
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ 

ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016 

 

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Adresa : Chodovská 236, 362 25 Nová Role 

Ředitelka DDM : Milena Tichá 

e-mail : ddm@novarole.cz 

tel. číslo :  353851172 

Datum zápisu di rejstříku škol a školských zařízení  : 1.7.2005 

Datum zahájení činnosti : 13.12.1989 

 

1. CHARAKTERISTIKA DDM 

Dům dětí a mládeže pracuje podle vlastního ŠVP na základě školského zákona 561 / 2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky 74/2005  o 

zájmovém vzdělávání. Nabízíme vzdělávání pro děti, žáky, studenty i ostatní účastníky. Poskytujeme 

vzdělávání formou pravidelné činnosti – činnost zájmových kroužků podle rozvrhu hodin – pravidelně 

1-2 x týdně. Zájmová činnost příležitostná – DDM organizuje akce cca  5 – 6 akcí měsíčně pro ZK i 

veřejnost. Organizujeme činnost prázdninovou – příměstská činnost, příměstské tábory, pobytové 

tábory. 

Osvětová činnost  - pravidelné besedy a přednášky, individuální práce s účastníky – vedení 

k prevenci sociálně patologických jevů. 

Nabízíme otevřené spontánní aktivity dle možností DDM 

 

2. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

Statutární zástupce – ředitelka – zastupuje organizaci v plném rozsahu 

Ředitelka řídí  stálé pracovníky a externí pracovníky 

Pedagog volného času – vede externí pracovníky v oblasti estetiky 

Personální obsazení –údaje o pracovnících : 

V DDM jsou dva stálí ped.pracovníci – ředitelka  a pedagog volného času ( prac.úvazek 0,5 ) 

Uklízečka – prac. úvazek 0,375 

Externí pracovníci : 11 , z toho 6 žen 
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Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

Hlavní činnost – vymezeno zákonem 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání - § 111, §112, § 118 a Vyhláška 74 / 2005 o zájmovém vzdělávání 

 

Doplňková činnost – vymezena ve zřizovací listině 

Materiálně technické podmínky 

Prostorové podmínky jsou v současné době plně vyhovující .  Školní rok 2015 – 2016 jsme zahájili 

v nové budově DDM. Pro činnost tělovýchovných kroužků využíváme tělocvičnu ZŠ  - smlouva o 

pronájmu. 

Spontánní činnost – chodba DDM – stolní tenis, fotbal, hokej 

Velké množství stolních a deskových her. 

Vzhledem k novým prostorám je DDM využíváno denně k trávení volného času. 

 

Doplňková činnost  

- Organizování burzy oděvů, obuvi a sportovních potřeb  

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, 

sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová 

 

3. ČINNOST DDM 

Ve školním roce 2015 – 2016 pracovalo v DDM24 ZK, ve kterých bylo organizováno 319 

účastníků, z toho 249 žáků, 52 dětí a 16 ostatních 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

ZK KARATE 

ZK FLORBAL I. 

ZK FLORBAL II. 

ZK MÍČOVÉ HRY 

ZK SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 

ZK FIGHT KLUB 

ZK CYKLISTIKA 



ZK STREET DANCE I. 

ZK STREET DANCE II. 

ZK SHOW DANCE 

ZK TANEČNÍ 

ZK VÝTVARNÝ 

ZK DIVADELNÍ 

ZK PĚVECKÝ –MIŠPULE 

ZK PĚVECKÝ ČEKANKA 

ZK CAPOEIRA 

ZK JÓGA 

ZK KREATIVNÍ TVOŘENÍ 

ZK ZÁKLADY VAŘENÍ I. 

ZK ZÁKLADY VAŘENÍ II. 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

KLUB BATOLÁTKO 

ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY 

PĚVECKÝ SBOR KONIPÁSEK 

ZK POHYBOVĚ TANEČNÍ SLUNÍČKO 

 

K 31.8.2016 jsme uspořádali 76 akcí, kterých se zúčastnilo 3 615 účastníků. 

Mezi nejzdařilejší akce můžeme zařadit  Běh s čelovkou – tuto akci jsme pořádali poprvé a 

můžeme ji hodnotit velice dobře. 

Dále se nám podařilo Vítání jara, lampionový průvod, Mikulášské setkání, koncerty pěveckých 

sborů pro MŠ a ZŠ a již tradiční Cesta pohádkovým lesem. 

Prázdninová činnost: 

Jarní prázdniny  + prázdninové dny – příměstská činnost 

Letní prázdniny  příměstský tábor 2 týdenní 



Příměstský tábor – 1 týdenní 

Hudební příměstský tábor I. + II. – 1 týdenní 

Pobytový tábor v Orlických horách 

 

Další činnost zájmového vzdělávání – předškolní  

Klub BATOLÁTKO  - určeno pro děti od 18 měsíců do 3 let – rozvoj dovedností dětí, jemné 

motoriky, integrace do dětského kolektivu, odborné přednášky pro maminky 

Zpěvohrátky s batolátky – určeno pro děti od 18 měsíců do 3 let – viz Batolátko – přizpůsobeno 

věku dětí , zaměřeno na hudební a pohybovou výchovu 

 

4. Odborná a metodická činnost 

Zajišťujeme  ve spolupráci s Policií ČR preventivní přednášky pro MŠ a ZŠ v Nové Roli. Vždy 

pololetně připravujeme tematické celky podle věkových kategorií. 

Pořádáme tematické akce k různým příležitostem. 

Organizujeme výtvarné dílny – roční období, svátky apod. 

 

5. Spontánní činnost 

Nabízíme volnočasové aktivity od pondělí do čtvrtka od 13.00 do 17.00 hod.  

 

6. Prevence sociálně – patologických jevů 

Do činnosti se snažíme zapojit i účastníky ze sociálně slabších rodin, v případě potřeby žádáme 

zřizovatele o zaplacení školného ze sociálního fondu města. Spolupráci musíme hodnotit velice 

dobře. 

Na pracovišti je zákaz kouření. 

7. Multikulturní a environmentální činnost  

K multikulturní výchově jsou vedeni všichni účastníci zájmového vzdělávání.  Snažíme se udržet 

rovnost všech. Do vzdělávání i výchovy zapojujeme i národnostní menšiny. 

 

Environmentální činnost – tuto činnost zařazujeme do pravidelné činnosti kroužků – vztah 

k přírodě a zvířatům. Vztah k životnímu prostředí. 



8.Partněři   

- vztahy se zřizovatelem jsou na velice dobré úrovni. Zřizovatel se snaží nám pomáhat při 

zajišťování programových akcí, finanční výpomoc, organizační výpomoc 

- sponzoři – snažíme se získávat sponzory z řad podnikatelů ve městě. Při větších akcích žádáme 

podnikatele z celého regionu. 

- velice dobrá je spolupráce se ZŠ a MŠ 

- společně s Městskou knihovnou v Nové Roli pořádáme kulturní akce  

- velice přínosným partnerem je pro nás MO Policie ČR – prevence 

 

8. Propagační činnost 

O své činnosti pravidelně informujeme v Novorolském zpravodaji a regionálním tisku, kabelové 

televizi – relace z našich akcí. Využíváme i stránky města, kam zasíláme upoutávky na naše akce 

Informace o připravovaných akcích – plakáty – umísťujeme na nástěnky DDM, ZŠ, nástěnky města 

a výlepové plochy ve městě. 

 

9. Závěr 

Dům dětí a mládeže pracuje podle celoročního plánu práce a ŠVP. 

Nabízíme zájmové vzdělávání v různých oblastec . Budeme hledat další možnosti, abychom 

zajistili využití volného času co nejširší veřejnosti. 

 

 

 



 


