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1. Úvod

V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 7 zákona č. 15/2005 Sb, je
předkládána výroční zpráva, která podává informaci o stavu a rozvoji výchovně
vzdělávací soustavy v Domě dětí a mládeže Šternberk p.o. za školní rok 2017/2018,
informaci o základních údajích DDM Šternberk, přehled aktivit a kroužků, přehled
pracovníků zařízení, údaje o výsledcích vzdělávání, údaje o vzdělávání pedagogických
pracovníků, údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti, o výsledcích
inspekční činnosti a základní údaje o hospodaření, to vše v souladu se Školským
zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. Výroční
zpráva je jeden z podkladů pro zpracování koncepce DDM Šternberk na následné
období a výstupy jsou dále použity jako podklady pro realizaci školního vzdělávacího
programu DDM Šternberk.

.
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2. Základní údaje o organizaci
Název zařízení:
Sídlo :
Právní forma:
Zřizovatel:
Datum založení:
Zřízení:

Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace
Opavská 14, 785 01 Šternberk
příspěvková organizace
Město Šternberk
1.1.1995
na základě usnesení Městského zastupitelstva č. 422/32 č.j.
32047-05/5549-05/OŠK
Zařazení do sítě škol:
25.3.1996
IZO:
108 033 635
IČO:
619 89 941
DIČ:
CZ-61989941
Ředitel DDM:
Mgr. Bc. Miroslav Sadil
Telefon:
585 012 957 vedení, 585 000 298 pedagogové
Fax:
ne
e-mail:
reditel@ddmsternberk.cz, ddm.stbk@volny.cz
www.ddmsternberk.cz
Pracoviště zařízení:
hlavní budova a taneční sály DDM Šternberk na Opavské
č.14 s přilehlou zahradou
Dětské dopravní hřiště Olomoucká
Další pronajímané prostory dle školského rejstříku:
Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk
Sokol Šternberk Zahradní 1418/23, 785 01 Šternberk
ZŠ náměstí Svobody 1264/3, 785 01 Šternberk
ZŠ Dr. Hrubého 2, 785 01 Šternberk
ZŠ Svatoplukova 1419/7, 785 01 Šternberk
Gymnázium Horní náměstí 167/5, 785 01 Šternberk
Jízdárna Liboš č.p. 98, 783 13 Liboš
TK Šternberk Svatoplukova 2404/15, 785 01 Šternberk

Spolupráce s dalšími subjekty: ZŠ Moravská Huzová, ZŠ Babice, ZŠ Moravský
Beroun, ZŠ Jivová, ZŠ Paseka, ZŠ Bělkovice – Dolany, ZŠ
Mladějovice, ZŠ Štarnov, ZŠ Žerotín, MKZ Šternberk,
Město Šternberk, Sokol Šternberk, FK Šternberk, FK
Lužice, TK Šternberk, AK Šternberk, Besip – Centrum
služeb pro silniční dopravu, Mateřské centrum Eccáček,
Český svaz ochránců přírody, Český rybářský svaz, Český
svaz včelařů, Dívka roku z.s. a další
Partneři a členství v:
Sdružení pracovníků SVČ v ČR, Sdružení SVČ
Olomouckého kraje, EAICY mezinárodní organizace pro
děti, mládež a volný čas v Evropě, MAS Šternbersko
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3. Charakteristika zařízení
Dům dětí a mládeže Šternberk je příspěvková organizace Města Šternberka, která
byla zřízena k 1.1.1995.
Hlavním úkolem DDM Šternberk p.o. je poskytování zájmového vzdělávání, dle
vyhlášky 74/2005 Sb., různými formami práce a poskytování informací v oblasti dětí,
mládeže a volného času. Všechny činnosti však mají jedno společné – využití
zájmových aktivit jako prostředek komplexní výchovy k rozvoji osobnosti
účastníků činností. Vysoká úroveň profesionality pedagogů volného času a jejich
dobrá vzájemná spolupráce umožňuje posilovat vnímání mezioborových vztahů
v jejich souvislostech a tyto poznatky využívat v praxi (estetika, příroda, technika …).
Takto vykonávaná výchovně vzdělávací činnost je vhodnou primární prevencí
patologických projevů u dětí a mládeže.
Našim cílem je poskytnout zájemcům zajímavé využití volného času po
dobu celého roku, tedy i v době víkendů, svátků a prázdnin. Dům dětí a
mládeže Šternberk p.o. působí pro mikroregion šternberska a samotné město
Šternberk.
Činnost realizujeme v objektu DDM na Opavské č.14 a na Dětském dopravním hřišti
na Olomoucké 77 ve Šternberku. Kromě vlastních prostor využívá ke své činnosti i
prostory šternberských základních škol, Sokolovny, městských kulturních zařízení,
kurty TK Šternberk, hala Gymnázia Šternberk a příležitostně další pronajaté prostory
dle charakteru a potřeb realizovaných aktivit.

4. Personální obsazení DDM
Specifikem SVČ je velká provázanost pedagogické činnosti s provozními,
ekonomickými a propagačními činnostmi. Nabídka služeb v oblasti příležitostných a
pobytových akcí vyžaduje schopnost kreativního myšlení, znalosti ekonomických
pravidel a marketingu. Pedagog volného času musí být nejen odborníkem ve svém
oboru, ale i dobrým manažerem. Jen tak lze efektivně a úspěšně realizovat nabízené
aktivity. Všichni pedagogové volného času mají pedagogické vzdělání nebo si vzdělání
doplňují.
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Při velkých akcích je třeba na personální zajištění velké množství pracovníků,
a proto se do pedagogického procesu zapojují zcela běžně i provozní pracovníci.
Koordinační funkci zabezpečují řídící pracovníci.
Přehled struktury řízení potvrzuje, že se pracovníci vyskytují v různých rolích
a různých pracovních týmech dle jejich náplně práce.

4.1. Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Bc.Miroslav Sadil - Ředitel DDM Šternberk p.o.
Vzdělání
– FTK, UP Olomouc – Aplikovaná TV
- PF, UP Olomouc – speciální pedagogika
Náplň práce – ředitel DDM, organizátor sportovní a táborové činnosti
vedoucí kroužku rehabilitačního cvičení, včelař, sportovní akce
PhDr. Jitka Opichalová – vedoucí pedagog
Pedagogický pracovník : 1,0 úvazku
Vzdělání
- PF UP Olomouc obor sociální pedagogika
Náplň práce – zajišťování pedagogické činnosti v DDM
organizace akcí DDM – karnevaly, Den dětí, Dívka roku apod.
výuka BESIPu pro základní školy, zpracování pedagogické
dokumentace, projektová činnost DDM Šternberk
Bc. Martin Švajda
Pedagogický pracovník : 1,0 úvazku
Vzdělání
– konzervatoř, UP Olomouc obor speciální pedagog
Náplň práce – oddělení sportu, zajišťující zájmové vzdělávání ve
sportovních činnostech a soutěže s
Mikroregion, florbalových
turnajů spoluorganizátor velkých akcí DDM
Mgr. Jiří Falc
Pedagogický pracovník 0,85 úvazku
vzdělání
– UP Olomouc přírodovědecká fakulta
náplň práce - kroužky hudební výchova, přírodovědné kroužky
pobytové akce a tábory, organizátorka víkendových akcí v DDM
MgA. Leona Hlavinková
Pedagogický pracovník : 1,0 úvazku
Vzdělání
– gymnázium, Fakulta výtvarných umění UP Olomouc
výtvarná tvorba
Náplň práce – oddělení výtvarné výchovy, vedení kroužku keramika, rukodělné
činnosti propagační činnost, realizace akcí, příměstské tábor
Mgr. Monika Globa
Pedagogický pracovník : 1,0 úvazku
Vzdělání
UP Olomouc sociální pedagogika, DPS, taneční konzervatoř
Náplň práce – oddělení pohybových aktivit a tance
propagační činnost, realizace akcí, příměstské tábor
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Eva Kopřivová
Pedagogický pracovník : 0,5 úvazku
Vzdělání
– SO s maturitou
Náplň práce – oddělení výtvarné výchovy, vedení kroužku keramika
a rukodělných prací, realizace akcí

4.2. Nepedagogičtí pracovníci
Jana Birdáčová – zástupce ředitele
Účetní, ekonom, PAM: 1,0 úvazku
Vzdělání – střední ekonomická škola s maturitou
Roxana Gogolínová
Uklízečka : 1,0 úvazku
Vzdělání – střední škola chemická
Pavel Veinlich
Uklízeč : 0,75 úvazku
Vzdělání – střední odborné učiliště, topičské zkoušky
Jana Šnajderová
Asistentka : 0,75 úvazku
Vzdělání
– SOŠ s maturitou
náplň práce vedení pokladny, evidence, pošta, zpracování
podkladů a dokumentace DDM

4.3. Školní asistenti z projektu MŠMT „Šablony II“:
Ida Tvarůžková
Petra Unzeitigová
Bc. Jana Šestáková
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4.4. Externí pracovníci– vedoucí zájmových kroužků, tábory
Jméno a příjmení
Jiří Kovařík
Marie Delingerová
Černocká Jaroslava
Čiklová Lenka
Dosedělová Klára
Drietonská Michaele
Falc Jiří
Gajdůšek Tomáš
Heidenreichová Helena
Hyblerová Helena
Knopf Václav
Konečný Jiří
Krejčí Vladimír
Loun Tomáš
Nesládková Barbora
Petříková Lucie
Sadil Jan
Sedlářová Radana
Spurná Pavla
Šesták František
Vičík Rudolf
Zapletal Milan
Žákovčík Vojtěch
Scharferová Dagmar
Weczerková Veronika
Zatloukalová Michaela
Opichalová Kateřina
Maňásková Monika
Opichal Tomáš
Krejčí Gabriela
Furišová Barbora
Ondrušík Kateřina
Spurná Eliška

Název činnosti
DDH
DDH
Tenis
Mažoretky
Tanec , tábory
Mažoretky
Kytara
Rybáři
Mažoretky
Klavír
Horolezectví
Astronomický
Kytara
karate
Orientální tance
Horolezectví
Kondiční cvičení
Tenis
Diskotance , tábory
Astronomický
Horolezectví
Šachy
Letecký modelář
Akce Dívka roku,…
Akce
Horolezectví
Tábory
Tábory
Tábory
Tábory
Tábory
Tábory
Tábory

Ve školním roce pracovalo v DDM Šternberk p.o. celkem 33 externích pracovníků.
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5. Specifika zařízení
Mezi charakteristické prvky DDM Šternberk patří:


vysoká úroveň kvalifikovanosti a odbornosti pedagogů volného času



velký rozsah a dobrá úroveň vzdělávacích aktivit pro děti a mládež
i neformálního vzdělávání pro pedagogy a pracovníky s dětmi a mládeží, jehož
hlavním cílem je komplexní výchova a zdravý životní styl



celostátní a mezinárodní aktivity realizované ve spolupráci s občanskými
sdruženími po celém území ČR



aktivní podíl na participaci mladých na veřejném životě města Šternberka
otevřenost zařízení a to jak provozní dobou, tak i rozsahem nabídky (7 dní
v týdnu po celý rok, možnost zapojení všem zájemcům bez omezení a
organizovanosti)



kvalitní práce s talenty



velký rozsah nabídky zájmových činností



vlastní prostorové zázemí, využití odborných pracovišť, pružnost realizace
požadavků a potřeb, ale také velká náročnost provozní a personální



široké spektrum partnerů a dobrá spolupráce zvyšující možnosti nabídky,
zajištění odbornosti a efektivity realizace činností

6. Hodnocení hlavních úkolů DDM Šternberk


Zkvalitnění práce s externími a dobrovolnými pracovníky se výrazně projevilo
na zvýšení počtu i úrovně týmově realizovaných aktivit v jednotlivých oblastech
zájmových činností, například v oblasti výtvarné výchovy, ekologie, sportu,
techniky, tance, aktivit pro nejmenší děti …. I zde budeme nadále hledat formy
spolupráce a podpory dalšího vzdělávání s cílem zkvalitnění výstupů naší
společné práce



Participace členů zájmových útvarů (ZÚ) na přípravě vlastní činnosti se daří
zejména u klubové činnosti mládeže a u ZÚ, které mají dlouholetou tradici a
kde se na vedení ZÚ podílejí dospívající členové. Jsou to například ZÚ
přírodovědného zaměření, některé technické ZÚ, sportovní a taneční skupiny a
další. Tito mladí lidé se podílejí nejen na přípravě a realizaci vlastní činnosti, ale
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také na aktivitách pro své mladší kamarády. Jsou významnými pomocníky pro
pedagogické pracovníky DDM Šternberk.


Zkvalitnění prezentace činnosti DDM Šternberk, dopracování jednotného
firemního stylu a realizace mediální koncepce dokumentují nejen www stránky,
prezentace v médiích a sociálních sítích ale i informovanost a zájem široké
veřejnosti. Tato skutečnost plně potvrzuje, že SVČ již nemůže v současné době
postrádat profesionála pro tuto oblast činnosti. Bez dobré informovanosti
veřejnosti má i kvalitní práce jen poloviční efektivitu.



Grantová politika v ČR je pro SVČ nepříznivá. Možnosti ucházet se o grant jsou
výrazně omezeny skutečností, že SVČ nejsou nestátní neziskové organizace.
Pokračovat ve zpracovávání grantů je trvalý úkol, který se postupně stává pro
všechny pracovníky samozřejmostí. V poslední době se realizují Šablony II,
intenzivně pracujeme na projektech EVVO, aktivitách přes MAS Šternbersko.



Spolupráce s partnery je pro DDM Šternberk již jednou z nepostradatelných
podmínek kvality nabízených aktivit. Vzájemná spolupráce při větších akcích,
vhodné doplňování se v materiálním, prostorovém i personálním zabezpečení
zvyšuje efektivitu i zajímavost nabídky pro účastníky. Jsou to akce pro
veřejnost ve spolupráci s Městem Šternberk, šternberskými základními a
mateřskými školami, MKZ, různými agenturami či AMK Ecce Homo. Akce
probíhaly za spolupráce zájmových oblastí tanečních, přírodovědných,
sportovních, technických a dalších. Zájem o spolupráci ze strany jiných
subjektů má vzrůstající tendenci.

7. Hodnocení činnosti DDM Šternberk ve školním roce 2019/20
7.1. Pravidelná zájmová činnost
Ve školní roce 2019/20, přes jarní postižení zařízení coronavirem, pracovalo
v DDM Šternberk celkem 52 zájmových útvarů s celkovým počtem 1151
účastníků. Největší zájem v oblasti pravidelné zájmové činnosti byl v oblasti
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sportovních kroužků – bojové umění, parkour, tenis, karate a o kroužky
pohybové, taneční – taneční kroužek, moderní tanec a HIP HOP, street dance,
latinsko americké tance a mažoretky jejichž členové sklidili velký úspěch u
veřejnosti na svých vystoupeních. Velký zájem byl i o horolezectví – škoda
jen, že malé prostory horostěny neumožňují práci s větším počtem dětí. Již
několik let využíváme horolezeckou stěnu gymnázia Šternberk. Z výtvarných
kroužků byl největší zájem o kroužek keramiky. V oblibě jsou i kroužky
hudební – kytara, klávesy nebo přírodovědné – chovatel, základy jezdectví
na koni a další
V tomto školním roce jsme zaznamenali nárůst dětí školního věku, na které
jsme se zaměřili jako na hlavní cílovou skupinu. Začali s námi spolupracovat
sportovní kluby a sportovní organizace, které si vyhledávají dále talenty ke své
činnosti. Velkou návštěvnost zaznamenaly i nově vzniklé hudební skupiny a
kapely, hra na hudební nástroje.
Děti téměř ze všech šternberských škol soutěžily pravidelně v nabízených
aktivitách mikroregionální ligy, vítězům je tradičně nabídnut například zájezd
či výlet.
Velký zájem byl ze strany škol o různé sportovní turnaje a soutěže, které se
staly nedílnou součástí aktivit DDM Šternberk. Tradicí se stalo zajišťování
kvalifikačních soutěží pro sportovní setkání partnerských měst, tentokráte pro
soutěž ve Šternberku.
Počet členů zájmových útvarů stoup z důvodu zařazení pravidelné celoroční
výuky dopravní výchovy žáků 4. tříd. Oproti předchozímu školnímu roku se
stabilizovaly

stavy

i

v technických

kroužcích

–

např.

letecký

rybářských kroužků, zvýšil se počet v přírodovědných aktivitách.
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7.2 . Příležitostná činnost a soutěže
Celoroční harmonogram akcí umožnil zachovat pestrost, rovnoměrnost druhů a
zaměření (včetně věkového). Zaměřili jsme se hlavně na ekonomičnost akcí. Počet
akcí i účastníků se dá srovnávat s minulými léty. Zvýšila se však efektivita jak vytížení
pracovníků. Z malých akcí byly zachovány aktivity směřující k vyhraněným jedincům –
práce s talenty, besedy s odborníky a akce připomínající výroční zvyky. Příležitostné
akce mají různý charakter. Každá z těchto akcí má své poslání (Seznámení s nabídkou
možností trávení volného času, získání finančních prostředků, podpora tradic, apod.).
Pracovníci DDM Šternberk připravují celou řadu akcí pro děti, mládež a rodiče pro
využití volného času a to nejen během pracovních dní, ale i o víkendech a
prázdninách. V loňském školním roce jsme uspořádali celkem 152 akcí jako Dům dětí
a mládeže Šternberk nebo ve spolupráci s jinými subjekty. Těchto akcí se zúčastnilo
6417 účastníků. V průběhu roku jsme uspořádali 17 postupových soutěží MŠMT,
kterých se zúčastnilo celkem 1364 dětí.
Mezi již tradiční – hojně navštěvované patří např. Drakiáda, Mikulášský karneval
který pořádáme pro naše zájmové aktivity,

Pohádkový les pro mateřské školy, Slet

čarodějnic, sportovní i přírodovědné soutěže, Den dětí, Hurá na prázdniny,
Halloween, Dívka roku. To je jen část akcí, které připravují pedagogové DDM pro
děti a mládež, jejich rodiče a další zájemce z řad veřejnosti.
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Svou mnohaletou tradici má Recitační soutěž v DDM, které se účastní vítězové
školních kol a vyvrcholením pěvecké soutěže je Šternberský slavíček ze kterého
postupují děti do okresního a krajského kola. V letošním roce bohužel pěvecká soutěž
musela být zrušena.

Velký zájem je i o víkendové akce: výroba adventních věnců, výroba vánočních
svícnů, pečení perníčků nebo jidášů, malování na sklo, ubrousková technika,
keramická dílna, batikování,…
Dům dětí a mládeže se stará také o výchovu dětí z ekologického a přírodovědného
hlediska s odborným zaměřením jako je Den země s přednáškou pro školy, soutěž
Zelená stezka – Zlatý list, akce přírodovědného kroužku při úpravách veřejné
zeleně, ochraně životního prostředí a podobně.
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DDM Šternberk samostatně zajišťuje sportovní soutěže pro děti a mládež ať jako
kvalifikaci pro sportovní setkání dětí partnerských měst nebo pomáhá při zajištění
školních či regionálních soutěží, které pořádají šternberské školy, svými
kvalifikovanými pedagogy (šachové turnaje, atletické soutěže, basketbalové a jiné
turnaje, horolezectví, plavání, tenis, ,…).

Astronomický kroužek se podílí na mezinárodních pozorováních denní a noční
oblohy nebo zajímavých úkazů na obloze nad Šternberkem a jeho přilehlých
lokalitách. Pravidelně připravuje pozorování pro základní školy ( zatmění slunce,…) a
připravili jsme astronomickou soutěž pro základní a střední školy, které se zúčastnilo
přes 200 dětí ve dvou kolech, skupina astronomů také odjela pozorování do
Chorvatska.

Jako samostatnou kapitolu bych zaznamenal dopravní výchovu pro mateřské a
základní školy na Dětském dopravním hřišti při teoretické výuce, které nám bylo
převedeno do správy od března 2013. V současné době vyučujeme dopravní výchovu
pro sedmnáct základních škol a sedm mateřských škol ve šternberském mikroregonu.
V rámci spolupráce s Ministerstvem dopravy zajišťujeme výuku dopravní výchovy 4.
tříd, které se účastní kolem 350 žáků základních škol.
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Mezi doprovodné aktivity k pravidelným schůzkám ZÚ, tzv. příležitostné akce, patří
především odborná soustředění, výlety, exkurze, vystoupení, výstavy, setkání a účast
na soutěžích. Tyto aktivity jsou přístupné i vyhraněným zájemcům z široké veřejnosti.
Vícedenní odborná soustředění jsou zahrnuta do pobytových akcí.

7.3. Spontánní aktivity
Mezi tyto aktivity se řadí:


dětské hřiště



výstavy s doplňkovým programem



prázdninové akce



volně dostupné stolní hry v prostorách učeben



dětské kluby



zahrada s tábořištěm pro mládežnické skupiny



dětské dopravní hřiště



zajišťování sportovních a kulturních akcí většího rozsahu s více subjekty



praxe studentů



obecné prospěšné práce ve spolupráci s Probační službou Olomouc

Počet účastníků je určen záznamy na jednotlivých místech výjimečně kvalifikovaným
odhadem - účastníci se nikde nepřihlašují ani neregistrují.
V daném roce bylo evidováno 82 účastí v individuální činnosti, 5868 ve spontánní
činnosti a 385 v ostatních činnostech.
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Zájmové soutěže, práce s talenty
Zájmové soutěže jsou podporou talentů a vyhraněných jedinců. V tomto školním
roce, který byl ovlivněn coronavirovou nákazou, kdy byly zrušeny všechny soutěže od
začátku března do konce školního roku. Povedlo se nám organizovat pouze podzimní
část soutěží školního roku:
1. Pořádali jsme místní kola v přespolním běhu a atletickém čtyřboji, které jsou
zařazené do soutěží MŠMT.

2. Astronomická soutěž pro žáky základních škola gymnázia

3. Dívka roku – prestižní soutěž mladých dívek ve věku 13-16 roků, která je ve
Šternberku pořádána od roku 2000 a v roce 2020 byl pořádán již 18. ročník pod
hlavičkou DDM Šternberk jako krajské kolo. Pravidelně se účastnice
šternberského kola umisťují i v celostátním kole.
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4. Letečtí modeláři reprezentovali svými modely DDM Šternberk na regionálních
okresních a krajských přeborech žáků i dospělých kde dosahují umístění na
stupních vítězů.

DDM Šternberk samostatně zajišťuje sportovní soutěže pro děti a mládež ať
jako kvalifikaci pro mezinárodní čtyřutkání partnerských měst nebo pomáhá při
zajištění školních či regionálních soutěží, které pořádají šternberské školy, svými
kvalifikovanými pedagogy (šachové turnaje, atletické soutěže, basketbalové
a volejbalové turnaje, horolezectví, plavání, tenis a další, …). Touto činností
vyhledáváme talentované děti a předáváme je dále do klubů a spolků.

Akce zaměřené na podporu tradic
Advent

Výroba tradičních vánočních ozdob, vánoční zvyky pro všechny zájemce bez rozdílu
věku. Polodenní akce v době školního volna.

Slavíme velikonoce

Výroba ozdob, pečiva, zdobení vajíček, apod., pro všechny zájemce ve spolupráci
s externími pracovníky a členy ZÚ.
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7.4. Pobytové akce - tábory letní a zimní, krátkodobé tábory
Ve školním roce 2019/20 jsme se zaměřili na kvalitní přípravu příměstských
táborů, které jsou v poslední době velmi oblíbené, letního tábora a dalších pobytové
akce jako soustředění.

Název tábora

Počet účastníků

Počet osobodní

Krátkodobé pobytové akce – 2

66

224

Příměstské tábory – 6

190

924

Pobytové akce nad 5 dnů

108

749

Celkem – 14 aktivit

364

1897
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8. OSTATNÍ AKTIVITY
8.1. Výstavy
Výstavy pořádané DDM Šternberk kladou důraz na tvořivost a prožitek malých i
velkých a smysl pro krásu. Oddělení výtvarné výchovy, přírodních věd, ale i další
nabízí dětem a mládeži cestu poznání, na které se učí výtvarně vnímat a prožívat svět
kolem nás i v nás. Výstavy jsou pro všechny zájemce přístupné po dobu plánované
činnosti. Návštěvnost se pohybuje řádově v desítkách až stovkách účastníků.

8.2. Poradenská činnost
Odborní pedagogičtí pracovníci působí jako odborní poradci v oblastech zájmových
činností. Tuto službu vykonávají na svých odborných pracovištích. Jedná se o vhodný
výběr zájmů pro děti a mladé lidi, pomůcek, profesní orientace a možností trávení
volného času a dalšího vzdělávání.

8.3. Granty a projekty
Grantová politika státu a institucí nám umožňuje realizaci nových aktivit, využívání
nových forem a metod práce. Jedná se především o granty a projekty Města
Šternberka, Olomouckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
ministerstva životního prostředí a další.
V roce 2019/2020 byly připravovány projekty na Zelenou zahradu DDM Šternberk,
kde máme připraveno vybudování ekologické učebny a výukové ekologické zahrady,
která navazuje na projekt IROP z roku 2018. Projekt byl připravován na výzvu
Ministerstva životního prostředí a výzva byla z důvodu coronaviru zrušena.
Postupně by připravován tří etapový projekt na rekonstrukci dětského dopravního
hřiště pro dotační titul Olomouckého kraje ve spolupráci s Městem Šternberk. První
etapa oprava povrchu hřiště, druhá etapa výměna semaforů a třetí etapa mobiliář a
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oplocení hřiště. První etapa pro nízkou finanční dotaci byla zrušena a tak DDM
Šternberk z vlastních zdrojů zrealizovat část třetí etapy – oplocení DDH.
Další projekt byl realizován z dotace Olomouckého kraje na podporu EVVO „Den bez
aut“ který byl zaměřen na výchovu dětí k ekologii na silnici.
Jeden z dalších projektů bylo zapojení DDM Šternberk v době uzavření zařízení
v jarním období coronaviru do programu www.mitkamjit.cz, který motivoval
obyvatele a naše klienty k možným aktivitám v době pandemie.
Ve školním roce jsme využívali podpory akcí od MAS Šternbersko v projektu MAP II.
Jeden z hlavní programů byl dotační projekt MŠMT Šablony II, kterým financujeme
jak aktivity DDM, tak zaměstnance jako jsou školní asistenti a další.
Na přelomu školního roku jsme zahájili projekt na dětském dopravním hřišti
„Geologická stezka“ pro výuku zeměpisu dětí základních škola a Zelené hřiště pro
výuku EVVO podaný u Nadace partnerství.
Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou v Olomouci na možnost
výkonu trestů klientů na obecně prospěšných pracích (úklid, zametání, čištění prostor,
úklid sněhu, …).

9. Péče o nemovitý a movitý majetek
V rámci péče o majetek spravovaný DDM bylo realizováno několik údržbových prací
většího rozsahu nebo dopadu:


terénní úpravy zahrady



malování vstupní haly včetně zapravení omítek po rekonstrukci slaboproudé sítě



rekonstrukce slaboproudé sítě DDM včetně rozvodů



rekonstrukce zabezpečovací sítě dětského dopravního hřiště



oprava 5. ks dveří DDM vedlejší budovy
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zajištění klimatizace v kanceláři



příprava projektu na rekonstrukci DDH se zajištěním komplexních služeb pro
veřejnost v prostoru DDH, vypracování studie a etapy



pravidelné revize zařízení DDM – elektro, plyn, DDH, a další



oprava odpadů na WC klientů v havarijním stavu



rekonstrukce oplocení dětského dopravního hřiště včetně vstupní brány



oprava příček v tanečním sále
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10. Základní údaje o hospodaření DDM Šternberk za rok 2019
k 31.12.2019.
VÝDAJE-NÁKLADY
z toho:
ukazatel (v tis. Kč)

celkem

hlavní
činnost

doplňková
činnost

NÁKLADY účtová třída 5

9 942,45

9 927,77

14,68

703,66
0,00
1,18
498,90
2,57
11,62
15,61
25,42
148,35
217,58
9,31
146,75
61,53
225,84
206,64
19,20

703,31

0,35

2 112,04

2 112,04

23,75

23,75

0,34

0,34

847,80

847,80

168,38

168,38

spotřeba materiálu
potraviny (jen školní stravování)
spotřeba PHM
učební pomůcky, učebnice, hračky
z toho:

knihy, tiskoviny
kancelářský materiál
čistící a úklidové prostředky
materiál na opravu a údržbu
ostatní materiál

spotřeba energie
vodné a stočné
z toho:

plyn
elektrická energie

opravy a udržování
z toho:

budov a zahrad
ostatního majetku

drobný dlouhodobý hmotný
majetek
cestovné
náklady na reprezentaci,
občerstvení
ostatní služby a náklady
náklady na pronájmy prostor pro činnost
organizace
honoráře, půjčovné
telefony, internet
z toho:

svoz a likvidace odpadu
servis, revize
účetnictví, zpracování mezd
ostatní služby

osobní náklady
ze státního rozpočtu
z toho:

z jiných zdrojů: prostředky zřizovatele
z jiných zdrojů: dotace aj.

jiné ostatní náklady
z toho:

pojištění
jiné

odpisy dlouhodobého majetku
z toho:

odpisy nemovitého majetku ve správě
odpisy movitého majetku ve správě
odpisy ostatní
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0,00
41,02
21,47
17,86
0,00
599,08
5 592,97
4 602,04
130,50
860,44
19,19
19,16
0,03
199,29
185,02
14,27
0,00

1,18
498,90
2,57
11,62
15,27
25,42
148,35
203,25
8,69
137,08
57,47
225,84
206,64
19,20

0,35

14,33
0,61
9,67
4,05
0,00

0,00

41,02
21,47
17,86
599,08
5 592,97
4 602,04
130,50
860,44
19,19
19,16
0,03
199,29
185,02
14,27

0,00
x

0,00

0,00
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PŘÍJMY-VÝNOSY
z toho:
ukazatel (v tis. Kč)

celkem

hlavní
činnost

doplňková
činnost

VÝNOSY účtová třída 6

9 944,40

9 898,75

45,65

967,06
422,74
43,71
0,00
500,61
29,81
0,00

951,22
422,74
43,71

15,84

484,77
x

15,84
29,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,78
0,00
53,78
2 096,30
6 797,44
899,20
145,00
0,00
4 717,61

x

výnosy z vlastních výkonů
úplata MŠ, ŠD, školné
vstupné
z
toho: stravování
ostatní služby
pronájmy (movitého i nemovitého majetku = byty, tělocvičny)

ostatní výnosy
z
toho: výnosy z prodeje majetku
čerpání fondů
zúčtování rezervního fondu - z HV
zúčtování rezervního fondu - ostatní
z
toho: zúčtování fondu investic
zúčtování fondu odměn
finanční výnosy
úroky
z
toho: ostatní finanční výnosy
výnosy z transferů
příspěvky a dotace
příspěvek na provoz
příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve správě
příspěvek na odpisy movitého majetku ve správě
z
toho: dotace přímých výdajů se SR

0,00

0,00

53,78

0,00

53,78
2 096,30
6 797,44
899,20
145,00
4 717,61

jiné dotace, příspěvky
(účelové dotace, příspěvky města na akce aj.)

1 035,63

1 035,63

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1,95

-29,02

Celková finanční závěrka roku 2019.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. (v Kč)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 957,46 Kč

Z TOHO DOPLŇKOVÁ ČINNOST

30 973,00 Kč
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11. Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené
zřizovatelem, ČŠI, NKÚ…..2019/2020
V průběhu roku 2019 byla provedena pravidelná kontrola VZP a ČSSZ. Ze
strany zřizovatele proběhly rozbory hospodaření, kontrolní hlášení revizí sportoviště,
kontrola se speciálním zaměřením na revize zařízení a vybavení – bez závad.
V průběhu roku probíhá kontrolní činnost ředitelem DDM. Záznamy o kontrolách
jsou uloženy v archivu DDM.

12. Naše úspěchy
Ve školním roce 2019-2020 jsme se zúčastnili jak regionálních tak celostátních
soutěží, přesto že mnoho soutěží bylo pro nákazu zrušeno.
- Letečtí modeláři reprezentovali svými modely DDM na regionálních, okresních,
krajských přeborech i Mistrovství Moravy žáků i dospělých
- Taneční skupiny reprezentovaly na tanečních soutěžích – street dance, latina,
Mažoretky Violky navíc získaly medaile z MČR a úspěšně reprezentují město a naše
zařízení.
- Připravujeme žáky základních škol na Dopravní soutěž mladých cyklistů
- Astronomové reprezentují na krajských soutěžích a pracují na mezinárodních
pozorováních společně s vedoucím kroužku p. Konečným. V letošním roce získali
první a druhé místo v pozorování perseidů na světě.

13. Plány do budoucna
V novém školním roce je pro nás prioritou široká nabídka zájmového vzdělávání
a nabídka pobytových akcí pro děti i širokou veřejnost včetně příměstských táborů.
Akce budou pořádány v průběhu roku, v době prázdnin i víkendů. Plánujeme
připravit na každý prázdninový týden táborovou akci ať pobytový, zahraniční
pobytový nebo příměstský tábor. Připravujeme klubovou činnost pro širokou
veřejnost a zvláště pro děti a mládežnické skupiny, které jsou zatím nejméně
obsaženy v práci DDM. Usilujeme o dokončení započaté rekonstrukce DDM.
V plánu opravy opěrných zídek do zahrady včetně schodiště a rekonstrukce
dolní budovy – výměna oken, fasáda a oprava střechy. Plánujeme započatí
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další etapy opravy dětského dopravního hřiště a rozšíření aktivit na DDH včetně
výuky EVVO a otevření geologické stezky. Tíží nás také potřeba plánované
dokončení rekonstrukce topení ( rozvody a radiátory s termoventily, kterou jsme
započali vlastními prostředky po etapách.
Připravujeme projekty na rekonstrukci zahrady pro spontánní činnost ( dětské
hřiště, hřiště na malou kopanou, lanové centrum pro děti 6 – 11 let, venkovní
horolezeckou stěnu, hřiště na plážový volejbal, seminární místnosti a
s vybudováním učebny pro astronomy). V nových trendech máme zájem zřídit
šternberské dětské zastupitelstvo. Neustále se zlepšuje vybavení počítačové a
internetové učebny se zázemím pro pedagogické pracovníky i návštěvy a rodiče.
V plánu připravujeme významné akce jako je Dívka roku, Šternberský slavíček,
Recitační soutěž, Čarodějnice, Den dětí, Halooween. Jako další hlavní akce kola
dopravní soutěže mladých cyklistů a další akce pro širokou veřejnost.
I nadále vyvíjíme velmi úzkou spolupráci se šternberskými školami a ostatními
organizacemi jak ve Šternberku tak jeho okolí.
Naším cílem je poskytnout dětem všech věkových kategorií a jejich
rodičům a široké veřejnosti bohaté využití jejich volného času po dobu
celého roku.
Motto:

„DDM Šternberk – Váš partner pro volný čas!“
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14. Závěr
DDM Šternberk, stejně jako celá společnost, prochází obdobím změn. Mění se
zájmy dětí i mladých lidí. Výrazně se projevuje zájem volnějšího přístupu ke svým
koníčkům. Zvyšuje se zájem o aktivity méně organizované, bez pevného rozvrhu – s
možností volby, spontánní aktivity. Není to ústup od kvalitních zájmů, ale preference
volnější formy práce. Řada mladých navštěvuje činnosti stejně pravidelně jako by byla
členem nějakého zájmového kroužku, ale nemuset, je asi pro některé jedince velmi
důležité.
Nabídka spontánních aktivit podobného rozsahu jako jsou pravidelné činnosti v ZÚ
je jednou z možností jak vytvořit podmínky a umožnit realizaci zájmů i těmto
jedincům.
Druhým faktorem je nedostatek času nejen rodičů, ale i některých dětí a mládeže
v určitém období (písemky, zkoušení před vysvědčením, apod.). Tato nárazová větší
vytíženost se projevuje i u dětí a mládeže vyhraněné a zabývající se dlouhodobě
určitou zájmovou činností. Přes cenovou nabídku relativně přijatelnou a dostupnou,
řada rodičů zvažuje i možnosti využití nárazových aktivit s menší finanční náročností,
nebo využití spontánních aktivit, kde je finanční zatížení rodiny minimální. Vyšší
nároky to však klade na pracovníky po stránce odborné, organizační, a také při
získávání finančních prostředků.
Takto se snažíme trvale sledovat potřeby a zájmy a pružně na ně reagovat. Hledat
nové zajímavé a přitažlivé formy práce s kvalitním obsahem. Dokladem úspěšnosti je
zvýšená účast žáků a studentů v zájmovém vzdělávání na soutěžích, příležitostných
akcích a vysoká účast na pobytových akcích.
Vážíme si práce všech externích a dobrovolných pracovníků, dobré spolupráce
všech partnerů, podpory sponzorů a pochopení zřizovatele. Všem patří naše upřímné
poděkování.
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