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I. ÚVOD
Dům dětí a mládeţe Choceň se stal k 1.1.2011 příspěvkovou organizací zřízenou
Městem Choceň na základě usnesení zastupitelstva města Choceň č.14/2010 ze dne 10.
listopadu 2010. Adresa zařízení - Dům dětí a mládeţe Choceň, Paraple 1624, 565 01 Choceň,
IČO 72087838, (dále jen DDM). Adresa zřizovatele DDM Choceň - Město Choceň,
Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČO 0027895.

II. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
V letošním školním roce se pravidelného zájmového vzdělávání ve 35 zájmových
útvarech zúčastnilo 388 dětí, ţáků a studentů, z toho bylo 73 dětí předškolního věku.
Připravili jsme aktivity v optimální kvalitě, které vychází z trendů současnosti a ze zájmů
mladých lidí dnešní doby. Docházka byla pravidelná, největší zájem byl o taneční a sportovní
obory. Prioritou v naší pedagogické činnosti je prohlubování nabídky zájmových útvarů,
pravidelná nabídka spontánní a příleţitostné činnosti, která je přizpůsobena moţnostem a
potřebám dětí, ţáků a mládeţe. Tyto nabídky se snaţíme sestavit poutavě a umoţňujeme tak
zapojit především děti, ţáky a studenty, které nemají takové vlohy či nadání, aby se uplatnili
na základních uměleckých školách, v tělovýchovných organizacích nebo ve specializovaných
krouţcích. Nabízíme denně spontánní aktivity, jako jsou televizní a počítačové hry, deskové
hry, scrabble a vyuţití výpočetní techniky, pro volně příchozí neorganizované děti, studenty a
mládeţ. To má dopad na stále širší okruh příchozích a má zásadní význam v oblasti
protidrogové prevence a současně i neguje i rizikové faktory. Předcházíme tak do jisté míry
neţádoucím vlivům a podporujeme aktivní vyuţívání volného času. Provozní doba odpovídá
schématu denního rozvrhu mladého člověka, otevírací doba je posunuta do odpoledních a
večerních hodin, nabídka akcí se rozšířila i na víkend. Vystupování tanečních krouţků na
veřejnosti podporuje v mladé generaci zdravou soutěţivost a připravuje je na aktivní vstup do
společnosti.
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III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
1.) Pedagogičtí pracovníci - interní
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

ZAŘAZENÍ

ÚVAZEK

Mgr. Fridrichová Petra
p. Labová Vlasta

ředitelka
pedagog volného
času
Mgr. Tereza
pedagog volného
Havlíčková
času
p. Michaela Doleţalová pedagog volného
času

1,00- doba neurčitá
1,00 – doba neurčitá
20 hodin týdně- od 28.8..2014 – 23.10.2014
20 hodin týdně- od 20.10.2014 -30.6.2015

2.) Pedagogičtí pracovníci – externí
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

p.Bacílek Ladislav, p.Rybenský Miroslav
p.Brejcha Michal
sl. Broţková Lucie
p. Duchoslavová Vendulka
sl. Fridrichová Petra
Mgr. Hofman Michal
Ing. Čejka Zdeněk ,
Ing.Chládková Kateřina
Mgr. Bis Pavel,
p. Pávek Martin, p. Petr Bezdíček, p. Kučera Josef
p. Janeček František
p. Jůzová Michaela
p. Kopicová Eva
p. Kotrik Jan
p. Lustyk Lukáš,
p. Diblík František
p. Mikulecký Tomáš
p. Novák Vlastimil
sl. Příhodová Erika
p. Pumrle Zdeněk, p.Koziol Jaroslav
sl. Šabatová Kamila
Sl. Šabatová Markéta
p. Večeřová Gabriela
Mgr.Kaplická Vavříková Hana
p. Vyskočilová Markéta

Capoeira
Kickbox
Kouzlo biţuterie, Malba Leonardo
Mlsná vařečka
Pomocné práce s dětmi
Florbal
Snowboardový kurz
Lyţařský kurz
Rybářství I., II.
Šachy
S kytarou k táboráku I.,II.
Kreativní svět korálků
Programování her
Sportovní horolezectví
Modern dance I.,II.,
Airsoft
Fashion klub
Domácí kutil, Letecký a plastik.modelář
Jumping Kids
Zumbík s Marky
Taneční školy Sruby
Keramika Ţabák
Sportovní střelectví

3.) Pedagogičtí pracovníci externí pro předškolní děti
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

p. Vlasta Labová, p. Doleţalová Michaela

minimaţoretky

3.) Pedagogičtí pracovníci externí pro předškolní děti
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

Mgr.Kaplická Vavříková Hana

Keramika Rosnička

sl. Fridrichová Petra, Kašparová Anita,
p.Staňková Lucie

Taneční školička

4) Hospodářští pracovníci
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

ZAŘAZENÍ

ÚVAZEK

p. Algerová Taťána
p. Pešavová Lenka

asistentka
uklizečka

0,20 – od 1.10. -31.12.2014
0,75 na dobu neurčitou

Mzdy a účetnictví zpracovává externě PROSKOLYo v Ústí nad Orlicí, p. Marcela Peřinová.
IV. ÚČAST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA DVPP
Od října 2014 - června 2015 absolvovala Mgr. Petra Fridrichová vzdělávací program
„Manaţerská etika“ v NIDV Pardubice a „Schvalování výdajů příspěvkové organizace“
v CCV Pardubice. Paní Vlasta Labová absolvovala v CCV Svitavy vzdělávací program
„Umění relaxace a zvládání stresu“.
V. PRAVIDELNÁ ČINNOST DDM
Viz. Příloha č.1
VI. PŘÍLEŢITOSTNÁ ČINNOST
V letošním roce jsme se zaměřili na prezentaci tanečních a sportovních zájmových
útvarů na společenských akcích. Veškerá činnost je zapracovaná do jednotlivých měsíčních
akcí (příloha č.2). Nabídka činností a akcí probíhala formou regionálního tisku, plakátů,
www stránek, prostřednictvím školek a škol a ústní formou.
VII. TÁBOROVÁ A DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S POBYTEM
Velký zájem byl o akce s přenocováním v DDM. Nabídli jsme ţákům 3 akce v tomto
školním roce s moţností přespání v DDM. V měsíci listopadu proběhla noc s programem
„Noc plná fantazie“, v únoru „Valentýnská noc“ a v dubnu „Čarodějnická noc“. O vedlejších
prázdninách jsme připravili pro děti, ţáky a studenty dílny, estetické, sportovní, kulinářské
činnosti atd.
O hlavních prázdninách se od 3.7. – 12.7.2013 uskutečnil zahraniční letní pobytový
tábor u moře v Itálii – Kampánie, téma tábora bylo „Stopami pravěku.“. Na tábor odjelo 24
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účastníků + 2 pedagogové. Vzhledem k tomu, ţe nedisponujeme táborovou základnou,
pořádání zájezdu jsme řešili formou objednaných sluţeb (doprava, ubytování, strava) u CK
KO-TOUR Polička.
Příměstské tábory proběhy tři, a to o jarních prázdninách od 16.-18.2.2015, v červenci
1.-3.7.2015 a v srpnu od 17.-21.8.2015.
VIII. DALŠÍ ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Další akce (viz. příloha č.2)
IX. ÚČAST NA SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH
Dne 16.5.2015 se zúčastnily Modern dance II. taneční soutěţe Poupata
v Heřmanovém Městci..
X. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
V letošním roce jsme se nezúčastnili ţádných mezinárodních aktivit.
XI. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI
Pravidelně navštěvujeme se zájmovými útvaryTaneční škola Sruby, Capoeira,
Minimaţoretky, Maţoretky I.,II. z Chocně a Vysokého Mýta společenské a kulturní akce a
vyuţíváme tak moţnosti vystupovat nejen v Chocni, ale i v okolních městech a obcích.
V letošním školním roce vystupovaly zájmové útvary Maţoretky I.,II. dne 6.9.2014 na
Leteckém dni v Jehnědí, Minimaţoretky dne 24.2.2015 na Maškarním karnevalu v Koldíně,
Maţoretky II. dne 6.3.2015 na Hasičském plese v Mostku, Taneční škola dne 7.3. 2015 ve
Slatině na Dětském karnevalu, Maţoretky I. dne 21.3. 2015 na Dětském karnevalu v Jehnědí.
Dne 28.3.2015 Modern dance II. na Kujebáckém jarmarku ve Vysokém Mýtě. Maţoretky a
minimaţoretky z Vysokého Mýta na akci ve Dţbánově dne 11.4. 2015 a to na akci věnované
seniorům. Dne 23.5. 2015 Capoeira aTaneční škola Sruby na Zahrádkářské výstavě ve
Srubech a téhoţ dne 5 skupin minimaţoretek a maţoretek na Čermákové Vysokém Mýtě.
Maţoretky II. dne 13.6.2015 na Pivních slavnostech v Brandýse nad Orlicí, 20.6.2015
Minimaţoretky a Maţoretky I.na sjezdu rodáků v Tisové. Dále pak Minimaţoretky a
Maţoretky I. na Dětském dnu ve Slatině a na Dvořisku. Poslední vystoupení v tomto školním
roce předvedla Capoeira na Pivních slavnostech v Chocni dne 15.8.2015.
Nedílnou součástí je vyhledávání talentovaných dětí, spolupráce s mateřskými,
základními i středními školami, jak ve městě Choceň, tak v okolí. Společně pořádané akce s
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Městem Choceň, Svazem rybářů, okolními obcemi apod. patří k dennodenní činnosti našeho
zařízení.

XII. MARKETING
Marketing v DDM Choceň uplatňuje ředitelka organizace, která pravidelně
informujeme o všech akcích, aktivitách a zájmových útvarech v Choceňském zpravodaji,
Kalendáři akcí Chocně a na webu: www. ddmchocen.cz.
Děti, ţáci i studenti jsou informováni formou osobního jednání pedagogických
pracovníků při návštěvě mateřských škol, základních škol a školy střední. Spádové obce jsme
uvědomili prostřednictvím obecních úřadů, mateřských a základních škol. Rodiče, kteří o to
poţádali ,informujeme formou emailu na jejich soukromé emailové adresy. Zahajovací
schůzky zájmových útvarů proběhly od 22.9.- 25.9.2014, činnost zájmových útvarů pak od
1.10.2014 –29.5.2015.
XIII. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
V červnu se uskutečnila přestavba na šatnu a to z nefunkčního sociálního zařízení
v 1.patře. V uzamykatelné šatně se budou skladovat kostýmy a maţoretkové šaty. V měsíci
červenci a srpnu proběhla výměna nefunkčních oken v budově za okna plastová. Provedla se
oprava učebních pomůcek, nábytku a nezbytná údrţba budovy.
Nákup učebních pomůcek probíhá dle potřeby v průběhu roku.
XIV. INFORMACE O ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH
Na gymnáziu Vysoké Mýto byla pronajata velká tělocvična, kde probíhaly od října
2014 – května 2015 dva zájmové útvary a to minimaţoretky a maţoretky. Vedení těchto
krouţků zajišťovala p.Vlasta Labová a p. Michaela Doleţalová.
Spolupráce se Základní školou Sruby, kde pod vedením p. Gabriely Večeřové od října
2014– květen 2015 probíhal zájmový útvar Taneční škola. Děvčata se zúčastňovala i akcí
pořádaných DDM Choceň.
XV. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI
V letošním roce jsme opět poplatky nenavyšovali . Příjmy pro DDM jsou nedílnou
součástí hospodaření. Pravidelnou a důslednou kontrolou jsme docílili uhrazení do
31.10.2014 u 5 klientů došlo k platbě po tomto termínu a u 7 klientů došlo k platbě jen za
2.pololetí.
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Tyto prostředky byly časově rozlišeny do 1.pololetí školního roku a část do 2.
pololetí. Vše probíhalo ve spolupráci s organizací PROSKOLY.EU s.r.o. v Ústí nad Orlicí,
která zpracovává mzdy i účetnictví. Poplatky od dospělé veřejnosti a předškolních dětí byly
stanoveny na základě započítání všech skutečných nákladů.
Zřizovatel přispívá částečně stanovenou částkou na provoz DDM Choceň. Příspěvek
na přímé náklady na vzdělávání poskytuje MŠMT ČR přes Pardubický kraj na základě
ukazatelů výkonnosti. Všechny provozní náklady se hradí z příjmů od členů zájmového
vzdělávání a z prostředků, které získáme pořádáním akcí, soutěţí, sponzorských darů atd.
XVI. ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH
Dne 9.6.2014 proběhla kontrola VZP ČR – bez nedostatků.
Dne 25.9.2014 proběhla veřejnosprávní kontrola zřizovatele – rozvaha k 30.6.2014 –
bez nedostatků.
XVII. SWOT ANALÝZA
Uplatňováním SWOT analýzy zhodnotíme vnitřní a vnější faktory ovlivňující
úspěšnost organizace. Pouţité diagnostické techniky, zdroje informací, Hodnotící zpráva o
činnosti DDM, provozní porady, inspekční zprávy, výstupy z vlastní kontrolní činnosti,
hospitace, pozorování, rozhovory se zaměstnanci, rodiči, účastníky zájmového vzdělávání,
revizní zprávy a dlouhodobý záměr DDM.
Silné stránky organizace
- vyuţívání dalšího vzdělávání pro pedagogy volného času
- široká a pestrá nabídka volnočasových aktivit
- zájem z řad veřejnosti o zájmové vzdělávání – děti, ţáci, studenti i dospělí
- vyuţívání nabídky volnočasových aktivit dětmi z okolních vesnic a měst
- nabídka spontánních aktivit
- dobrá spolupráce s ostatními středisky volného času v kraji
- příjemná atmosféra v kolektivu
- přátelská komunikace mezi zaměstnanci
- postupná modernizace a stavební úpravy
- sál o kapacitě 120 míst
- spolupráce s ostatními institucemi ve městě
- poloha DDM – poblíţ centra
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Slabé stránky organizace
- malý počet interních zaměstnanců – přetěţování
- nedostatečné finanční ocenění externích vedoucích zájmových krouţků
- chybějící pedagogické vzdělání externích pracovníků
Vnější příleţitosti
- získání nových sponzorů
- prezentace na veřejnosti – vystoupení zájmových útvarů na akcích města, na firemních
akcích atd.
- odloučené pracoviště při Základní škole Sruby
Vnější hrozby
- nabídka krouţků zdarma při základních školách - konkurence
- nezájem externích pracovníků získat pedagogické vzdělání
- narůstající administrativa
- nezaměstnanost – finanční problémy s úhradou úplaty
Z analýzy SWOT vyplývá, ţe silné stránky naší organizace převládají a to pestrá
nabídka volnočasových aktivit, atraktivity zájmových útvarů a další činnosti zajištěné
kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Na dobré úrovni je spolupráce s dalšími
institucemi ve městě.
Ze slabých stránek je nutné zmínit nedostatečné vybavení.
K příleţitostem patří prezentace na veřejnosti a postupná rekonstrukce budovy.
Hrozbou je doplnění pedagogického vzdělání u externích pedagogických pracovníků.
XVIII. ZÁVĚR
Primárním cílem nabízených aktivit v DDM je zamezení vzniku rizikových faktorů,
tzn. alkoholismu, drog, gamblerství apod. u mladých lidí. Sekundárním cílem činnosti DDM
je vést klienty zájmového vzdělávání k socializaci, optimálnímu vyuţití volného čas ve svůj
prospěch, zkvalitnění komunikacea vztahů ve skupinách a naučit se soutěţivosti, zároveň
podpořit zdravý ţivotní styl. Získávání a rozšiřování znalostí či dovedností je samozřejmostí.
XIX. PŘÍLOHY
1. Pravidelná činnost
2. Příleţitostná a spontánní činnost
3. Fotogalerie akcí
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v Chocni dne 5.9.2015

vypracovala a předkládá: Mgr. Petra Fridrichová
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Příloha č.1: Pravidelná činnost
NOVINKY
AIR SOFT
CAPOEIRA
KICKBOX
KOUZLO BIŢUTERIE
MALBA LEONARDO
MAŢORETKY A MINIMAŢORETKY VE VYSOKÉM MÝTĚ
PRIMA VAŘEČKA
PROGRAMOVÁNÍ HER
ŠACHY
TANEČNÍ KLUB
MAŢORETKY I. – 1.-2., 3. třída
MAŢORETKY II. – od 3. třídy
MODERN DANCE I.,II.
TANEČNÍ ŠKOLA SRUBY
ZUMBÍK S MARKY
ESTETICKÉ OBORY
S KYTAROU K TÁBORÁKU I.,II
KERAMIKA I.
KREATIVNÍ SVĚT KORÁLKŮ
PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY
RYBÁŘSTVÍ I.,II.
SPORTOVNÍ OBORY
BOWLING
FLORBAL
JUMPING KIDS
SPORTOVNÍ HOROLEZECTVÍ
LYŢOVÁNÍ A SNOWBOARDING – výjezdy do Zdobnice v Orlických horách
STOLNÍ TENIS
SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
TECHNICKÉ OBORY
DOMÁCÍ KUTIL
LETECKÝ A PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
MINIMAŢORETKY
TANEČNÍ ŠKOLIČKA
KERAMIKA
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Příloha č.2.: Příleţitostná a spontánní činnost:
měsíc
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

akce
Vyhlášení kreativní soutěţe
„O nápaditý výrobek z recyklovatelného materiálu„
Astrologie a tajemství
Den otevřených dveří
Internetové hrátky
Deskové hry
Choceňský chytrolín
Aquapark Moravia Pasohlávky
Choceňské světýlkování
Internetové hrátky
Noc plná fantazie
Čertíkovská šaráda
Tvořivé vánoční dílničky
Čertíkovské disko
Vánoční zumbík párty
Výroba vánočního dárku na poslední chvíli
Vánoční turnaj v bowlingu
Vánoční střelecké závody
Herní odpoledne- diskotéka pro školáky
Dětská výtvarná soutěţ „Kouzlo zimy“
Internetové hrátky
Turnaj v šachu
Valentýnské tvoření
Deskové hry
Valentýnská noc
Zimní turnaj ve florbale
Příměstský tábor
Odpoledne s enkauistikou
Mistr sudoku
Deskové hry
Jeţkování
Turnaj ve stolním tenisu
Akademie ZÚ
Velikonoční řemeslné velikonoce
Výroba závěsné dekorace
Deskové hry
Scrapbooking
Čarodějnická noc
Zumba dívka
Výroba dárku ke Dni matek
Pin-ponk turnaj
Letní turnaj ve florbale
Herní dopoledne pro MŠ
Střelecké závody
Letní turnaj ve florbale
Kreativní tvorba v přírodě
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1.9.
11.9.
18.9.
3.10.
17.10.
24.10.
27.10.
4.11
11.11.
14.-15.11.
19.11.
27.11.
7.12.
8.12.
10.12.
16.12
18.12.
19.12.
od 5.1.
6.1.
14.1.
22.1.
23.1.
29.-30.1.
10.2.
16.-19.2.
25.2.
26.2.
27.2.
18.3.
20.3.
31.3.
1.4.
15.4.
17.4.
23.4.
24.- 25.4.
27.4.
6.5.
14.5.
18.5.
19.5.
21.5.
26.5.
28.5.

Zlatá udice – soutěţ v chytání ryb- rybník Janderák
Záţitkové odpoledne pro školáky
ČERVEN
Internetové hrátky
Ostrov zábavy - spontánní činnosti
Diskotéka na ukončení školního roku
ČERVENEC Příměstský tábor
Letní tábor Itálie Kampánie
Příměstský tábor
SRPEN
Soustředění maţoretek
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31.5.
3.6.
2.6.-24.6.
9.6.- 24.6.
30.6.
1.- 3.7.
3.7.- 12.7.
17.-21.8.
27.8.

Příloha č. 3:

Fotogalerie akcí

Čertíkovské disko

Valentýnská noc

14

Čarodějnická noc

Hravé dopoledne pro MŠ
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