutečňováno následujícími formami.

Zájmová činnost pravidelná
Je realizována formou pravidelných zájmových útvarů v období říjen až květen.
Ve školním roce 2016/2017 bylo veřejnosti nabídnuto celkem 118 zájmových
útvarů v několika oblastech. Počet účastníků k 31. 10. 2016 byl celkem 1372,
z toho žáci škol a studenti – celkem 1096. Počet školáků je stabilizovaný.
Nově nabízené ZÚ ve školním roce 16/17-Cvičení a hry se psem, Vybíjená,
Volejbal, Zumba pro děti, Jóga pro děti, Taneční mix, Fit vaření. Vhodné
externí vedoucí se snažíme získávat zejména mezi pedagogy (tzn. plně
kvalifikované pracovníky).
S ohledem na vývoj populační křivky, prostorové, provozní, materiální, finanční
i personální možnosti DDM a s ohledem na rostoucí konkurenční nabídky
(kroužky ve školách, KAT) pokračujeme v úsilí o podchycení zájmu na
odloučených pracovištích – „jdeme zájemcům naproti“. Počet účastníků
v kategorii školáků udržujeme prostřednictvím pestré nabídky aktivit…

Zájmová činnost příležitostná
Tvoří ji nabídka organizovaných příležitostných akcí a aktivit rázu vzdělávacího
a sportovně rekreačního. Účastníky jsou zájemci z řad široké veřejnosti (tedy
nejen členové stálých kroužků). Tyto akce jsou pořádány nejen ve všední dny,
ale i ve dnech víkendových, v době školních prázdnin a jsou určeny
jednotlivcům, rodinám, široké veřejnosti bez rozdílu věku.
Ve školním roce 2016/2017 bylo takových akcí uskutečněno 58 za celkové
účasti 3414 účastníků z toho školáků – 2601.
Mezi nejoblíbenější se řadí tradiční Maškarní bál, Slet čarodějnic, zájezdy do
aquacentra ve Weidenu, sobotní „Keramiky“, Mikulášské plavání, Pohádková
cesta za pokladem Jízdárny nebo Sportovní den MŠ. Další akcí, která se setkává
se stále velkým zájmem veřejnosti, jsou Netradiční plavidla na Mži
(„Neckyáda“) – viz foto vpravo!

Předmětové soutěže a přehlídky dovedností
Dům dětí a mládeže v Tachově byl i ve školním roce 2016/2017 pověřen OŠMS
KÚ PK organizací předmětových a uměleckých soutěží v okrese. Část soutěží
probíhá přímo v budově DDM, v závislosti na počtu zúčastněných a kapacitních
možnostech učeben (recitační soutěž, olympiády v dějepisu, soutěže v cizích
jazycích – angličtině a němčině, fyzikální olympiáda).
Další soutěže se konají ve školách, kde působí jednotliví garanti a kde jsou
optimální podmínky prostorové i materiální právě pro daný předmět.
Celkem ve školním roce 16/17 proběhlo 19 předmětových soutěží za účasti 374
soutěžících. Na jednotlivých školách probíhala matematická soutěž Klokan – té
se zúčastnilo dalších 2020 soutěžících a Přírodovědný klokan – 117 účastníků.
Jako člen AŠSK ČR se pracovníci DDM podílejí na pořádání sportovních
soutěží – v roli spolupořadatelů a rozhodčích.
Plán předmětových soutěží byl splněn, poděkování za tradičně dobrou
spolupráci a podporu patří OŠMS KÚ a Středisku služeb školám.

Letní prázdninová činnost
O letní aktivity v „Mraveništi“ je stálý zájem, mnohdy nelze všechny zájemce
uspokojit pro naplněnost nabízených činností. Na začátek prázdnin jsme zařadili
zahraniční tábor v Chorvatsku, tentokrát v novém pobytovém místě – Podaca.
V roce 16/17 jsme uspořádali další putovní vodácký tábor pro rodiče s dětmi a
úspěšně jsme sjeli řeku Otavu. Tradiční je tábor Keramika v přírodě
s tvořivými činnostmi a turistikou (Studánka) a Pobytový cyklotábor se
sportovní náplní (Melchiorova Huť).
Dále bylo připraveno 5 příměstských táborů se sportovní, turistickou, herní i
výtvarnou náplní. Všechny nabídnuté termíny byly obsazeny, některé další
zájemce nebylo možné uspokojit.

Příměstské tábory, LT, termíny a počty účastníků :
LT Podaca–Chorvatsko
30.6. – 9.7.17
21 dětí+22 dosp.+3 ved.
Sportovní I
3.7. – 7.7.17
19 dětí + 3 ved.
Letní dovádění
10.7. – 14.7.17
20 dětí + 2 ved.
Keramika v přírodě
17.7. – 21.7.17
18 dětí + 3 ved.
Sportovní II
24.7. – 28.7.17
18 dětí + 3 ved.
Barevné tancování
24.7. – 28.7.17
20 dětí + 3 ved.
Léto s keramikou
31.7. – 4.8.17
20 dětí + 3 ved.
Pobytový cyklotábor
31.7. – 4.8.17
12 dětí + 2 ved.
Otava 2017
6.8. – 12.8.17
11 dětí+11 dosp.+2 ved.
Celkem dětí
159 dětí (+ 33 dosp.)
Vedoucí: 4 interní + 15 externích pracovníků DDM
Jako zprostředkovatel jsme se tradičně podíleli na pořádání LT jiných
organizátorů (LT Bonětice a LT Jitřenka Bezdružice)

Další formy zájmového vzdělávání
Znalosti pedagogů o různých nových rukodělných a výtvarných technikách,
získané při kurzech dalšího vzdělávání, využíváme ve prospěch učitelů ZŠ i MŠ,
vychovatelek ŠD i širší veřejnosti formou ukázek a praktických dílen, kde je

možné si tyto nové zajímavé techniky vyzkoušet a osvojit (soboty s keramikou,
smaltování, malování na hedvábí, akce pro MŠ a ZŠ apod.).
Pro tzv. spontánní činnost vytváříme podmínky v nejbližším okolí budovy
DDM. Možnost rekreačních aktivit a pohybu zde mají školáci, ale i rodiče
s dětmi. K dispozici je venkovní stůl na stolní tenis, houpačka, kladiny,
„hopsadla“, pískoviště, zpevněná plocha s basketbalovou konstrukcí s možností
vypůjčit si potřebné náčiní – pálky, míč. Právě basketbal a stolní tenis jsou
denně velmi hojně navštěvovány dětmi z celého Tachova (projevuje se výrazně
potřeba dětí mít možnosti a podmínky pro neorganizované aktivity…). Velmi
navštěvovaná byla lanová pyramida. Od dubna 2015 je veřejnosti
k dispozici venkovní horolezecká stěna – kamen pro bouldering.
Negativním doprovodným jevem u těchto aktivit je, bohužel, zvýšený
výskyt poškození zařízení, potýkáme se s opakovaným nepořádkem v okolí
budovy. S uživateli se snažíme trpělivě spolupracovat.
Individuální práce s talentovanými jedinci se uplatňuje především ve
sportovních ZÚ a ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou.
Některé ZÚ úspěšně reprezentují v krajském i celostátním měřítku, zejména
tradičně dobře reprezentují na turnajích i v soutěži házenkářky. Velmi dobře si
v různých soutěžích v terénní lukostřelbě vedou lukostřelci a také lezci na
umělých stěnách (zejména náš odchovanec Martin Honsig).

6. Kontroly, inspekční činnost
Ve školním roce 2016/17 uskutečnil zřizovatel (pracovníci OŠMS) kontrolu
Vnitřního kontrolního systému (dle zákona č. 320/2001 Sb.) a kontrolu
dodržování směrnic RPK č.3/2012, č.1/2013 a č.1/2014, o zadávání veřejných
zakázek. Nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.
V průběhu roku nebyla podána ani zaznamenána žádná stížnost, kterou by se
muselo naše zařízení zabývat a řešit ji.

7. Oblast spolupráce, podpora DDM, prezentace na veřejnosti
Činnost Domu dětí a mládeže v Tachově je veřejností vnímána jako
společensky velmi prospěšná, o čemž svědčí finanční i morální podpora
různých institucí, podnikatelských subjektů i jednotlivců ve městě i regionu.
Podpora se týká zejména příležitostných akcí, jejichž uspořádání na patřičné
úrovni by bylo bez této pomoci problematické. Poděkování na tomto místě patří
např. těmto příznivcům: Město Tachov, GRAMMER CZ s.r.o., Elektro Nový
Planeo s.r.o., Dr. Popov s.r.o., PREOS-WEST a.s., NYSADE s.r.o., BILLA,
CM Transport Tachov s.r.o., 4-les Ve výškách s.r.o., Medulky Studánka,
Security Dušek s.r.o., Roman Jirků s.r.o., ZKTV s.r.o.
Dům dětí spolupracuje dlouhodobě s institucemi ve městě i regionu – ZŠ,
Gymnázium, Dětský domov, VZP, Městské kulturní středisko, Odbor
dopravy a silničního hospodářství KÚ PK a BESIP…
O činnosti „Mraveniště“ pravidelně informují naše vlastní vývěsní plochy
a místní média – Tachovský deník a místní kabelová televize – TV Tachov.

Lukostřelci ve Florencii 2017

8. Závěr
Hlavním cílem pracovníků DDM je udržet stálý zájem dětí, rodičů a
veřejnosti o nabízené aktivity pro volný čas i v budoucnu. Proto v nabídce
preferujeme kroužky, o které je velký zájem – Tenis, Florbal, Basketbal,
Házená, Atletika, Plavání, Stolní tenis, Aerobik, Taneční mix, Zumba,
Keramika, Dortíky. V činnosti pokračuje Lukostřelecké středisko mládeže,
pod patronací Českého lukostřeleckého svazu. Na jeho předchozí úspěchy
navázali mladí lukostřelci i v roce 2017 na mezinárodních závodech
v italské Florencii – za výbornou reprezentaci děkujeme Karolíně
Strapkové, Lukášovi Kučerkovi a Lukášovi Obedovi, za jejich přípravu
pak trenérce Janě Kolihové.
Naší snahou a prioritou je udržet motivaci talentovaných jedinců v období
přechodu ze základní školy na školu střední, kdy někteří chtějí končit
s úspěšnou činností. Do nabídky zájmových útvarů zařazujeme každoročně
nové, zajímavé aktivity, snažíme se reagovat i na požadavky rodičovské
veřejnosti. Pro nadcházející rok nabízíme nově třeba Maňáskové divadlo,
Rybáři, Zálesák, Volná chvíle, Šachy pro nejmenší, rozšiřujeme Kytaru.
Radostné je zjištění, že trvá zvýšený zájem o kroužek technického rázu –
Modelář (zřejmě i zásluhou zařazení létání na simulátoru). Zájem je stále i
u aktivit pro dospělé (Jóga) a předškolní děti (Stonožka, Sluníčko).
K zviditelnění přispějí i připravované akce v oblasti nepravidelné činnosti –
pokračujeme již 7. ročníkem celoroční soutěže tachovských ZŠ ve střelbě ze
vzduchovky, na základě velmi pozitivních ohlasů veřejnosti i vedení města
budeme pokračovat v pořádání Netradičních plavidel. V kalendáři
příležitostných akcí zůstávají i ty tradiční (viz. „Zájmová činnost
příležitostná“). Věříme, že trvale efektivní a velmi dobrá zůstane
spolupráce se zřizovatelem – Plzeňským krajem a OŠMS KÚ.

V Tachově 27. 10. 2017

Mgr. Jaroslav Matas
ředitel DDM Tachov

