
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, 

PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 – 7 

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace 

Adresa: Chodovská 236 , 362 25 Nová Role 

IČO : 75042151 

Ředitelka DDM: Milena Tichá 

e-mail : ddm@ novarole 

 tel.číslo : 353851172 

Zřizovatel: Město Nová Role 

Datum zápisu do rejstříku škol a škol. zařízení : 1.7.2005 

Datum zahájení činnosti : 13.12.1989 

1. Charakteristika DDM 

Dům dětí a mládeže pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu na základě Školského 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 

vyhl. 74/ 2005 o zájmovém vzdělávání. V domě dětí a mládeže nabízíme pro děti, žáky, mládež i 

dospělé klienty. DDM poskytuje vzdělávání formou pravidelné činnosti – činnost zájmových kroužků 

podle rozvrhu hodin, pravidelně 1 – 2 x týdně. Zájmová činnost příležitostní – DDM organizuje 

měsíčně 5 – 6 akcí pro zájmové kroužky a veřejnost.  Dále organizujeme prázdninovou činnost – stálé 

tábory a příměstská činnost v době prázdninových dní.  

Osvětová činnost – pravidelné besedy a přednášky. Individuální práce s nadanými, talentovanými 

dětmi, žáky, studenty, popř. i dalšími osobami a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.  

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Nabízíme otevřené spontánní činnosti  

 

2. Řídící a kontrolní činnost 

Statutární zástupce organizace – ředitelka – zastupuje organizaci v plném rozsahu 

Ředitelka – řídí stálé pracovníky, externí pracovníky v oblasti společenských věd, tělovýchovy 

Pedagog volného času – řídí externí  pracovníky v oblasti estetiky  a techniky a uklízečku 

 

Personální obsazení – údaje o pracovnících 

V DDM jsou dva interní zaměstnanci  - ředitelka a pedagog volného času – prac. úvazek 0,5 



Uklízečka – pracovní úvazek 0,375  

Externí pracovníci  10  z toho 5 žen 

 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

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

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

Doplňková činnost – vymezena ve zřizovací listině- v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) 

zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Materiálně technické podmínky 

Prostorové podmínky – prostorové podmínky jsou po přestěhování do nových prostor vyhovující. 

Naše tělovýchovné kroužky využívají k činnosti tělocvičnu ZŠ a prostory - smlouvy o pronájmu 

Materiální vybavení – dětem jsou k dispozice dvě klubovny, herna, taneční sál, kuchyňka, 

multifunkční herna pro děti a mládež.  

Ostatní ZK jsou materiálně vybaveny dle možností – finanční zdroje 

  

Doplňková činnost 

- Organizování burz sportovních potřeb a dětského oblečení 

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

odděleně a nesmí být ztrátová 

 

3. Činnost DDM 

Ve školním roce 2016 – 2017 pracovalo při DDM 24 zájmových útvarů, kde bylo organizováno 

313klientů. Z toho 57 dětí, 252 žáků, 4 ostatní  ( 154 dívek ) 

  

Přehled zájmových kroužků 

ODDĚLENÍ  TĚLOVÝCHOVY .  ZK karate 

    ZK florbal  I. a II.  

    ZK míčové hry 

    ZK sportovní a pohybové hry 

    ZK fight club 



    ZK cyklistika 

 

ODDĚLENÍ ESTETIKY :  ZK taneční 

    ZK výtvarný 

    ZK show dance 

    ZK jóga 

    Pěv. Sbor Mišpule 

    Pěv.sbor  Čekanka 

    ZK divadelní 

 

 

ODDĚLENÍ TECHNIKY  ZK základy vaření, pečení a stolování I. a II. 

ZK kreativní vyrábění - výtvarný 

 

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD ZK mladý knihovník 

     ZK šachy 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  Klub Batolátko 

    Zpěvohrátky s batolátky  

Pěv. Sbor  Konipásek 

ZK pohyb. taneční  Sluníčko 

 

 

K 31.8.2017 jsme uspořádali  90 akcí, kterých se zúčastnilo 3 913 účastníků.  

Mezi nejúspěšnější akce může jmenovat průvod městem – Vítání jara, součástí byl koncert pěveckých 

sborů, pálení Moreny a velikonoční zvyky. 

V rámci oslav MDD pořádáme akci Cesta pohádkovým lesem, které se účastní děti ve věku od 1 do 6 

let. Tato akce je celoměstsky velice kladně hodnocena. 



Maškarní karneval pro děti z Nové Role a okolí 

V měsíci listopadu pořádáme Lampionový průvod městem s příjezdem sv. Martina na bílém koni. 

K této akci je mnoho doprovodných programu. 

V měsíci únoru jsme uspořádali již 2. Ročník Běh s čelovkou 

V říjnu jsme poprvé pořádali Porcelánový běh 

Pobytové akce: 

letní prázdniny – stálý pobytový tábor, příměstský letní tábor – I. a II., hudební pobytový tábor 

jarní prázdniny – příměstská činniost 

prázdninové dny – příměstská činnost 

Další činnost zájmového vzdělávání 

Klub BATOLÁTKO – určeno pro děti ve věku 18 měsíců – 3 roky – rozvoj dovedností dětí, jemné 

motoriky, vědomostí děti, integrace do dětského kolektivu, odborné přednášky 

Zpěvohrátky s batolátky  – určeno pro děti od 18 měs. do 3 let – viz Batolátko – přizpůsobeno věku 

dětí, zaměřeno na hudební a pohybovou výchovu 

 

4. Odborná a metodická činnost 

Pořádáme pravidelně besedy k různým výročím, tematické akce. Organizuje přednášky v oblasti 

prevence, ve spolupráci s Policí ČR – tematické okruhy   

Muzikoterapie pro MŠ a ZŠ 

Pořádáme výtvarné dílny pro děti, žáky a mládež – roční období, tematické svátky apod. 

 

5. Spontánní činnost 

Nabízíme spontánní činnost od pondělí do čtvrtka  od 13.00 do 17.00 hod.  Je možno využívat PC – 

bezplatně a velké množství stolních a deskových her. 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Činnost DDM sama o sobě poskytuje svou činností prevenci. Snažíme se zapojit do mimoškolní 

činnosti i děti ze sociálně slabších rodin, děti problémové. 

Tyto jedince se snažíme zapojit i do příležitostných akcí DDM. 

V roce 2016-2017 jsme uspořádali cyklus přednášek pro děti ze Základní školy v Nové Roli. Prevence 

byla zaměřena na šikanu, kyberšikanu, právní povědomí apod. 



V jarních měsících jsme se zaměřili na dopravní výchovu, pravidla silničního provozu a vybavení kol. 

Uspořádali jsme také závody na koloběžkách a odstrkovadlech pro MŠ Nová Role a MŠ Mezirolí 

Na pracovišti je ZÁKAZ KOUŘENÍ, požívání alkoholických nápojů a návykových látek. 

 

 

7. Multikulturní a environmentální činnost 

K multikulturní výchově jsou vedeni všichni účastníci zájmového vzdělávání při všech činnostech. 

Snažíme se udržet rovnost všech a to v oblasti vzdělávání i chování. Snažíme se do činnosti zapojit 

romské děti a národnostní menšiny. 

Environmentální činnost– učíme děti  poznávat a chránit přírodu, vztah k životnímu prostředí, hlavně 

získávat kladný vztah ke zvířatům. 

 

8. Vnější partneři 

- Vztahy se zřizovatel jsou na velice dobé úrovni, zřizovatel se snaží plnit požadavky DDM 

v rámci možností, finanční výpomoc při velkých akcích, organizační pomoc 

- Sponzoři – snažíme se získávat sponzory z řad malých podnikatelů ve městě. Při organizování 

větších akcí nám vypomáhají finančně podnikatelé i podniky v rámci celého regionu 

- Velice dobře lze hodnotit spolupráci s Městskou knihovnou Nová Role – pořádání společných 

akcí, dobrá je i spolupráce se Základní školou v Nové Roli. 

- Velice přínosných partnerem je pro nás MO Policie ČR – pořádání společných akcí, besedy, 

přednášky, ukázkové hodiny- prevence v dopravní výchově 

 

9. Propagační činnost 

O své činnosti pravidelně informuje v NOVOROLSKÉM ZPRAVODAJI a regionálním tisku, kabelové 

televizi – pravidelné relace z našich akcí. Využíváme stránky města – informace o připravovaných 

akcích, nabídka spontánních aktivit a příležitostných akcí. 

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

výlepové plochy ve městě. 

 

10. Kontrolní činnost 

V roce 2016 – 2017 proběhla  kontrola  ČŠI – bez závad 

Jiná kontrola v tomto období neproběhla 

 



 

11. Závěr 

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

Nabízíme vzdělávání v různých oblastech činnosti. Snažíme se uspokojit co nejširší okruh obyvatel . 

Budeme hledat další možnosti, abychom zajistili využití volného času co nejširší veřejnosti. 

 


