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Ředitelka DDM: Milena Tichá 
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1. Charakteristika DDM 

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

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

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

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

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

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

tábory a příměstská činnost v době prázdninových dní.  

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

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

Nabízíme otevřené spontánní činnosti podle možností DDM – prostorové podmínky. 

 

2. Řídící a kontrolní činnost 

Statutární zástupce organizace – ředitelka – zastupuje organizaci v plném rozsahu 

Ředitelka – řídí stálé pracovníky, externí pracovníky v oblasti společenských věd, estetiky a 

tělovýchovy 

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

 

Personální obsazení – údaje o pracovnících 

V DDM jsou dva interní zaměstnanci  - ředitelka a pedagog volného času – prac. úvazek 1.0 



Uklízečka – pracovní úvazek 0,2  

Externí pracovníci  13  z toho 7 žen 

 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

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

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

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

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

Materiálně technické podmínky 

Prostorové podmínky – prostorové podmínky nejsou dostačující. Naše kroužky musí ke své 

pravidelné činnosti využívat tělocvičnu Základní školy Nová Role a prostory T.I.C Nová Role - smlouvy 

o pronájmu 

Materiální vybavení – dětem je k dispozice malá herna s velkým množstvím stolních a deskových her, 

multifunkční hrací stůl, 5 PC sestav, které mohu používat ke spontánní činnosti 

Ostatní ZK jsou materiálně vybaveny dle možností – finanční zdroje 

 

Doplňková činnost 

- Organizování burz sportovních potřeb a dětského oblečení 

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

odděleně a nesmí být ztrátová 

 

3. Činnost DDM 

Ve školním roce 2011 – 2012 pracovalo při DDM 23 zájmových útvarů, kde bylo organizováno 303 

klientů. Z toho 29 dětí, 237 žáků, 27 studentů a 10 ostatních 

Přehled zájmových kroužků 

ODDĚLENÍ  TĚLOVÝCHOVY .  ZK karate 

    ZK stolní tenis 

    ZK street dance 

    ZK míčové hry 

    ZK sportovní a pohybové hry 



    ZK karate dance 

    ZK show dance 

    ZK cyklistika 

    ZK sportovní hry pro nejmenší 

 

ODDĚLENÍ ESTETIKY :  ZK taneční 

    ZK výtvarný 

    ZK břišní tance 

    ZK divadelní 

    ZK zumba 

 

ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY : ZK rybáři 

    ZK mladý chovatel a pěstitel 

 

ODDĚLENÍ TECHNIKY :   ZK automodeláři 

    ZK šití 

    ZK základy vaření, pečení a stolování 

 

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD ZK mladý knihovník 

    ZK němčina 

    ZK šachy 

    ZK stolní a deskové hry 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  Klub Batolátko 

    Cvičení rodičů s dětmi 

 

K 31.8.2012  jsme uspořádali 95 akcí, kterých se zúčastnilo 4 505 účastníků. Z toho bylo 19 akcí o 

sobotách a nedělích – účast 1740. 



Mezi nejúspěšnější akce může jmenovat dětský maškarní karneval, který pořádáme pravidelně 

v masopustním čase.  

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

let. Tato akce je celoměstsky velice kladně hodnocena. 

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

K této akci je mnoho doprovodných programu. 

1 x týdně pořádáme akce pro školní družinu. Dále pořádáme mnoho jiných akcí menšího rozsahu. 

Pobytové akce: 

letní prázdniny – stálý pobytový tábor, příměstský letní tábor 

zimní prázdniny – pobytový zimní tábor 

prázdninové dny – příměstská činnost 

Další činnost zájmového vzdělávání 

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

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

Klub ROLNIČKA – určeno pro děti od 3 do 6 ti let – viz Batolátko – přizpůsobeno věku dětí 

Cvičení rodičů s dětmi – určeno pro děti od 2 do 6 ti let – v T.I.C. Nová Role 

 

4. Odborná a metodická činnost 

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

prevence 

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

 

5. Spontánní činnost 

Nabízíme spontánní činnost denně od 13.00 hod. dále podle rozvrhu hodin ZK. V této činnosti máme 

velké rezervy, neboť nemáme prostory pro realizaci této činnosti. Nabízíme pouze malou klubovnu, 

kde je k dispozici množství deskových a stolních her a dále 5 PC sestav. 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

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

činnosti i děti ze sociálně slabších rodin, děti problémové. 

Tyto jedince se snažíme zapojit i do příležitostných akcí DDM. 



V roce 2011-2012 jsme uspořádali cyklus přednášek pro děti ze Základní školy v Nové Roli. První 

přednášky byly na téma šikana a její prevence, kyberšikana, domácí násilí apod. Dále proběhli 

přednášky na téma drogy a prevence jejich užívání. Spolupráce s Krajským úřadem K.Vary. 

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

Uspořádali jsme také besedu v Mateřské škole v Nové Roli a dále ukázku policejního vybavení a 

výstroje. 

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

 

7. Multikulturní a environmentální činnost 

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

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

romské děti a národnostní menšiny. 

Environmentální činnost – hlavně zájmový kroužek mladý chovatel a pěstitel – učí se poznávat a 

chránit přírodu, vztah k životnímu prostředí, hlavně získávat kladný vztah ke zvířatům. 

 

8. Vnější partneři 

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

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

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

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

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

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

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

přednášky, ukázkové hodiny- prevence v dopravní výchově 

 

9. Propagační činnost 

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

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

akcích, nabídka spontánních aktivit a příležitostných akcí. 

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

výlepové plochy ve městě. 

 

10. Kontrolní činnost 



V roce 2011 – 2012 proběhla veřejnoprávní kontrola, ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320 /2001 Sb.  o 

finanční kontrole ve veřejné správě, kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatele města 

Nová Role. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

V době konání letního tábora v Orlických horách proběhla kontrola Krajské hygienické stanice 

Rychnov nad Kněžnou – bez závad 

Jiná kontrola v tomto období neproběhla 

 

 

11. Závěr 

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

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

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

 


