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1 Základní údaje o DDM Vikýř
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
Tel:
E-mail:
web:

483 711 725
info@vikyr.cz
www.vikyr.cz

Ředitel školského zařízení:
Zástupce ředitele:

Martina Šípková
Pavel Dostál

IZO:
Identifikátor zařízení:
IČO:
Právní forma:
Zařazení do sítě:
číslo účtu
statutární zástupce
spisová značka
Kapacita zařízení:

102 048 584
600 029 085
75122294
příspěvková organizace
23. 1. 2008 (poslední)
43-1229150247 / 0100
Martina Šípková
Pr 620 vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem
5 400

Odloučené pracoviště:

Jiráskova 9/4898, Jablonec nad Nisou

Zřizovatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou
IČO: 262 340

2 Organizace činnosti DDM Vikýř
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti
Hlavní činnost zařízení je vymezena Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 111, 112, 118, vyhláškou
MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje výchovně vzdělávací soustavy LK.
DDM Vikýř pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu na základě
Školského zákona č.561/2004 Sb. § 5, odst. 2. a vyhl.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Doplňková činnost je stanovena Zřizovací listinou zřizovatelem.
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Charakteristika školského zařízení
Dům dětí a mládeže je zařízením pro volný čas. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a
rekreační akce a osvětovou činnost pro předškoláky, žáky základních škol, speciálních škol,
studenty středních a vysokých škol, pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. Je
otevřeným zařízením pro všechny věkové i sociální skupiny, pracuje se zdravými i
handicapovanými jedinci. Nabízí využití volného času v podobě pravidelného zájmového
vzdělávání. Pracuje s talentovanými žáky a studenty, pečuje i o sportovní vyžití dětí a
mládeže, zabývá se prevencí negativních jevů a nabízí výukové programy pro školy a další
příležitostnou i spontánní činnost.
Dům dětí a mládeže Vikýř vytváří vedle škol bohatě strukturovanou nabídku pro
vhodné využívání volného času dětí a mládeže během školního roku především nabídkou
pravidelné, příležitostné i spontánní činnosti ve všech oblastech své působnosti. Stejně
tak se podílí na organizaci odborných soutěží - olympiád a sportovních soutěží.
Nezanedbatelný je i jeho podíl na zajištění letní činnosti formou příměstských nebo
výjezdových táborů. Stejně tak má své místo v naší nabídce i činnost Informačního centra
pro mládež a akce, které pořádá pro mládež.

Zájmové vzdělávání v rámci DDM Vikýř je uskutečňováno
pravidelnou a periodickou zájmovou činností
příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností
spontánními aktivitami - osvětovou činností týkající se prevence sociálně
patologických jevů
soutěžemi a přehlídkami
letní prázdninovou činností – příměstské a pobytové tábory
prázdninovou činnost o jarních, podzimních a pololetních prázdninách
pobytovými akcemi s výchovně vzdělávací tématikou
individuální prací v rámci veškerých oblastí činnosti DDM Vikýř
dalšími formami vyplývajícími z plánu činnosti

Při zájmovém vzdělávání zajišťujeme
rovný přístup každého občana České republiky ke vzdělávání
vzájemnou úctu, respekt a názorovou snášenlivost
osobní příklad pedagoga
svobodné šíření poznatků
zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě
hodnocení výsledků vzdělávání
možnost každého vzdělávat se po dobu celého života
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Cíle
rozvoj osobnosti člověka
účelné trávení volného času
pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu
pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
utváření vědomí národní a státní příslušnosti
získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně
pomáhat mladým lidem rozvíjet osobnost, získávat zdravé sebevědomí, touhu a
schopnost ovlivňovat společenské dění.
vytvářet tým spolupracovníků, který bude schopen tyto úkoly realizovat
sledovat nové trendy a průběžně se vzdělávat v těchto trendech

Organizace okresních kol soutěží MŠMT
Oddělení soutěží zahájilo svou činnost v DDM Vikýř 1. 9. 2008.
Úkolem je:
zajištění a organizace okresních kol soutěží vyhlašovaných v daném školním roce
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
hospodaření s finančními prostředky MŠMT na soutěže a dotací KÚ na
dofinancování soutěží
spolupráce s KÚ Libereckého kraje, Domem dětí a mládeže Větrník v Liberci, se
základními a středními školami a víceletými gymnázii okresu Jablonec n. N
zajištění porotců a předsedů okresních komisí a návrh Krajskému úřadu
Libereckého kraje, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na jmenování
členů okresních komisí soutěží
zajištění materiálu, příjem přihlášek do soutěží, tisk zadání dle počtu přihlášených
soutěžících, občerstvení soutěžících a porotců, věcné odměny pro soutěžící
příprava diplomů a účastnických listů
poskytování informací o soutěžích školám
příprava dohod o provedení práce pro porotce
po skončení okresních kol soutěží zveřejňování výsledků, zasílání výsledkové
listiny zúčastněným školám a KÚ Libereckého kraje
přihlašování vítězů jednotlivých soutěží do krajských kol
provedení vyúčtování finančních prostředků, případné vrácení nevyčerpaných
prostředků zpět
Přehled všech soutěží včetně počtu účastníků – Příloha 1
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3 Údaje o pracovnících zařízení
Bc .Martina Šípková
ředitelka
gastronomické kroužky a aktivity pro rodiny
zahraniční pobytové akce
E-mail:
sipkova@vikyr.cz
Telefon:
483 000 500, 483 711 725
Mobil:
731 615 622

Bc. Pavel Dostál
zástupce ředitele
vedoucí oddělení techniky a sportu
E-mail:
dostal@vikyr.cz
Telefon:
483 000 501, 483 711 725
Mobil:
731 615 618

Bc. Andrea Tauchmanová
vedoucí Informačního centra mládeže (ICM)
vedoucí adrenalinových aktivit
E-mail:
a.tauchmanova@vikyr.cz
Telefon:
483 000 504
Mobil:
731 589 883

Bc. Stanislava Příhonská
vedoucí hudebního oddělení
vedoucí předškolního oddělení
E-mail:
prihonska@vikyr.cz
Telefon:
483 000 503
Mobil:
731 615 620

Alena Francová
vedoucí oddělení přírodovědy
vedoucí oddělení tanečního
E-mail:
francova@vikyr.cz
Telefon:
483 000 506
Mobil:
731 615 621

Ilona Literová
Soutěže MŠMT - Olympiády
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kroužky a tábory pro ZP
ekologické projekty
E-mail:
literova@vikyr.cz
Telefon:
483 000 505
Mobil:
731 615 621

Miloslava Hušková
ekonomka
E-mail:
Telefon:
Mobil:

huskova@vikyr.cz
483 711 725
733 335 945

Petra Myslivcová
pracovnice ICM
E-mail:
myslivcova@vikyr.cz
Telefon:

Jaromír Feřtr
školník
Libuša Kasalová
uklizečka

Personální změny ve školním roce 2013/2014
Stav pracovníků k 31. 8. 2014
Pedagogové

5,5

TH zaměstnanci

1,0

Provozní zaměstnanci

2,3

Pracovnice ICM hrazená ÚP

1,0

V uplynulém školním roce nedošlo ke změně v pedagogickém sboru. Po
dlouhodobě pracovní neschopnosti školníka Jiřího Honce byl ukončen pracovní poměr a
na jeho místo byl vzat jeho dočasný zástupce Jaromír Feřtr.
V zařízení došlo k dalšímu zkvalitnění činnosti pedagogických pracovníků,
pozornost je věnována jejich přípravě – kurzy, školení. Někteří pracovníci si nadále
doplňují své vzdělání na VŠ ať již formou dálkového studia nebo celoživotním
vzděláváním.

8

Kvalifikovanost a aprobovanost pracovníků
V současné době je u pedagogických pracovníků 100% kvalifikovanost
odborná i pedagogická pouze
způsobilost
způsobilost
5,50

odborná pouze
způsobilost

0,00

pedagogická

0,00

bez způsobilosti
0,00

Věková skladba pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích
< 30 let
0
celkem
z toho ženy 0

31 - 40 let

41 - 50 let

2
2

2,5
1,5

51
let
důchodový
věk
1
1

-

důchodový
věk

celkem

0
0

5,5
4,5

Vedení DDM Vikýř
2 úvazky
ředitelka DDM, dostudovala TU LBC – pedagog volného času – Diplom s vyznamenáním
zástupce ředitelky, studuje TU LBC – pedagog volného času

Pedagogové volného času
3,5 úvazky
Vedoucí oddělení hudebního – aprobovaná, pedagog volného času TU LBC
Vedoucí Informačního centra pro mládež – aprobovaná, pedagog volného času TU LBC
Vedoucí přírodovědného oddělení – aprobovaná – studium pedagogiky
Vedoucí oddělení pro zdravotně postižené – aprobovaná – studium pedagogiky

Nepedagogičtí pracovníci
Recepce
Ekonomka
Školník
Uklizečka
Pracovnice ICM

0,5 úvazku
1 úvazek
1 úvazek
0,8 úvazku
1 úvazek
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Externí pracovníci
Ve školním roce 2013-2014 pracovalo v DDM 32 stálých externích pracovníků na
dohodu o provedení práce s pravidelnou činností v zájmovém útvaru, další cca čtyři
desítky pracovníků, kteří se podílejí na vedení táborů a jako odborní porotci soutěží
MŠMT, 3 externí pracovníci na dohodu o pracovní činnosti a 14 dobrovolných pracovníků,
mnozí z externích pracovníků vedou více než jeden zájmový útvar.

Mzdová inventura
Přepočítaný počet
1,0
1,0
0,5
1,0
2,0
1,0
1,00
0,8
0,5
1,0

Platová třída
11
10
10
10
10
9
4
2
4
5

Platový stupeň
2
3
2
3
4
8
11
12
11
12

Zařazení
Vedení DDM
Vedení DDM
Pedagog volného času
Pedagog volného času
Pedagog volného času
THP - ekonom
Děl. profese, školník
Dělnická profese, úklid
Recepce
Pracovnice ICM

Údaje o počtu účastníků zájmového vzdělávání
Ve školním roce 2013-2014 se účastnilo pravidelné činnosti 708 účastníků v 75
kroužcích. Příležitostných činnosti se zúčastnilo 12 239 aktivních účastníků a 9 603 diváků
na 196 akcích. Akce byly pořádány jak celým DDM, tak i jednotlivé zájmové kroužky
vytvořily pestrou nabídku příležitostných akcí. V rámci zájmového vzdělávání byly
uskutečněny akce v oblasti spontánních aktivit s počtem 3 505 návštěvníků. Pracovníky
DDM bylo uspořádáno 5 pobytových táborů s 146 účastníky, 25 příměstských táborů s
384 účastníky a 10 výjezdových akcí s celkovým počtem 236 účastníků. Na přípravě a
organizaci táborů a pobytových akcí se podílelo 98 vedoucích. V rámci táborových činností
a pobytových akcí bylo odpracováno 4 483 osobodní.
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4 Výkon státní správy
V uplynulém školním roce nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, nebylo nutné
využít žádného z prostředků výkonu státní správy.

5 Výsledky výchovy a zájmového vzdělávání
Úkoly v oblasti zájmového vzdělávání












Pravidelná zájmová činnost musí odpovídat zájmu dětí a mládeže a zároveň zájmu
a potřebám společnosti. Za podstatné považujeme odpovědné zvážení efektivity
provozování některých, zejména finančně náročných činností.
Nabízet zájmové kroužky, které nenabízí jiné organizace ve městě, nebo jsou
cenově nedostupné. Soustředit se též na technické zájmové vzdělávání.
V daleko větší míře je nutno organizovat akce a činnosti příležitostného
charakteru, rozšiřovat je o nabídku spontánních aktivit a tuto činnost směřovat i
do dnů pracovního volna.
Udržovat širokou nabídku prázdninové činnosti v době hlavních prázdnin.
Dětské tábory organizovat v potřebném množství. K rozšíření zájmu o ně je však
možné organizovat tábory se specifickým programem pro mládež nad 15 let a
tábory pro společný pobyt rodičů s dětmi, dále pak tábory pro děti tělesně či
sociálně znevýhodněné.
DDM chápat jako otevřené zařízení, tj. přístupné bez větších zábran všem dětem a
mládeži, a to po celý školní rok a ve větší míře než doposud i o prázdninách.
- nabídka spontánních aktivit, zajištění přístupu k internetu zájmovým útvarům,
případně realizovat možnost komerčního využití v rámci organizace
specializovaných kurzů a akcí – činnost Informačního centra pro mládež
Organizovat soutěže vyhlášené MŠMT a připravovat pracovníky na organizaci i
regionálních kol.
Popularizovat a prezentovat výsledky práce DDM v médiích.
Rozvíjet spolupráci s ostatními DDM Libereckého kraje organizováním společných
akcí výchovně vzdělávacího a metodického charakteru.

Cíle pravidelné zájmové činnost
1. Nabídkou zájmových útvarů reagovat na zájem dětí, mládeže a dospělých,
vycházet z potřeb regionu a pedagogických cílů, přitom však zohledňovat i
hledisko materiálních a finančních možností zařízení.
2. Zajistit rozšíření aktivit pro předškolní děti ve všech oblastech zájmového
vzdělávání a rozšířit nabídku aktivit pro mládeže nad 14 let v oblasti pravidelného
sportovního vyžití a jednorázových akcí – ICM.
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3. Zajistit efektivní využití pracoven a kluboven.
4. V zájmu rozšíření sportovních aktivit rozšířit využití tělocvičen na blízkých
základních školách, TJ, v případě nutnosti i na jiných vhodných sportovištích.
5. Vedoucí ZÚ zapojit i do dalších činností, např. příležitostných akcí, projektů apod.,
hledat nové formy práce ve stávajících a to i dobře pracujících ZÚ.
6. Vytvořit podmínky pro prezentaci činnosti kroužků na veřejnosti, podporovat i
jednotlivé talentované děti v účasti na soutěžích a přehlídkách.
7. Na podporu činnosti kroužků pořádat turnaje, pravidelné soutěže, soustředění,
zajistit účast našich sportovních družstev v soutěžích.
8. Vedení DDM Vikýř a pedagogičtí pracovníci odpovědní za jednotlivé oblasti zajistí
hospitační činnost minimálně 1x ročně. Vedoucí útvarů budou poučeni o
základních podmínkách pro činnost ZÚ i v otázkách BOZP, PO.
9. Zájmová činnost pravidelná, dosažené výsledky a problémy vyhodnotit k 30. 9. a
následně ještě nejméně 2x na pracovních poradách.

Pravidelná činnost
V uplynulém školním roce se opětovně zvýšil počet účastníků, kteří navštěvují
zájmové vzdělávání v pravidelných aktivitách, z přihlášených účastníků předčasně
ukončilo docházku minimum přihlášených, což svědčí o dobré obsahové úrovni zájmových
útvarů. Došlo pouze k malému zvýšení účastnických poplatků u zájmových útvarů.
V porovnání s ostatními poskytovateli volnočasových aktivit nízké ceny svádějí k
podcenění kvality našich ZÚ, podařilo se zastavit snižování průměrného počtu účastníků v
jednom zájmovém útvaru, stále jsou však zájmové útvary, kde je počet účastníků
nedostatečný a je nutné hledat příčiny sníženého počtu účastníků. V každém případě je
nižší počet účastníků nutné připustit u nových ZÚ či ZÚ, které chceme udržet v rámci
výchovných funkcí zařízení a ucelenosti nabídky, získat dobré jméno u nových ZÚ a
povědomost u veřejnosti je dlouhodobou záležitostí. Minimální počet účastníků v ZÚ byl
stanoven na 5 klientů.
Největší zájem byl i nadále o zájmové útvary taneční, keramiky, pohybové a
sportovní kroužky a kroužky pro předškolní děti. Zájem o tanec, výtvarné techniky, florbal,
přilákal v letošním roce i mládež nad 15 let. Počet účastníků této věkové kategorie se
nadále zvyšuje. Ze srovnání věkového podílu na účasti jednoznačně vyplývá, že znovu
největší podíl byl u dětí ZŠ, došlo k dalšímu nárůstu u předškoláků a středoškoláků.
Obsahová struktura vycházela jak z prostorových možností zařízení, tak ze zájmu v dané
lokalitě.
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Příležitostná činnost
Příležitostná zájmová činnost je jedním z důležitých programů DDM Vikýř.
Zahrnuje jak jednorázové programy, představení, přehlídky, tak cyklické pořady, akce
propagační a prezentační často s přesahem regionu. Jedná se o akce na všech oddělení,
ale i o akce vycházející z projektů a akce pro širokou veřejnost. Tyto akce byly určeny
všem účastníkům, včetně zdravotně handicapovaných dětí a dětem z dětských domovů, s
nimiž DDM Vikýř dlouhodobě pracuje.
V rámci činnosti DDM pořádáme vlastní propagační akce, stejně tak zajišťujeme
účast i na společných prezentacích a na organizaci akcí v rámci dlouhodobých projektů. K
prezentaci vydáváme měsíční leták a zveřejňujeme přehled akcí na www stránkách, v
regionálním tisku, 1 x měsíčně zasíláme naši nabídku do Jabloneckého měsíčníku, na
školy, kulturní centra apod.
Akce DDM Vikýř jsou a i nadále budou příležitostí k integraci zdravotně
postižených s využitím asistentů z řad zdravých dětí. V rámci jednorázových akcí se
snažíme o další úpravy zahrady a hřiště DDM Vikýř tak, aby prostory vyhovovaly jak
požadavkům akcí a soutěží, tak i možnostem relaxace a odpočinku.
Na základě požadavků veřejnosti je nabídka rozšiřována o kurzy pro dospělé a
seniory. Jde zejména o kurzy keramiky, scénického a irského tance, ručních prací- tiffany a
práce na počítači.
Některé příležitostné akce měly velmi hojnou účast, některé akce bylo nutné pro
nezájem klientů zrušit. Této problematice je nutné stále věnovat značnou pozornost a
reagovat na nezdary při pořádání příležitostných akcí.

Soutěže
Nedílnou součástí příležitostné činnosti byly i soutěže MŠMT a další výtvarné,
hudební a sportovní soutěže. DDM Vikýř se i letos soustředil na organizování turnajů a
soutěží jak pro děti z kroužků, tak pro další neorganizované děti.
Podařilo se nám udržet a rozšířit nabídku těchto turnajů a zorganizovat i další
ročníky amatérských soutěží. Ukazuje se, že je možná v rámci příležitostné činnosti i
spontánní činnost jiného druhu, než pouze činnost otevřených klubů ve městě.
Pokračujeme v tradici úspěšných akcí pro mládež a širokou veřejnost.
Organizujeme osvědčené akce s přesahem regionu – sportovní soutěže a turnaje, kulturní
soutěže, které jsou určeny především neorganizovaným dětem.
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Pobytové akce
V rámci celoroční činnosti zájmových útvarů a kroužků jsou do plánů činnosti
zahrnuty i vícedenní výjezdy a výlety v době trvání do čtyř dnů, které mají nezastupitelné
místo v činnosti DDM a zároveň slouží k vytváření vazeb uvnitř jednotlivých ZÚ. Jsou zde
zahrnuty i výjezdy sportovních a jiných zájmových útvarů. Například o podzimních
prázdninách vyjeli na Benecko děti z Trampské kytary a tanečníci Street dancu.
Novinkou v programu DDM Vikýř jsou víkendové pobyty rodin na různých místech
České republiky. Pomocí těchto pobytů se snažíme podporovat nezastupitelnou úlohu
rodiny, podporovat pozitivní vztahy mezi rodiči a dětmi. Na pobytech je vždy připraven
bohatý program nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Rodiny tráví čas spolu a
eliminujeme tím možné závadové chování, které by v rodinách mohlo pro nedostatek
komunikace vzniknout. Rodiny vyjeli na několik pobytů například do Smečna do domu
rodin, na chatu Kitty, na pension Krásná na jarní prázdniny, na pálení čarodějnic do areálu
Krakonoš v Bílém potoce a další. Vrcholem pak byly dva letní tábory určené právě pro
rodiny. Ze zpětné vazby – dotazník na webových stránkách Vikýře – vyplynulo, že je o tyto
akce velký zájem a rodiny by rády, aby se nabídka rodinných táborů a pobytů nadále
rozšiřovala.
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TÁBORY A POBYTOVÉ AKCE DDM VIKÝŘ - školní rok 2013/2014
datum akce

název akce

akce
tábory
počet
účast
níků

počet
dní

osobodny

městské tábory
počet
akcí

počet
pracov
níků

počet
účast
níků

počet
dní

osobodny

12

5

60

počet
akcí

počet
prac
ovní
ků

1

2

1

2

18. - 20.10.

Podzimní dýňový pobyt

0

2.-6.9.2013

Přím.tábor pro ZŠ Liberecká

0

0

25.-30.10.2013

Podzimní prázdniny

0

0

28.-30.10.2013

0

0

27.-28.9.2013

Podzimní prázdniny s
Adrenalinem
Noční hra jabloneckem

0

0

15.-16.11.2013

Hočičí noc

0

22.-23.11.2013

Výtvarné předvánoční tvoření

0

31.1. - 1.2.14

Pololetní prázdniny v Pilínkově

0

7.3. - 14.3.

Jarní prádzniny v Zásadě

0

10.-14.3.

Jarní prázdniny s Vikýřem

0

19

5

95

5

6

10.-14.3.2014

Prázdniny na lyžích

0

0

0

0

0

0

14.-15.2.2014

Holčičí noc

0

0
0

0
13

2

26
0
0

9.-14.3.2014

Jarní prázdniny ve Sloupu

0

2. - 4.5. 2014

Pobytové pálení čarodějnic

0

17.-19.4.2014

Velikonoční putování

0

0

23.-24.5.2014

Pyžamák

0

0

30.5.-1.6.

Bye-bye víkend

0

0

13. - 15.6.2014

MiČR lodních modelářů

0

7.7. - 11.7.2014

Do pohádky za zvířátky I.

0

16

5

80

1

2

4.8.-8.8.2014

Do pohádky za zvířátky II.

0

22

5

110

1

2

14. - 18.7.2014

Přírodovědný příměstský tábor

0

30

5

150

1

4

21. - 25.7.2014

Taneční a tvořivý přím. Tábor

0

20

5

105

1

3

14. - 18.7.2014

Sportovní příměstský tábor

0

15

5

75

1

3

11. - 15.8.2014

Sportovní příměstský tábor

0

19

5

95

1

3

30.6.-4.7.2014

Výtvraný přím.tábor

0

14

5

70

1

2

7.-11.7.2014

Příměstský pro 1.a2. třídu

0

14

5

70

1

2

7.-18.7.2014

Příměstský pro nejmenší

0

23

10

230

1

3

7.7.-11.7.2014

Adrenalinový přím.tábor

0

17

5

85

1

3

21.7.-25.7.2014

Příměstský tábor u Koní

0

18

5

90

1

2

12.7.-26.7.2014

Zapomenuté údolí

53

14

742

1

1

29

10

290

2

3

0

0

1.-10.8.2014

Sijesta a hudební tábor

11.8-15.8.2014

Letní fantasy park

0

28

5

140

1

5

18.8.-22.8.2014

výtvarný přím.tábor

0

14

5

70

1

2

31.7. - 1.8.14

Příměstský tábor pro ZP

0

12

5

60

1

8

11.-15.8.2014

Příměstský tábor u Koní

0

20

5

100

1

2

18.8.-22.8.2014

Příměstský pro nejmenší

0

15

5

75

1

2

25. - 28.8.2014

Putovní ZP – Konec prázdnin

0

13

4

52

1

8

25.-29.8.2014

Konec prázdnin s Vikýřem

0

30

5

150

1

7

11. - 20. 7. 2014

Rodinný tábor Chorvatsko

24

9

216

1

1

0

20. - 29.7. 2014

Rodinný tábor Chorvatsko

40

9

360

1

2

0

25

73

40

146

42

0

0

0

0

0

1608

5

7

384

106

15

1988

Táborová činnost
Táborová činnost Vikýře lze rozdělit do několika skupin a to na tábory příměstské a tábory
pobytové, dále pak na tábory tuzemské a zahraniční a tábory pro děti a celé rodiny a
naposledy pak na tábory pořádané o letních prázdninách a tábory o jarních, podzimních,
pololetních a výjimečných prázdninách. V tomto školním roce jsme uskutečnili 3
zahraniční tábory, z toho jeden byl určen pro děti a dva pro celé rodiny. Příměstských
táborů bylo o letních prázdninách celkem 18, k tomu ještě Vikýř pomáhal se zajištěním
dětí ze ZŠ Liberecká po dobu tří týdnů, kdy byla škola uzavřena mimo letní prázdniny.
Pracovníci Vikýře připravovali program v prostorách Vikýře a chodili s dětmi na výlety do
okolí. Celkem ve školním roce 2012 – 2013 o letních prázdninách bylo uskutečněno 8
pobytových táborů. Přehled táborové činnosti o letních prázdninách, jak příměstské, tak i
pobytové je uveden v letáku v příloze č. 2 této výroční zprávy.

Táborová činnost od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

počet akcí
počet účastníků
počet osobodní
počet pracovníků

celkem

tábory

40
766
4483
98

5
146
1608
7

městské
tábory
25
384
1988
73

pobytové
akce
10
236
887
18

Přehled pobytových i příměstských táborů o malých
prázdninách
Podzimní prázdniny
29.10. úterý
SINGLTREK – cyklistický výlet do Nového Města pod Smrkem, cena 400,- Kč
PONIKLÁ – RAUTIS, MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL - Výlet do krkonošské obce
Poniklá, exkurze do firmy Rautis, cena 250,- Kč
30.10. středa
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - prázdninový den nabitý kreativitou, tvořením a výtvarkou. Cena
250,- Kč
BAZÉN LIBEREC - výlet do Liberce do bazénu. Cena 300,- Kč,
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN PRO ZP - Výlet, výtvarné tvoření a další hrátky, cena 250,Kč, v rámci Projektu Jablonec 2013 – Setkávání nejen při tvoření
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Pololetní prázdniny
MUZEUM LOUTEK - 7.30 – 16.00 hodin, autobusový celodenní výlet pro žáky školou
povinné do Chrudimi za loutkami a dalším poznáním, cena 250,- Kč
POLOLETKY S VÝTVARKOU - 8.00 – 16.00 hodin, výtvarný den ve Vikýři pro děti od 8 let,
cena 250,- Kč,
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY - 8.00 – 16.00 hodin, výlet za zvířátky do záchranné stanice Archa při
ZOO a do Babylonu IQ parku, cena 250,- Kč
POLOLETNÍ DEN PRO ZP - 8.00 – 15.00 hodin, prázdninový den pro jedince se zdravotním
postižením

Jarní prázdniny
9.-14.3. neděle - pátek
JARNÍ PRÁZDNINY VE SLOUPU - pobytová akce pro děti od 8 let, cena 1 700,- Kč/osoba
10.-14.3. pondělí - pátek
JARNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT V ZÁSADĚ - pobytová akce pro rodiny s exkurzí do sklárny i
výrobny skleněných perliček, sportování, hry a zábava každý den, cena 300,- Kč/dospělý/
den, 260,- Kč/dítě/den
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH - příměstské lyžování v Lučanech nad Nisou, cena 2 300,- Kč
JARNÍ PRÁZDNINY S VIKÝŘEM - 8.00 – 16.00 hodin, příměstský prázdninový tábor pro děti
od 1. třídy, všehochuť na každý den (rukodělné dílničky, výlety, poznávání, hry, zábava),
cena 300,-Kč/jednotlivý den, 1 250,- Kč/celý týden, přihlášky a informace do 5.2., S.
Příhonská
10.-11.3. pondělí - úterý
PRÁZDNINOVÉ DNY PRO HANDICAPOVANÉ - 8.00 – 15.00 hodin, prázdninový program,
cena 250,-Kč/den,

Na všech pobytových akcích bylo pracovníky DDM odpravováno 887 osobodní, na
táborových akcích 1 608 osobodní a na příměstských táborech pak 1 988 (osoboden =
přepočet dní konání akce na počet zúčastněných pracovníků). Mezi zcela výjimečné
aktivity patří příměstský tábor pro děti a mládež se zdravotním postižením, prázdninový
zábavný, naučný i relaxační program pro těžce zdravotně postižené děti, mládež a dospělé
od 7-26 let: canisterapie a relaxace, kontakt se zvířaty z chovatelského kroužku, výtvarné
tvoření, hry, jízda na koni, pobyt na zahradě DDM Vikýř. Tohoto tábora se zúčastnilo
celkem 12 dětí se zdravotním postižením, vzhledem k bariérovosti budovy DDM bylo
nutné zapůjčit si od Asociace rodičů a přátel dětí zdravotně vhodné technické vybavení.
Zúčastněné děti i jejich rodiče byli velmi spokojeni a projevili zájem o aktivity pro tyto děti
také v průběhu školního roku.
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Nabídka spontánních aktivit v Informačním centru
mládeže
I nadále je nutné rozvíjet činnost ICM v souvislosti s rozšiřováním nabídky pro
starší věkovou kategorii a středoškolskou mládež a zabezpečit činnost ICM 5 dní v týdnu.
K trvalejší spolupráci na této činnosti je vhodné získat mladé spolupracovníky z řad
studentů, a umožnit jim i účast na odborných školeních, kurzech. Pro rozvoj této činnosti
také připravujeme v příštím školním roce otevření Informačního centra mládeže ve
vhodnějších prostorách a to v centru města v Eurocentru. Výhodná je nejen pozice
v blízkosti autobusového nádraží a středních škol, ale také jeho spojení s Místem pro děti,
což je prostor určený mladým maminkám pro zpříjemnění pobytu ve městě, kde mohou
své děti přebalit a nakrmit.

Uplatnění absolventů zájmového vzdělávání
Žurnalisté v médiích - máme již absolventy pracující v celostátním deníku i
absolventy, kteří po ukončení studia na SŠ studují nebo studovali žurnalistiku a jsou
externími dopisovateli do médií. Divadelníci, keramika, tiffany – studium na školách s
uměleckým zaměřením. V loňském roce byly přijaty absolventky dramatického oddělení
ke studiu na DAMU. Řada dětí z modelářských kroužků se věnuje technickým oborům. Ve
Vikýři vyrostlo také několik amatérských či poloprofesionálních herpetologů.

Prezentace zájmových útvarů, dosažené výsledky
Modelářská dílna
Zájmový kroužek pro děti od 7 let určený začínajícím malým modelářům bez
znalostí a zkušeností s prací s materiálem a nářadím. Získané vědomosti a osvojené
dovednosti budou moci využít při dalších činnostech v ostatních modelářských oborech.
Děti se naučily správně zacházet a používat nářadí modelářské dílny, hospodárnému
zacházení s materiálem při výrobě jednoduchých modelů. Při stavbě modelů se naučily
trpělivosti a pečlivosti, stavba balsových házedel byla více zaměřena na přesnost a
preciznost.

Lodní modeláři
Kroužek od loňského školního roku probíhá v prostorách klubu lodních modelářů
Admiral, je určen zkušenějším a zručnějším modelářům, kteří jsou schopni samostatné
práce s nářadím a materiálem (rýsování, měření, řezání,…). Většina členů měla možnost
postavit si svůj vlastní, rádiem řízený model, se kterým se v jarních měsících zúčastnili
modelářských soutěží v rámci Libereckého a Ústeckého kraje. Starší a zkušenější modeláři
pokračovali v práci na rozpracovaných modelech z uplynulého školního roku, kde si mohli
osvojit další modelářské techniky.
Klady: vedoucí zájmového útvaru
Pořádání soutěže

18

– Setkání mládeže Libereckého kraje – 10.5.2014
- krajská nominační soutěž na MČR
- materiály, plány, výrobní postupy,
- prezentace DDM na akcích a výstavách
Dosažené výsledky:
Duchcov 26.4.2014 – Lo53 – veřejná soutěž
Velička Karel – 10.místo
Budina Ondřej – 12.místo
Bílina – 27.4.2014 – Lo-56
Pospíšil Jáchym – 5.místo
Budina Ondřej – 6.místo
Setkání mládeže Libereckého kraje 10.5.2014 – nominační soutěž
F4-A
Budina Ondřej – 5. místo
Jelínek Vojtěch – 6. místo

Florbal
Kroužek je určen pro děti od 7 let se zájmem o sportovní aktivity. Tento kroužek
funguje při DDM Vikýř již šestým rokem, tréninková činnost se koná mimo budovu DDM,
náplní jsou tréninkové aktivity potřebné k získání sportovních dovedností v tomto sportu.
Všichni účastníci se naučili základům florbalu, pravidlům, týmové hře a komunikaci.
V rámci činnosti byly pořádány florbalové turnaje, uskutečnila se řada přátelských utkání
s florbalovými týmy v Jablonci nad Nisou.
Klady: pořádání florbalových turnajů a zápasů, počet účastníků v ZÚ, navázání
spolupráce s dalšími týmy z Jablonce nad Nisou, náplň kroužku
Zápory: prostorové podmínky, vybavenost ZÚ

Elektro kroužek
Technický kroužek, který se koná pod patronací firmy Jablotron. Jedná se o
kroužek se zaměřením na stavbu a „vývoj“ jednoduchých přístrojů a aparátů, součástí je
výuka v elektronice, procvičování pájení a propojování elektro součástek.
Klady: nový kroužek, materiální a personální podpora firmou Jablotron
(dobrovolník), počet členů v ZÚ
Zápory: prostorové podmínky

Angel breakers
Zavedený zájmový útvar se sportovně tanečním zaměřením klade nemalé nároky
na fyzickou zdatnost a průpravu, ale i na prostorové podmínky. Účastníci se zdokonalují
v tanečních a „sportovních“ prvcích, snaží se vylepšit již naučené součásti choreografie,
které se snaží stále vylepšovat a zdokonalovat.
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klady: zapojení dětí z DD do volnočasových aktivit DDM; prezentace DDM při
kulturních programech v rámci Libereckého kraje, účast na tanečních soutěžích
zápory: prostorová náročnost, od pololetí se činnost kroužku z ekonomických
důvodů (pronájmy) zredukovala na 1 x v týdnu

Fotbal
Kroužek funguje ve spolupráci s FK Jablonec, je určen malým začínajícím
fotbalistům ve věku od 4 let. Činnost je zaměřená na rozvoj sportovního ducha dětí, na
soutěživost a kolektivní hru. Úkolem je upevnit zájem dětí o fotbal, vybudovat vědomí
příslušnosti do týmu a komunikaci s ostatními hráči, v průpravných hrách naučit „hráče“
prostorové orientaci na hřišti. V rámci činnosti ZÚ bylo uspořádáno několik turnajů a zápasů
s účastí týmů z celé ČR

Klady: počet členů v ZÚ, trenéři, pořádání fotbalových turnajů, účast na turnajích
v rámci Libereckého kraje a ČR
-

Procházka fotbalovým rájem
Vánoční fotbalový turnaj
Junior North Cup Micro

Zápory: činnost mimo DDM

Kuželky
Nový sportovní kroužek v nabídce zájmového vzdělávání DDM Vikýř, který se koná
ve spolupráci s TJ Bižuterie, je určen všem dětem od 10 let. Hlavní náplní je tréninková
činnost, pořádání turnajů a účast na soutěžích v rámci Libereckého kraje.
Klady: nový sportovní kroužek, spolupráce s TJ Bižuterie
Zápory: nízký počet členů

Malý kutil
Technický kroužek, jehož činnost probíhala 1x v měsíci. Hlavní náplní je rukodělná
činnost, práce s nářadím a výroba jednoduchých předmětů, práce na modelech.
Klady: kroužek se zaměřením na technické vzdělávání
Zápory: nízký počet členů

Cykloturistika
Nový zájmový útvar pro děti ve věku od 7 let se zájmem o veškeré sportovní
aktivity, hlavně však o cyklistiku. Hlavní náplní ZÚ je nauka o zdravovědě, silničním
provozu a dopravních předpisech, údržba jízdního kola. Nedílnou součástí programu je i
pořádání víkendových výletů, sportovních a „zábavných“ dnů, pořádání aktivit se
zaměřením na cyklistiku.
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Klady: pořádání sportovních akcí (kuželkářský turnaj, sportovní dny, ….), zapojení
rodinných příslušníků do činnosti ZÚ
Zápory: nižší počet účastníků, finanční náklady na dopravu při pořádání
cyklistických akcí, nižší počet sportovních aktivit v jarním období způsobené nepřízní
počasí.

Výpočetní technika
Sedmým rokem fungující zájmový útvar se zaměřením na výpočetní techniku –
základy práce na počítači (Word, Excel, PowerPoint,…). Účastníci se naučili základním
dovednostem v práci na PC s využitím dostupných programů a učebnic. Mladší účastníci
měli možnost své vědomosti a dovednosti rozvíjet při tvorbě plakátů, a prezentací. Starší
se zaměřili na tvorbu jednoduchých webových stránek a zpracování prezentací
k některým činnostem jednotlivým zájmovým útvarům DDM Vikýř.

Klady: větší prostory, vybavenost učebny, vedoucí zájmového útvaru, náplň
činností, individuální přístup
Zápory: technická a programová vybavenost učebny výpočetní techniky

Plastikoví modeláři
Znovu otevřený technický kroužek se zaměřením na stavbu plastikových modelů,
který je určen všem dětem se zájmem o stavbu modelů letadel, lodí a vozidel.
Klady: rozšíření nabídky technických kroužků, pořádání veřejné soutěže
„Vikýřácký drak“
Zápory: vybavenost dílny

Cvičení seniorů
Zavedený zájmový útvar, určený seniorům. Hlavní náplní je kondiční cvičení
seniorů, zaměřené na udržení pohybových schopnostech jednotlivců.
Klady: zaměření kroužku, náplň činností, vedoucí ZÚ, počet klientů
Zápory: prostorové podmínky

Hudebně-terapeutický kurz pro ZP
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily 2 pololetní Hudebně – terapeutické
kurzy pro osoby se zdravotním postižením od 6 let. Náplní bylo seznamování s různými
nástroji, výuka rytmiky, základy hry na flétnu, dále muzikoterapie a hudební hry.

Hudebně-pohybový kroužek pro ZP
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Kroužek byl zaměřen na hudební a pohybové aktivity handicapovaných (tanec, hra
na hudební nástroje, nácvik choreografií, pohybové hry, zpěv). Od 3. čtvrtletí školního
roku se počet členů zvýšil na 5. Společně se podařilo secvičit 2 choreografie country
tanců, se kterými se členové kroužku předvedli 2 vystoupení v rámci akcí Vikýřakademie a
Předprázdninové hudební dopoledne pro handicapované, kdy na závěr této akce zapojili
do tance téměř všechny zúčastněné a společně roztančili hudební klub WOKO.
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Setkávání u tvoření
Tento zájmový kroužek zahájil svou činnost až ve 2. pololetí školního roku. Tvoření
se zúčastňovaly 2 dívky s kombinovaným postižením, obě na invalidních vozících. Na závěr
školního roku byl pro členy kroužků a jejich rodiče uspořádán výlet do areálu Pěnčín spojený s
vyjížďkou výletním vláčkem na Černou Studnici a zpět. Činnost zájmových kroužků pro
handicapované a další aktivity během školního roku probíhaly ve spolupráci s Unií rodičů ČR za
finanční podpory Statutárního města Jablonec nad Nisou a Nadace EURONISA.

Herpetologové
Děti se v kroužku Herpetologů učí získávat pozitivní náhled na plazy a jejich úlohu
ve volné přírodě. Zároveň se učí, jak chovat plazy a ještěry v zajetí. Děti se seznamují
s životním prostředím hadů v různých zemských pásmech a různými druhy plazů. Pečují o
terarijní zvířata a každá hodina byla zaměřena na jednotlivý druh. Přednášky a promítání.
Děti z kroužků se účastnily kroužkových akcí Chovatelů a podílely se na akcích
přírodovědného oddělení -Den zvířat, přednáška – Omán, Den Země, program o
včelách… Svoji činnost zakončily společně s chovateli závěrečným táborákem.

Chovatelé
Děti se zapojovaly do údržby kotců a terárií, spojené s péčí o svěřená zvířata. Při
běžné péči o zvířata získávaly informace o jejich původu, možnostech chovu a jeho
výhodách a nevýhodách. Získávaly tím rozhled, který vede k odpovědnosti při chování
zvířat doma. Učily se o zvířecích nemocech a cizopasnících, přenosu na člověka a jak jim
přecházet. Děti se naučí, jak předcházet nemocem u zvířat, anatomii jejich těla a jakým
způsobem připravit vhodné podmínky pro život zvířat v zajetí. Děti z kroužků se podílely
na akcích přírodovědného oddělení - Den zvířat, přednáška – Omán, Den Země, program
o včelách, ale i akcí ostatních oddělení. Svoji činnost zakončily závěrečným táborákem.

Rákosníček
Děti se zapojovaly do údržby kotců a terárií, spojené s péčí o svěřená zvířata. Při
běžné péči o zvířata získávaly informace o jejich původu, možnostech chovu a jeho
výhodách a nevýhodách. Získávaly tím rozhled, který vede k odpovědnosti při chování
zvířat doma. Učily se o zvířecích nemocech a cizopasnících, přenosu na člověka a jak jim
přecházet. Děti se naučí jak předcházet nemocem u zvířat, anatomii jejich těla a jakým
způsobem připravit vhodné podmínky pro život zvířat v zajetí. Děti z kroužků se podílely
na akcích přírodovědného oddělení - Den zvířat, přednáška – Omán, Den Země, program
o včelách, ale i akcí ostatních oddělení. Svoji činnost zakončily závěrečným táborákem.

Výtvarné a tvořivé dopoledne
Rozvíjení dětské osobnosti, kreativity, fantazie, grafomotoriky, komunikace
pomocí výtvarných prostředků. Zábavnou a hravou formou se děti seznámily s různými
technikami, získaly výtvarné zkušenosti. Účastnily se programu v Ekocentru. Učily se
samostatnosti, ohleduplnosti a práci v kolektivu.
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Malá Nisanka
Folklorní kroužek pro děti od tří let. Děti se učí taneční kroky, zpívat, říkanky,
seznamují se s tradicemi. S tanečními pásmy, které jsou připraveny dle schopností a věku
dětí, vystupují na veřejnosti - na folklorních festivalech, přehlídkách, poutích, v divadle,
na rozhledně a dalších jiných akcích. Zpracovává se oblast severovýchodních Čech.
Vystoupení v Eurocentru, Advent, Vánoce s Nisankou, vystoupení pro Baráčníky,
folklorní soutěž v divadle, velikonoční slavnosti, pouť Krásná, skanzen Zubrnice, rozhledna
Nisanka, Mezinárodní folklorní festival – Eurocentrum…

Irský step
Taneční kroužek pro všechny co mají rádi irskou hudbu a tanec. Zvládnutí těžkých
tanečních kroků, stepování, taneční choreografie, vystupování na různých společenských
akcích – Podzimní slavnosti, plesy, velikonoční slavnosti, vystoupení pro seniory….

Scénický tanec – Parau Parau
Taneční kroužek - prožitek z hudby ztvárněný pohybem, radost z pohybu,
vyjádření své osobnosti, pocitů, fantazie a přirozenosti. Účast na tanečních seminářích.
Vystupování na veřejnosti a tanečních přehlídkách. Na tanečních přehlídkách vždy
umístění mezi prvními.

Paletka
Paletka seznamuje děti s výtvarnými technikami, účastní se různých výtvarných
soutěží vyhlašovaných městem.

Paleta
Paleta je dalším stupněm výtvarného tvoření pro děti a mládež. Účastníci se učí
pracovat s barvou, pastely, tvary a pronikají do tajů kresby a malby, portrétů a zátiší.
Nedílnou součástí kroužku je i práce s nůžkami, lepidlem- koláže, atd.

Keramika pro děti
Účastníci umí samostatně a tvořivě přemýšlet a pracovat. Naučili se základům
výtvarné tvorby a umí získaných poznatků a dovedností tvořivě využít. Dokáží si
zorganizovat pracovní prostor a postup práce.

Keramika pro dospělé
Účastnice již pracují jak na samostatných projektech, tak zároveň i na společných
„kolážích“. V loňském roce se jednalo o výrobu betlému, v letošním roce to byl Cirkus.

Dívčí klub
Kroužek pro děvčata ve věku 10-14 let, kde se seznámily s řadou kreativních
technik- šití, háčkování, scrapbooking, smalt, mozaika a řada dalších. Kroužek vycházel i
z přání účastnic.
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Šperk a textil
Kroužek se zabývá základy šití, práce s látkami, pletení, ale zároveň i výrobou
šperků z různých materiálů- korálek, dřeva, recyklomateriálu. Účastnice kroužku se
naučily sami si vytvářet vlastní originální šperky, ale i „hračky“, dekorace do domácností.

Turisticko-adrenalinový kroužek
Kroužek se zaměřením na turistiku si v letošním roce přibral i část adrenalinu.
V průběhu roku jsme vyzkoušeli skákací boty, lezeckou arénu, luky, vzduchovky a vyrazili
jsme na několik víkendových outdoorových akcí. Kroužek byl v tomto školním roce
poměrně hojně zastoupen a děti se tak učily především práce v týmu, spolupráci a jak
pomáhat slabším a menším účastníkům.

Dinosauři
Kroužek se zaměřuje na učení se o Dinosaurech, poznávání jednotlivých druhů,
bádání v historii vzniku Země, paleontologii. V tomto školním roce byly dvě skupiny dětímenší a větší a bylo potřeba činnosti hodiny zaměřit tak, aby si to užily obě skupiny. Proto
jsme se hodně zaměřovali na činnosti, kde spolu pracovali malý s velkým, kdy velký byl
rádcem, předčítačem, učitelem a malý byl žákem, koumákem. Děti se učili i volné hře,
která vždy probíhala na začátku hodiny, museli vysvětlit ostatním účastníkům pravidla
jeho hry.

Fantasy – Dračí doupě
Kroužek Fantasy je především určen účastníkům, kteří mají rádi fantasy,
představivost, vžití se do role. Díky tzv. pídžejovi neboli vypravěčovi se hráči vžívají do
příběhu, hrají svojí roli a musí spolupracovat s ostatními, aby se v příběhu posunuli. Hra je
velmi prospěšná na rozvíjení vlastní představivosti, fantasii. Účastníci se zároveň učí
udržovat pořádek, uklízet po sobě a všímat si okolí.

Předškolní angličtina
Kroužek předškolní angličtina má za hlavní cíl seznámit děti s cizím jazykem. Vše
probíhá hravou formou. Každá hodina má svoje téma, tyto témata na sebe navazují,
doplňují se, obohacují a hlavně nutí děti, vracet se k již naučené látce, opakovat si již
získané vědomosti a tím se stále posouvat dále.

Netradiční hry
Netradiční hry je sportovní kroužek, kde se kromě pohybu učí účastníci i pravidlům
a historii netradičních her. V průběhu roku se děti naučily hrát lakros, frisbee, ragby,
pálkovanou, chou ball, ale i skákat panáka, lukostřelbu, cvrnkat kuličky, atd. Vzhledem
k tomu, že v průběhu roku nás opustilo několik účastníků, museli jsme se „zabavit“ i
v malém počtu, což si myslím, že pro dnešní mládež je poměrně přínosem, protože i ona
se schází v malých skupinkách a proč si nezahrát venku panáka, čáru s kámošem, jako to
bylo dřív úplně běžné.
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Geocaching
Geocaching je v současné době poměrně moderní záležitost, tzv. IN. My začínáme
s malým počtem, ale za to urputněji se snažíme nalézat skryté kešky. Celý kroužek je
koncipován tak, že si účastníci vyhledávají lokality, kam by chtěli jít hledat kešky, zjistí,
zda-li tam nějaké jsou a pak si naplánují trasu, zadají si údaje do GPSky a může se vyrazit.
Jedním z pravidel hry je to, že se mají tzv.kačery chovat nenápadně, aby ostatní tzv.
moodlové nepoznali, že hledáme poklad, což chce občas velkou disciplinovanost a
projevení snahy od účastníků. Taky je důležité umět spolupracovat, radit si a těšit se ze
získané kešky. V průběhu roku jsme se naučili i kešky zakládat, zatím jen neoficiálně, ale
v rámci zakládání kešek jsme zároveň připravili trasu pro Týden partnerství.

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi je vlastně taková hernička pro děti a odpočinková
dvouhodinovka pro maminky. Pro děti je přichystána řada hraček, překážkových drah a
pro maminky je připravena káva, občerstvení. Společně máme v jednu chvíli pohybovou
aktivitu – tanečky, básničky, překážkové dráhy, občas i divadlo a diskotéku a pak je na
každou lekci připravena výtvarná aktivita, kde se mohou zapojit i děti, ale většinou to
končí tak, že tvoří maminky a děti si hrají buď v herničce nebo na sálku, čím si rozvíjejí své
sociální cítění (půjčování hraček, povídání si s ostatními dětmi,atd.)a zároveň rozvíjejí svoji
fantasii při vymýšlení aktivit, hrátek s ostatními (honičky, vaření u kuchyňky, atd.).

Broučci
Broučci je dvouhodinovka pro malé děti od 2 let. Je to taková miniškolka pro děti,
co se chystají další rok, případně v lednu do školky. Na Broučcích jde především o to,
získat určitý režim, zjistit, že to jde i bez maminky. V rámci lekce mají děti část na
samostatnou hru, rozcvičku, tanečky, básničky a výtvarnou chvilku. Pak je také důležitá
svačinka, kde všichni sedí společně a relaxují, neodbíhají. Samozřejmě je každá hodina
nějak tématicky zaměřená, aby se děti rozvíjely (barvy, zvířátka, tvary, jídlo,atd.) Děti, kteří
Broučky absolvovaly mají potom snadnější nástup do školek a jsou zvyklé na to, že u nich není
stále maminka.

Trampská kytara
Kytara je určena dětem jak začátečníkům, tak i těm zručnějším. V každé skupině je
určen jiný cíl s ohledem na věk dětí a jejich dovednosti. Avšak hlavním cílem pro všechny
skupiny jsou vystoupení, která vlastně všechny účastníky posouvá kupředu na základě
vlastního prožitku a vlastních zkušeností, ať už pozitivních nebo i negativních.

Klávesy
Klávesy jsou určeny dětem jak začátečníkům, tak i těm zručnějším. V každé skupině
je dán jiný cíl a směr výuky s ohledem na věk dětí a jejich dovednosti. Avšak hlavním cílem
pro všechny klávesisty jsou vystoupení, která vlastně všechny účastníky posouvají
kupředu na základě vlastního prožitku a vlastních zkušeností, ať už pozitivních, tak i
negativních.
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Individuální zpěv
Kroužek pro zájemce, kteří rádi zpívají, účastnili se několika vystoupení. Behěm
roku se zpěváci naučili lépe posazovat hlas, pracovat s hlasem, s projevem a komunikovat
s diváky.

Street dance
Taneční zájmový útvar, který učí děti moderním krokům ve stylu aerobicu, hiphopu a dalších tanců. Účastníci v průběhu roku vytvořili vlastní choreografii, se kterou
absolvovali několik vystoupení na různých akcích a tím se i prezentovali. Účastnili se i
soutěže v Berouně.

Mažoretky
Jablonecká jablíčka – je to zájmový útvar, který má svoji tradici. Jde o kroužky pro
předškolní děti, pro děti školního věku ať už zkušené či o úplné začátečníky a v poslední
řadě jde o talenty. Mažoretky se v průběhu roku účastní mnoha vystoupení a soutěží.

Kouzelná flétna
Kroužek pro předškolní i školní děti. Děti se naučily do flétny dýchat, zakrývat
dírky, poznávaly základní noty, délku jejich trvání. Jen málo se tento kroužek prezentoval
na veřejnosti.

Divadlo, dramaťák
Tento dramaťák je určen taktéž pro děti školního věku, ale pro úplné začátečníky.
Formou hry se jedinci učí vnímat vlastní prožitky a pracovat s nimi, získávají první
divadelní zkušenosti. Velcí divadelníci přivezli ze soutěží mnoho ocenění a úspěchů.

Další prezentace činnosti DDM
Účastníci zájmového vzdělávání hudebního oddělení se pravidelně účastní soutěží
a přehlídek v uměleckých oborech. Akcí s názvem Jablonecké podzimní slavnosti,
Lampiónový průvod, Nisa – řeka, která nás spojuje, se tradičně účastnily mažoretky
Jablonecká Jablíčka.
Účast kytaristů a malých zpěváků na soutěžích NEMÁM INFORMACE, NEJSOU
DODÁNY PODKLADY
Účastníci kroužků mažoretek a Malá Nisanka pravidelně vystupují na akcích jiných
subjektů, účastní se soutěží a přehlídek v tomto oboru zájmového vzdělávání. Mezi
úspěšná vystoupení lze bezesporu řadit jednotlivá vystoupení v Eurocentru, Advent, Vánoce
s Nisankou, vystoupení pro Baráčníky, folklorní soutěž v divadle, velikonoční slavnosti, pouť
Krásná, skanzen Zubrnice, rozhledna Nisanka, Mezinárodní folklorní festival – Eurocentrum…
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Sportovní kroužky se pak účastní sportovních soutěží a přeborů nejen v rámci kraje,
ale i v rámci celé republiky.

Vystoupení
Jablonecké podzimní slavnosti - Irský step
Tanec, tanec - Scénický tanec
Velikonoční trhy - Malá Nisanka I, IA, II, III, IV
Tvoříme duší
Lomnické hudební jaro – vystoupení hudebních kroužků
Akce města Jablonec nad Nisou – akce kulturní, pro-rodinné, vystoupení pro
seniory a další
Adventní výstava v kostele sv. Anny – keramická dílna
Vánoce s Nisankou
Pouť na Krásné
Mezinárodní folklórní festival

Soutěže a přehlídky
Folklorní festival
Kytarová struna
Karlovarský skřivánek
Zpěváčci
Dětská recitace
Lomnické hudební jaro
Tvoříme duší
Česko – polský folklorní festival Dolní Čermná

Nejvýznamnější akce DDM Vikýř v roce 2013 – 2014
Začátek školního roku s Vikýřem
Pohádkový pochod s Houbovým dědkem na rozhlednu Nisanka
Den zvířat
Drakiáda
Noční stezka odvahy – Halloween
Podzimní pobyt rodin ve Smečně
Evropský týden mládeže
Florbalový turnaj o pohár Vikýře
Modelářská výstava na radnici
Setkání mládeže Libereckého kraje – soutěž lodních modelářů
Mažoreťácká show
Mikulášská besídka
Advent
Předvánoční tvoření rodin
Ples neples Vikýře v Chronosu
Maškarní rej na ledě
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Pálení čarodějnic u přehrady
Zen Země
Procházka fotbalovým rájem
Jablonecká šestihodinovka
Vikýřácký drak – veřejná soutěž plastikových modelářů
Letecký den
Řemeslný den
…

6 Řízení školského zařízení
Roční výchovný plán všech oddělení Domu dětí a mládeže Vikýř vycházel z činnosti
různých kolektivů zájmového vzdělávání. Spolupráce s rodiči fungovala pravidelnými
informacemi a tzv. otevřenými hodinami některých kroužků přístupnými právě rodičům.
Nebyla zaznamenána stížnost. Jednotlivé kroužky přispívají k tvořivému a samostatnému
myšlení a především logickému uvažování, učí účastníky sebevědomí i odpovědnému
rozhodování, jakož i chápání vztahů v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami
i čestnými občanskými postoji, včetně získávání vědomostí a znalostí plus osvojení a
rozvíjení potřebných dovedností a návyků pro budoucí život. Zásadou všech pedagogů
(externích i interních), bylo respektování účastníků jednotlivých útvarů zájmového
vzdělání coby osobností s prostorem k samostatné a tvůrčí práci.

Spolupráce se základními školami se osvědčilo hlavně v literární soutěži Múza,
propagaci nabídky kroužků v září a při organizaci soutěží MŠMT. Pravidelná je spolupráce
s rodiči hlavně u účinkujících souborů, kde jsou menší děti, jako jsou Malá Nisanka,
mažoretky Jablonecká jablíčka. Prohloubena byla činnost Unie rodičů ČR – sdružení při
DDM Vikýř podáním žádostí i finanční příspěvky na mimořádnou činnost, kterou
nezahrnuje školné.

Podmínky pro činnost
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Vyhodnocování plnění celoročního plánu ŠVP na poradách DDM Vikýř. Ze strany
vedení byla provedena kontrolní činnost na skutečný dopad naší práce i finanční
vyúčtování akcí, tak aby hospodaření organizace bylo vyrovnané. Vedení DDM Vikýř
usilovalo organizačními změnami o zlepšení fungování organizace, především na
efektivitu a účelnost práce, snahou bylo motivováni i k ekonomickým výsledkům
organizace, vždy však se zřetelem na finanční přístupnost našich akcí i zájmových útvarů.
Nezanedbatelnou je také činnost zlepšující podmínky zájmového vzdělávání – úprava
vnitřních prostor tak, aby vyhovovaly nejen podmínkám ze strany hygieny, ale také aby se
zde účastníci cítili příjemně. V průběhu tohoto školního roku došlo k zútulnění prostor
kuchyňky, vstupní haly a v závěru školního roku učebny pro předškoláky.

Vnitřní činnost – organizační schéma
Ředitel
řídí zástupce ředitele, THP pracovníky dle oblastí činnosti, ekonomku

Zástupce ředitele
řídí pracovníky dle oblastí zodpovědnosti, vedoucí oddělení a zastupuje ředitele

Pracovníci
dle oblastí odpovědnosti – řídí oddělení a externí pracovníky. Míra výchovné práce je
stanovena průměrně 20 hodinami týdně práce s klienty.

Pracovní porady
všech pracovníků DDM Vikýř /všichni pracovníci/
- 1x týdně ve středu od 12,30 hodin (v rámci těchto porad probíhají i pedagogické rady a
metodické porady)

Povinná dokumentace
Ředitel a pracovníci dle odpovědností
organizační řád, pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní
činnosti, dohody o provedení práce, dobrovolnické smlouvy, smlouvy o spolupráci,
dotazníky, vyjádření lékaře, doklady o vzdělání a zvyšování kvalifikace, platové výměry,
rozhodnutí o přidělení, snížení či odebrání +osobního ohodnocení, roční plán a hlavní
úkoly DDM Vikýř, podklady pro mzdy, osobní karty zaměstnanců, kniha docházky

Zástupce
matrika DDM Vikýř, zápisy z porad, veškerá dokumentace nutná k provozu pracovišť –
provozní řády, požární a bezpečnostní předpisy, požárně poplachové směrnice, evakuační
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plány, požární kniha, kniha úrazů, vnitřní řády pro všechna pracoviště, zápisy z vlastních
hospitací

Ekonomka
zápisy z porad, kniha došlé a odeslané pošty, hospodářská dokumentace, evidenční kniha
ZP, DHNM, inventární seznamy místností, archív

Pracovníci dle oblastí zodpovědnosti
celoroční plán akcí oblasti, měsíční plán akcí, týdenní plán pracovníka, střídavě zápis z
porad, seznam externích a dobrovolných pracovníků, seznam členů kroužků, POZ akcí,
hodnocení akcí, dokumentace z akcí, záznam z hospitací, statistický přehled o akcích
oblasti, měsíční přehledy odpracovaných hodin vlastní i externích pracovníků za jednotlivé
měsíce, včetně ŘD, N, PPD, deníky zájmových útvarů

Doklady o uhrazení kroužku a přihlášky
Součástí přihlášky je i doklad o úhradě /převodní příkaz, stvrzenky/. Přihlášky jsou vedeny
v matrice DDM Vikýř, tištěné přihlášky jsou uloženy u zástupce ředitelky DDM Vikýř.

Kontrolní činnost
formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách, kontrola výchovné
činnosti formou hospitací v zájmových kroužcích, klubech nebo při výchovných
činnostech. Kontrolní činnost cílená byla zaměřena na kontrolu měsíčních výkazů pracovní
doby interních zaměstnanců, kontrola vedení deníků zájmové činnosti, kontrola placení
účastnických poplatků za zájmové kroužky. Hospitace byly provedeny v některých
zájmových kroužcích a činnostech, byly zaměřeny na dodržování minimálních a
maximálních počtů v zájmových kroužcích, dodržování bezpečnosti při činnostech,
docházka členů do ZÚ. Zjištěné nedostatky byly řešeny s konkrétním vedoucím činnosti.

Zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Byly používané takové výchovně vzdělávací metody, které odpovídaly věku a
schopnostem účastníků jednotlivých útvarů zájmového vzdělávání. Dá se říci, že
novinkami byly metody kooperativní a flexibilní, k těm osvědčeným patří diskuse a další
formy komunikace, iniciativní formy – u autorů psaní, vyhledávání informací, třídění faktů,
u pohybových aktivit tvorba vlastních choreografií, u divadelníků spolupráce na
dramaturgii a scénáři.
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7 Spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi
V rámci činnosti jednotlivých oddělení a zájmových útvarů je pro rozvoj aktivit a
rozšíření nabídky využívána spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi. Spolupráce se
odvíjí na rovině propagace, sponzorské podpory jednotlivých činností a v neposlední řadě
i spolupořádání jednotlivých akcí.

Spolupracující organizace a subjekty – Zdravotně postižení
Jablotron – materiální zajištění EHZ
Sužby pro zdravotně postižené jedince – v rámci akcí vystoupení hudebníků a
tanečníků
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
sociální služby

Spolupracující organizace na propagaci našich akcí – mediální
partneři akcí
RTM TV – spolupráce na akcích
Country rádio – spolupráce na akcích
Rádio Kiss Delta – spolupráce na akcích
Deník Jablonecka – tiskové zprávy, mediální partner
Naše Jablonecko – mediální partner, propagace akcí
Jablonecký měsíčník – pravidelné uveřejňování programů
5 + 2 dny – uveřejňování programové nabídky

Spolupracující organizace a subjekty – spolupořádání akcí,
sponzorské věcné dary do soutěží
Magistrát města Jablonec nad Nisou – v rámci kulturních akcí a vystoupení
ZŠ a SŠ – spolupráce na akcích, soutěže, …
Eurocentrum Jablonec – spolupráce na akcích
ÚHUL – spolupráce na akcích
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou – činnost technických kroužků
Agentura PONY – organizování akce Kytarová struna
Sport Jablonec s.r.o. – poskytování sportovišť
MC Jablíčko o. s. – spolupráce na akcích
Klub lodních modelářů Admirál – činnost ZÚ, pořádání soutěží
Jablotron – činnost technických kroužků
Pizza speed – spolupráce na akcích
Pohřební služba Kopal – spolupráce na akcích
Naše Jablonecko – spolupráce na akcích
Cyklo Šauer – spolupráce na akcích
Pivovar Hols Vratislavice – spolupráce na akcích
Ski klub Jablonec – spolupráce na akcích
Texo plus – spolupráce na akcích
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Shadows press – spolupráce na akcích
Kerbo – spolupráce na akcích
KP papír – spolupráce na akcích
Nisasport elektronik – spolupráce na akcích
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou – spolupráce na akcích
Hervis – spolupráce na akcích
Nadace Preciosa – věcné ceny do soutěží
Detoa – věcné ceny do soutěží
O´style – věcné ceny do soutěží
Hervis – věcné ceny do soutěží
CK Trip – věcné ceny do soutěží
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Kladně vyřízené žádosti o grantovou podporu
Krajský úřad Libereckého kraje
Sportování ve Vikýři
Realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT v roce 2013
Regionální kola hudebních soutěží
Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2013-okresní kola Jbc
Ekovýchova s Vikýřem
Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé s těžkým
zdravotním postižením
Putovní příměstský tábor pro zdravotně postižené
Podpora talentované mládeže - realizace postupových kol pro okres
Jablonec nad Nisou

22 000,00
90 000,00
16 000,00
10 000,00
28 000,00
6 000,00

Celkem granty - transfery od KÚ Liberec

174 800,00

4 800,00
20 000,00

Magistrát města Jablonec nad Nisou
Zpěváčci – okresní kolo soutěže
Turnaje Florbal
Jarní fantasy park – příměstský tábor o jarních prázdninách
Setkávání nejen u tvoření – cyklus akcí pro zdravotně postižené
Zpěváčci – krajské kolo soutěže
Mažoreťácké show – přehlídka mažoretek
Den Země – komponovaný pořad pro širokou veřejnost
Jablonecká šestihodinovka – cyklistický závod týmů
Příměstský tábor pro zdravotně postižené
Putovní příměstský tábor pro zdravotně postižené
Pohádkový pochod s Houbovým dědkem na rozhlednu Nisanka
Kytarová struna 2013 – soutěž mladých kytaristů
Evropský týden mládeže – týdenní cyklus akcí pro mladé
Mikulášské pohlazení – pořad pro nejmenší
Podzimní příměsts tábory Vikýře

7 000,00
4 000,00
8 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
15 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
5 000,00
5 000,00
7 000,00
11000,00
8 000,00

Celkem

141 000,00
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8 Poradenské služby
Práce s talentovanými žáky
Do práce s talentovanými žáky lze bezesporu zahrnout veškerou činnost se
zaměřením na hudební a divadelní činnost, která zahrnuje individuální přípravu žáků na
vystoupení, soutěž a přehlídky. V průběhu uplynulého školního roku se talentovaní žáci
účastnili několika soutěží a přehlídek. Viz bod 6 této výroční zprávy – vystoupení,
přehlídky, soutěže.

Poradenské služby pro mládež Informační centru mládeže
Nabízí poradenské služby z kariérové oblasti, pořádání poradenských přednášek či
besed na různá témata, týkající se převážně mladých lidí.
Nabízíme tato témata:
 Jak na střední školu – beseda pro žáky 8. a 9. tříd o možnostech při výběru SŠ,
přijímacím řízení
 Brigády a kam za nimi
 Bez peněz, ale s nápadem – kde se dají sehnat finance na projekt
 Za studiem do zahraničí

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je v našem zařízení dána označením DDM jako
střediska volného času (SVČ). Každé dítě, žák, student, kterého se nám podaří zaujmout
některou činností, získává zájem, a tím i prevenci sociálně patologických jevů. V celém
našem zařízení, jak pro zaměstnance, tak i účastníky je stanoven zákaz kouření, podávání
alkoholu a omamných látek. Mimo zájmové aktivity naše připravujeme i speciální
programy, které jsou přímo zaměřené do oblasti prevence.
Cílovou skupinou informačního centra je mládež od 12 do 26 let.
Poradenství v Informačním centru pro mládež slouží k pomoci návštěvníkům se lépe
zorientovat ve vyhledávání informací a doporučení odborné pomoci v určitých
problémech. Je nutná dobrá orientace ve všech nabízených oblastech, aby pracovník
dokázal podávat informace - prostřednictvím Asociace Informačních center mládeže,
rozesílání informací do škol, propagací v rámci Městského parlamentu, odesíláním
informací na webové stránky www.vikyr.cz. Hlavní nabídku ICM tvoří: poskytování
informací z aktuálních oblastí, přístup na internet, poradenská služba.
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Gamblerství
- program pro 2. stupeň Z
- jak vzniká závislost na automatech, co k ní vede, jaké jsou důsledky
- doplněno videozáznamem o skutečných příbězích mladých gamblerů

Zneužívání mládeže a kriminalita
- akce pro 2. stupeň ZŠ, SOU+ SOŠ /odděleně/
- nejčastější trestné činy mladistvých a jejich právní následky, dopad pro budoucí život
mladého člověka /alkohol, drogy, zneužití,…/
- páchání trestných činů pod vlivem drog a alkoholu, rasismus

Šikana
- program pro SOU+ SOU
- v poslední době se množí případy šikanování na středních školách – hlavně učilištích
- jak se bránit šikaně, agresi ze strany spolužáků, kde vyhledat pomoc, jak postupovat,
objeví-li se na škole šikana, jak pracovat s takovouto třídou

Sekty a jejich nebezpečí
- akce pro učně SOU+ SOŠ

AIDS, násilí
- akce pro děti 2. stupně, SOU, SOŠ
Další poradenské služby jsou zahrnuty v převážné většině činností jednotlivých
pracovníků, jedná se o podávání informací z oblasti zájmového vzdělávání zákonným
zástupcům klientů a dalším subjektům, informovanosti studentů středních a základních
škol v oblasti možnosti dalšího studia. Odborná pomoc se rozvíjí v oblasti práce s dětmi a
mládeží ve volném čase – pořádání seminářů v době prázdnin a víkendů.

9 Údaje o zapojení pracovníků do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Martina Šípková
Dokončené studium Pedagogiky volného času na TU v Liberci
Coaching, mentoring, supervize – třídenní kurz aktivního vedení
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Kurz environmentální a prožitkové pedagogiky – desetidenní intensivní kurz
Kurz přírodní interpretace a outdoorové pedagogiky - pětidenní kurz
Seminář „Lhostejnost bolí“ – LOS Liberec
Cyklus 4 seminářů / workshopů na téma prožitková pedagogika s D. Naarem
Školení ke změnám ve školské legislativě
Školení ČČK – zdravotník zotavovacích akcí
BOZP
Dvoudenní evaluace ŠVP

Dostál Pavel
Rozhodčí soutěží NSS – rozhodčí žákovských soutěží lodních modelářů
Dokončené studium Pedagogiky volného času na TU v Liberci
Průběžně:
- sportovní pravidla
- pravidla modelářských soutěží
- průběžné samostudium – zákony, vyhlášky, výpočetní technika
BOZP

Bc. Stanislava Příhonská
DOTO – studium pro řídící a pedagogické pracovníky domů dětí a mládeže
BOZP

Bc. Andrea Tauchmanová
Systém vzdělávání - Funkční vzdělávání. Jedná se o inovované manažerské studium
pro vedoucí pracovníky školských zařízení a NNO, kterým získává jeho absolvent znalosti a
dovednosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.
Základní kurz DofE – zapojení do programu DofE s možností zřízení místní organizace
BOZP

Ilona Literová
Muzikoterapie v práci s klienty s poruchami artistického spektra a mentálním postižením
Tréninkový kurz – Muzikoterapie, arte a ergoterapie v práci s klienty s poruchami
autistického spektra a mentálním postižením
BOZP

Alena Francová
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Taneční kurz se zaměřením na moderní jazz, Twerk, flamenco, …
BOZP

Miloslava Hušková
Průběžné školení k ekonomickým změnám, legislativě a změnách v účtování
BOZP

Ostatní a externí zaměstnanci
BOZP – periodické školení interních zaměstnanců
- školení pracovníků LT
Doplňování kvalifikace dle požadavků od 1. 1. 2015
-----------doplněno----------------PD

10 Údaje o výsledcích kontrol
V uplynulém školním roce byly vykonány tři kontory.
Kontrola Krajského úřadu zaměřená na vedení personální agendy a nakládání se
svěřenými prostředky určenými na mzdy, odvody a ONIV. Kontrola proběhla bez
zásadních připomínek, pouze u jednoho bodu bylo historicky chybně účtováno. Tato
chyba však byla již opravena a v době, kdy probíhala kontrola, již žádné jiné pochybení
nebylo shledáno.
Kontrola z Krajské hygienické stanice byla zaměřena na podmínky zájmového vzdělávání,
vybavenost učeben ve vztahu k jejich využití a dále pak světelnosti v jednotlivých
učebnách. Proběhlo také měření v nočních hodinách. Výsledkem tohoto testu bylo, že
většina učeben svou světelností nevyhovuje. Podnikli jsme proto kroky k nápravě, část
světel byla vyměněna záhy po kontrole, u ostatních je plánováno toto realizovat do konce
roku 2013.
Kontrola České správy sociálního zabezpečení proběhla v srpnu. Jednalo se o kontrolu
odvodů do sociálního pojištění zaměstnavatele a za zaměstnance. Tato kontrola proběhla
bez námitek.

11 Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr
Plán na příští školní rok
Do řízení a tedy i rozhodování připustit další pracovníky (vedení DDM = ředitel,
ekonom a zástupce ředitele).
Organizovat pravidelné, krátké a věcné porady vedení.
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Vést vedoucí jednotlivých oddělení k odpovědnosti.
Zajistit další vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti právní, ekonomické a
psychologie vedení lidí.
Umožnit odborným pracovníkům DDM (interním i externím) další vzdělávání ve
svém oboru.
Zvýšit počet zájmových útvarů, příležitostných akcí, využít spolupráce se
základními a středními školami ve městě.
Důslednou kontrolní a hospitační činností – jak v oblasti ekonomického zajišťování
činnosti DDM, tak v oblasti kvality výchovně vzdělávací činnosti zamezit
nesprávnostem, nešetrnostem a nedobrému image DDM na veřejnosti.
Realizovat ŠVP nejen v náplni jednotlivých zájmových vzdělávání, ale v
propojenosti na další.
Dbát pečlivě na sjednocení image DDM, nejen barevným odlišením, ale snad i
tvorbou nového propagačního materiálu. Dodržovat jednotnou propagaci a
grafickou úpravu DDM.
S pomocí literátů a žurnalistů více zviditelňovat a posilovat dobré jméno DDM.
Prohlubovat komunitní spolupráci s jinými organizacemi v čele se zřizovatelem.
Včas zpracovávat a odevzdávat administrativu.
Udržet počty kroužků a dětí včetně dobré spolupráce a úzkého kontaktu s rodiči.
Získávat finance přes granty a případně sponzory.
Úspěšně řešení problémů, a to v průběhu celého roku a ve všech útvarech
zájmového vzdělávání, ať už se týká spolupráce s externisty či s dětmi.
Dbát o trvalou výzdobu, tvorbu a aktualizaci nástěnek, úklid v místnostech mě
svěřených a pokračovat v technickém vybavování kroužků, renovovat prostory.
Využívání grantů a získávání finančních příspěvků na pořádání nadstandardních
akcí pro veřejnost a renovaci prostor.
Hledat nové finanční zdroje krytí pro činnost zájmového vzdělávání.
Neustálé zlepšování spolupráce se sdělovacími prostředky – vlastní prezentací
nejen v místních, ale i v republikových periodikách.
Zaměřit se na větší zapojení středoškolské a učňovské mládeže.
Nadále zlepšovat spolupráci se školami.
Dále pokračovat na úpravách interiéru budovy – suterénu budovy a průběžné
úpravy zahrady.
Garance činností, a to především formou zájmového vzdělávání široké veřejnosti.
Komunitní spolupráce, participovat s jinými organizacemi města.
V dalším školním roce předpokládá oddělení soutěží opět zajištění a organizaci
všech okresních soutěží vyhlášených MŠMT, spolupráci s Krajským úřadem
Libereckého kraje, DDM Větrník Liberec, se školními zařízeními okresu Jablonec n.
N. a dalšími organizacemi.
V rámci projektu Ekovýchova s Vikýřem rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi
při pořádání osvětových akcí pro veřejnost.
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Účelem a posláním DDM je významně se podílet na formování osobnosti mladého
člověka prostřednictvím podpory a rozvíjení jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu. Z
hlediska řízení je nutno řešit v oblasti plánování výchovné činnosti ucelenost nabídky
činností ve volném čase, její pestrost a přitažlivost, zejména pro věkovou kategorii 15-18
let. V současné době to je to stále 20% z celkově organizovaných dětí a mládeže v DDM.
Změna řízení napomohla k přeměně zařízení, které se tak snaží co nejvíce přiblížit
místnímu regionu a požadavkům zdejších obyvatel. To se jednoznačně daří a Vikýř si
upevňuje své postavení v Jablonci nad Nisou. Došlo ke zkvalitnění a rozšíření činnosti a
dlouhodobě i stabilizaci počtu účastníků v zájmovém vzdělávání a zvýšení kvality
poskytovaných služeb. Nejde o nahodilost, ale stálý vývoj. Vzhledem k osobní
odpovědnosti pracovníků za svěřenou oblast je mnohem vyšší aktivita a iniciativa
pracovníků v plánování a plnění stanovených cílů, na nichž se přímo podílejí. Je posílena
úloha odpovědnosti každého z pracovníků za svoji činnost a kladen důraz na týmovou
práci. Ze strany vedení DDM je poskytována maximální metodická a materiální pomoc dle
možností rozpočtu DDM.

12 Cíle komunitní spolupráce a zapojení pracovníků Vikýře do
života města
Zajistit informovanost o své činnosti jak především k veřejnosti, tak i směrem k zřizovateli,
tak k orgánům státní správy a samosprávy. Významná je prezentace v regionálním tisku i
na internetu.
Vydat vlastní propagační materiál jak pro DDM Vikýř v rámci propagace jeho činnosti, tak i
pro zabezpečení obsazení ubytovny v prostorách DDM Vikýř.
Komunikovat s městem, včetně práce našich zástupců v příslušných komisích.
K zlepšení vztahů a navázání nových kontaktů uskutečnit tradiční setkání přátel DDM
Vikýř jako formu neformálního poradního orgánu. K tomu využít i vernisáží, výstav,
přehlídek činnosti.
Hledat nové cesty spolupráce se školami a dalšími partnery a dalšími organizacemi, kteří
se problematikou dětí a mládeže zabývají. K tomu využít účasti na jednáních komunitního
plánování.

Zapojení pracovníků Vikýře do občanského života- zástupci DDM
Vikýř pracují
Členové sdružení SP DDM
Školská rada při ZŠ Liberecká 26
Komise výchovy a vzdělávání Magistrátu města Jablonec nad Nisou
Kulturní komise Magistrátu města Jablonec nad Nisou
Správní rada divadla Jablonec nad Nisou
Komunitní plánování – skupina pro rodinu, děti a mládež
Unie rodičů ČR – sdružení rodičů při DDM Vikýř
Sportovní komise – pracovní skupina Krajského úřadu Libereckého kraje
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13 Základní údaje o hospodaření zařízení
KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
1.
2.
a

Statutární zástupce
Předmět hlavní činnosti

Martina Šípková
Výchovně vzdělávací (zájmové vzdělávání), poznávací

3.
4.
5.

IČO
Rozvahový den
Přijaté neinvestiční dotace

KÚLK
z toho
•
•
•

- mzdy
soutěže
doplatek grantu z 2011
granty roku 2012

3 823 503,65Kč
3 606 587,00Kč
90 000,00Kč
8 400,00Kč
118.516,65Kč

Ostatní projekty Lokacer Klíče pro život
Dar od Nadace Euronisa

198.000,00 Kč
5.000,00Kč

Zřizovatel
Město JBC-Projekty JABLONEC 2012
Ostatní dotace z jiných zdrojů
Úřad práce

732 544,32Kč
133 000,00Kč

Vlastní zdroje –zápisné, akce, tábory

1.315.624, Kč

rekreační činnost
75122294
31. 12. 2012

90 500,00Kč

6.

Provozovaná hospodářská činnost:

7.
-

Způsob ocenění v pořizovacích cenách
zásoby (vč. postupu účtování A)
1.188,00Kč
DHM
655 089,00Kč
DNM
0,00Kč
DDHM
1 655 426,74Kč
DDNM
151 404,40Kč
Použití ocenění majetku reprodukční PC

8.

Pohledávky:

•
•

Pohledávky
Pohledávky po lhůtě splatnosti

45.185,00Kč
Pronájem movitých věcí a podnájem nebytových prostor

0,00Kč
0,00Kč

9. Závazky:
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•
Závazky
509.357,92 Kč
•
Závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dní 0,00Kč
. Závazky k vybraným místním vl.instit.
15 455,68Kč
10.

Poskytnuté zálohy a časové rozlišení:

•
•
•
•

náklady příštích období
výnosy příštích období
dohadné položky pasivní
zálohy časově nerozlišené
příjmy příštích období

11.

Daň:

-

DPPO,uplatnění odpočtu
Použití uspořené daně ve prospěch hl.činnosti
DPH,plátce,neplátce
daň darovací,přijaté věcné a peněžní dary

12.

Finanční fondy:

•
•
•
•

přírůstky a úbytky fondu odměn
přírůstky a úbytky fondu FKSP
přírůstky a úbytky rezervního fondu
přírůstky a úbytky investičního fondu
Pořízení investic a zdroj pořízení:
V roce 2012 nebyla pořízena žádná investice.

11.106,00 Kč
502.396,00Kč
3.028,67Kč
0,00Kč
81.856,50Kč

0,00 Kč
1.805,28 Kč
32 929,00 Kč
78 143,00 Kč

V Jablonci nad Nisou dne 30.ledna 2013
Martina Šípková
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14 Přílohy
Příloha č. 1

SOUTĚŽE MŠMT - školní rok 2013/2014
datum
akce

název akce

9.11.13
16.11.13
22.1.14

Krajské kolo Karlovarského skřivánka
Krajské kolo Kytarové struny
Matematická olympiáda Z5, Z9 - okresní kolo

27.1.14
5.2.14
6.2.14
6.2.14

Dějepisná olympiáda - okresní kolo
Soutěž v německém jazyce kat. I, II - okr. kolo
Olympiáda z českého jazyka kat.I - okr. kolo
Olympiáda z českého jazyka kat. II - okr. kolo

12.2.14
18.2.14

Soutěž v německém jazyce kat. III - okr. kolo
Zeměpisná olympiáda - okr. kolo

20.2.14
26.2.14
1.3.14
22.3.14
24.3.14
26.3.14

Soutěž v anglickém jazyce kat. III.A - okr. kolo
Soutěž v anglickém jazyce kat. I, II - okr. kolo
Zpěváčci - oblastní kolo
Dětská recitace - oblastní kolo kategorie 0, I, II,III,
IV
Chemická olympiáda kategorie D – okresní kolo
Biologická olympiáda kategorie C – okresní kolo

27.3.14
29.3.14
8.4.14

Fyzikální olympiáda kategorie E, F – okresní k.
Zpěváčci - regionální kolo
Biologická olympiáda kategorie D – ok. kolo

9.4.14

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 – ok. Kolo

15.5.14

Pythagoriáda – okresní kolo P5,6,7,8

27.5.14

Archimediáda – fyzikální olympiáda kat. G

místo konání

počet
účastníků

DDM Vikýř
Klub Na Rampě
Gymnázium Dr.
Randy
DDM Vikýř
DDM Vikýř
ZŠ Mozartova
Gymnázium Dr.
Randy
DDM Vikýř
Gymnázium Dr.
Randy
DDM Vikýř
DDM Vikýř
DDM Vikýř
DDM Vikýř

20
18
74

ZŠ Pasířská
Gymnázium U
Balvanu
ZŠ Mozartova
ZUŠ
Gymnázium U
Balvanu
Gymnázium Dr.
Randy
Gymnázium Dr.
Randy
ZŠ Železný Brod
ZŠ Tanvald
ZŠ Mozartova
Gymnázium Tanvald

15
21

25
12
42
19
8
51
14
53
33
72
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48
15
16
78
114
27
9
30
15

Příloha č. 2
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Příloha č. 3

Nabídka kroužků pro školní rok 2013 – 2014
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Příloha č. 4

PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY DDM VIKÝŘ - školní rok
2012/2013
datum akce

název akce

akce

1

1

1

4. -8. 3. 13

Prázdniny na lyžích

6

5

1

1

4. -8. 3. 2013

Týden plná výletů

6

5

1

2

7. -8. 3. 2013

Jarní prázdninové dny pro ZP

6

2

1

3

4. -7. 3. 2013

Jarní fantasy park

8

4

1

4

8. - 12. 7. 2013

Sportovní příměstský tábor

11

5

1

3

12. - 6. 8. 2013

Sportovní příměstský tábor

20

5

1

3

15. -19. 7. 2013

Přírodovědný příměstský tábor

34

5

1

3

29.7. -2. 8. 2013

Příměstský tábor pro ZP

13

5

1

8

26. - 9. 8. 2013

Putovní příměstský tábor ZP

12

4

1

8

22. - 6. 7. 2013

Příměstský taneční a tvořivý

22

5

1

3

1.4.7.2013

Výtvarné příměstské soustředění

17

4

1

2

8. -12. 7. 2013

Adrenalinový příměstský tábor

10

5

1

2

13. -27. 7. 2013

Zapomenuté údolí

12. -16. 8. 2013

Letní fantasy park

27

5

1

6

19. -23. 8. 2013

Výtvarné příměstské soustředění

16

5

1

2

14. - 23. 6. 013

Letní dětský tábor Španělsko

50

10

1

4

5. - 14. 7. 2013

Rodinný tábor Sabbiodoro

49

10

1

1

8. -19. 7. 2013

Příměstský pro nejmenší s Ferdou

27

10

1

2

15. -19. 7. 2013

Příměstský u Koní

15

5

1

2

22. -26. 7. 2013

Příměstský u Koní

13

5

1

2

29.7. -2. 8. 2013

Příměstský pro nejmenší

13

5

1

2

5. -9. 8. 2013

Příměstský pro nejmenší

9

5

1

2

5. -9. 8. 2013

Týden se sklem

6

5

1

1

12. -21. 8. 2013

SIJESTA VI.

28

9

1

4

21. -28. 8. 2013

Pobytový taneční a hudební

22

7

1

3

26. -30. 8. 2013

Konec prázdniny s Vikýřem

22

5

1

6

26. -29. 8. 2013

Putovní příměstský pro ZP

12

4

1

8

12. - 21. 7. 2013

Rodinný tábor Caorle

14

1

1+13

1
47

10

1

počet pracovníků

počet akcí
1

1

počet účastníků

1

8

počet pracovníků

8

Modelářská dílna

počet akcí

Modelářská dílna

5. 3. 2013

počet účastníků

počet dní

městské tábory

4. 3. 2013

52

počet dní

tábory

1

46

32

248

60

7

13

341

Příloha č. 5

Diplomy

47

110

24

77

