Výroční zpráva
Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
za školní rok 2016 - 2017
1. Základní údaje:
Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46
Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01
IČO:

720 79 878

Právní forma: Příspěvková organizace řízená městem
Zřizovatel: Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
Sídlo zřizovatele: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní město
563 01 Lanškroun
Statutárním zástupcem DDM je ředitelka: Mgr. Ilona CINKOVÁ
Zařazení do sítě škol a školských zařízení: od 1. 1. 2011

2. Charakteristika DDM
Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového
vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých.
Organizuje pravidelnou zájmovou činnost, tj. kroužky, kluby a kurzy.
Dalším úkolem DDM je organizování nepravidelné - příležitostné zájmové činnosti,
mezi níž patří: soutěže, přehlídky, turnaje, výstavy, akce naučného i zábavného charakteru,
výukové programy, spontánní aktivity atp.
O prázdninách a volných dnech pořádá tábory pobytové a především příměstské, odborná
soustředění, jednodenní výlety a programy pro zájemce.

3. Personální zabezpečení
Ve školním roce 2016 – 2017 v DDM DAMIÁN, Lanškroun pracovali:
3 pedagogičtí pracovníci: 2 pedagogové volného času – Marcela Chromcová
Bc. Lenka Kovářová
ředitelka – Mgr. Ilona Cinková
1 nepedagogický pracovník: ekonomka - Bc. Iva Skalická
38 externích vedoucích zájmových kroužků.

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP
Ilona Cinková

- Problematika SVČ a DDM - Pardubice
- Školení a přezkoušení vedoucích zaměstnanců z předpisů
BOZP a PO - Lanškroun
- Aktuální změny v právních předpisech - Brno

Lenka Kovářová

-

Roční jazykový kurz pro výuku anglického jazyka - Pardubice
Hranice ve výchově - Lanškroun

Marcela Chromcová - Pletení z pedigového proutí – Ústí nad Orlicí
- Smaltování bez pece a drátkování – Ústí nad Orlicí
- Výtvarná dílna – Hrátky s papírem – Ústí nad Orlicí

5. Zájmová činnost pravidelná:
Ve školním roce 2016 - 2017 bylo otevřeno celkem 61 zájmových útvarů.
Členové byli přijati do zájmového kroužku, klubu, kurzu na základě závazné přihlášky
a zaplacené úplaty.
Výuka a pracovní činnosti zájmových útvarů probíhaly v budově DDM na Vančurově ulici
č.p. 46, v tělocvičnách lanškrounských základních škol, SZeŠ, v tanečním sále a
v prostorách firmy Forea, které má DDM smluvně pronajaté, dále v ZŠ a MŠ Ostrov,
Rudoltice a Tatenice.
V nabídkovém letáku Domu dětí a mládeže pro školní rok 2016 – 2017 bylo nabízeno
celkem 68 zájmových útvarů.
Pro malý počet zájemců se neuskutečnily tyto kroužky: hello Pinky, hvězdičky, němčina pro
děti, tvorba šperků, kreativní svět, modelína, kouzlení s papírem, kouzelná jehlička, základy
pletení z pedigu, palička, příběhotvor, mažoretky, malý – velký zahradníček, webovky,
základy robotiky I. a II., čtenářský klub, abeceda, pojď si hrát, psaní všemi deseti, malý
zdravotník, klub instruktorů, kurz španělského jazyka pro dospělé, relaxace pro dospělé,
keramika a kutil Tom. Pro velký zájem byl ustaven navíc kroužek horolezectví a karate.
V ZŠ a MŠ Ostrov byly ustaveny 3 kroužky: výtvarný, sportovní a hra na flétnu.
V ZŠ a MŠ Rudoltice byly otevřeno 5 kroužků: kreativní, sporťák, dramatický a sportovní
kroužek, kostičky. V ZŠ a MŠ Tatenice bylo otevřeno 10 kroužků: klub šikovných dětí,
vlastivědný kroužek, výtvarný kroužek, sportovní klub, výtvarné hrátky, sborový zpěv,
školní časopis, keramický kroužek, hra na kytaru, historicko – turistický kroužek.
K činnosti zájmových kroužků - účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti a mimořádné
aktivity:
Publicistický kroužek – hlavním cílem tohoto kroužku je tvorba časopisu Béda, který
vychází každý měsíc. Je tvořen z příspěvků žáků. Členové kroužku časopis kompletují,
zajišťují předplatné i prodej. Od poloviny roku byla vždy přední stránka barevná.
Členové kroužku zaznamenali celorepublikový úspěch a to 1. místo v soutěži školních
časopisů v sekci GRAFIKA. O velmi dobré celoroční práci všech členů kroužku hovoří i
vítězství v Pardubickém kraji. Za odměnu byli pozváni na Krajský úřad v Pardubicích.
Taneční kroužky JUICY – získaly velkou popularitu a obdiv díky četným vystoupením na
veřejnosti: Vánoční Lanškroun, Majáles 2017, vystoupení v zámeckých zahradách, Městské
slavnosti u příležitosti Lanškrounské kopy, na maturitních plesech a firemních akcích,
vystoupení pro rodiče. Zúčastnily se soutěže „Hronovské jablíčko“ a taneční soutěže
v České Třebové.
Do tanečních kroužků Juicy se mohly zapojit všechny věkové kategorie: od tříletých dětí,
přes děti předškolního věku, školního věku, studenty, mládež až po až po dospělé. Jejich
vystoupení jsou vždy perfektně připravena, zvlášť starší kategorie vystupuje již na
profesionální úrovni.
Atletický kroužek – členové kroužku se během roku účastnili řady závodů – zimní
atletické ligy, atletických závodů v Ústí nad Orlicí, Svitavách, Dlouhé Třebové. Řada členů
kroužku se účastnila i závodů zařazených do pohárů Iscarex, dále pak sprinterských závodů
„Lanškrounský rychlík“, které organizuje DDM DAMIÁN pro zájemce z lanškrounských i
okolních škol. V tomto školním roce se konal již V. ročník, kde získali jedno první a jedno
třetí místo v kategorii mladších žáků. Akce byla finančně podpořena sponzory: Schott s.r.o.
a Fortell s.r.o.

Volejbal - chlapci – kroužek pod vedením zkušeného trenéra dosáhl velmi dobrých
výsledků: II. a III. místo v krajském přeboru v minivolejbale a III. místo v krajském přeboru
mladších žáků.
Za všechny tyto úspěchy byl kolektiv volejbalu chlapců navržen Domem dětí a mládeže
DAMIÁN na ocenění komisí pro výchovu a vzdělávání při městské radě v Lanškrouně
v anketě „Mládež reprezentuje město Lanškroun“ za vzornou reprezentaci města v roce
2016. Ocenění získal v rámci organizace DDM DAMIÁN.
Šachový kroužek – členové se zapojili jak do soutěží jednotlivců, tak družstev. Jeden
z členů kroužku získal 2. místo v krajském přeboru jednotlivců, dále pak čtvrtou
výkonnostní třídu a postup do finále krajského přeboru jednotlivců.
V krajském přeboru družstev získali členové kroužku 3. místo, dále 6. místo v I. lize
dorostu.
Dva členové kroužku se zúčastnili mistrovství ČR dvojic. Většina hráčů získala ELO body
a nejlepší se zapojili do soutěží dospělých.
Horolezecký kroužek – patří mezi velmi aktivní a úspěšné kroužky DDM, o který je stále
velký zájem z řad dětí. Kroužek byl z důvodu velkého počtu zájemců rozdělen na tři
skupiny.
Vedoucí kroužku zorganizoval 2 místní závody: „O lanškrounskou korunu“
a „Lanškrounské lezecké závody“ pro lanškrounské i okolní ZŠ a ostatní kroužky DDM
Pardubického kraje.
Členové kroužku se zúčastnili mnoha závodů a soutěží: Praha Smíchov – seriál ČP U 14,
Ústí nad Orlicí – seriál OMC, Vsetín – Moravský pohár, Lanškroun – Orlická Monkey Cup.
Činnost kroužku byla obohacena o „Mikulášské lezení, Boulderingové lezení, cyklovýlet
na Mariánskou horu s lanovými aktivitami.
Volejbal - dívky – dosažení velmi dobrých výsledků díky výborné docházce členek
kroužku a profesionálního vedení.
I. místo v I. lize kadetek, kvalifikace do extraligy kadetek – 4 vítězství, 12. místo v ČP
juniorek. Účast na soutěžích: Nové Veselí, Žďár nad Sázavou Frýdlant nad Ostravicí,
Olomouc, Uherské Hradiště, Hradec Králové – liga kadetek, dále Brno – Memoriál Vaška
Fabiánka, baráž do 1. ligy v Trutnově. V jarních a letních měsících byla činnost kroužku
obohacena o účast na „Zmrzliňáku“ v Lupenici a o beach turnaje na Knoflíku v Lanškrouně.
Vedoucí kroužku zorganizoval letní soustředění v Dolní Čermné.
O.K. klub – po celý školní rok probíhalo v O.K. klubu mnoho doprovodných aktivit:
Svatováclavské slavnosti, halloweenské slavnosti, vánoční a velikonoční rukodělné
workshopy.
Prázdninová činnost: celotýdenní nabídka akcí o jarních prázdninách, týden v době hlavních
prázdnin, 1 příměstský tábor v Oboře Lanškroun.
Dále byla uskutečněna výměnná návštěva klubu mladých Rébus v České Třebové.

Počet zájmových útvarů: 61
Počet členů zájmových útvarů: 712

PŘEHLED počtu dětí pro šk. rok 2016 - 2017 dle statistického výkazu k 31. 10. 2016
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6. Příležitostná činnost – celkový přehled akcí:
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7. Táborová a další činnost spojená s pobytem
-

DDM zajišťoval programy a nabídky činností na prázdninové dny (podzimní prázdniny,
jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny) touto formou:
zábavné a naučné soutěže
jednodenní výlety
tvořivá a výtvarná činnost
sportovní soutěže a turnaje
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - Nápady skřítka Podzimníčka
26.10. Podzimní výtvarná dílna – tvoření podzimních dekorací
27.10. Bruno family park – návštěva zábavního parku v Brně
POLOLETNÍ PRÁZDNINY s DDM
3.2. Geomag na cestách
Trollové – kino

JARNÍ PRÁZDNINY s DDM – celotýdenní nabídka
6.3. – 12.3. Pohodový den – Tvořivé dopoledne,
Hravé odpoledne
Tongo Hradec Králové
Sklárna Karlov, Peklo Čertovina
Dinosauři na řetězu – Brno
Prázdninový bowling
VELIKONOČNÍ PRÁZNINY
13.4. Velikonoční dílna – malování vajíček,
pletení pomlázky, dekorace

Nabídky činností o volných dnech využilo celkem 562 účastníků.
Viz: příloha č. 1 přehled akcí
DDM Lanškroun zorganizoval v době dlouhodobého volna tj. o jarních a letních prázdninách
odborná soustředění kroužků a jednodenní výlety:
 Příměstský šachový tábor - jarní prázdniny 24. - 26.2.2017 v Dělnickém domě Lanškroun
 Máme krásný letní den, DDM vás láká ven. Kam se dneska vypravíme? Na výlety
zamíříme… jednodenní výlety 3. 7. – 12.7. 2017
 Prázdniny v O.K. klubu – 3.7. – 7.7.2017 - jednodenní akce
 Příměstský tábor: „Letní indiánská dobrodružství“ 24. – 28.7.2017 v DDM
 Příměstský tábor O.K. klubu
31.7. – 5.8.2017 v Oboře
 Příměstský tábor: „Záhada černé hvězdy“
14. – 18.8.2017 v DDM
 Pobytový šachový tábor 17. – 24.8.2017 RS Vysoké Pole Dětřichov
Prázdninové činnosti DDM DAMIÁN se zúčastnilo celkem 267 dětí a mládeže.

8. Další činnost zájmového vzdělávání
Osvětová a informační
- Výchova k tradicím
Předvánoční čas: při předvánočních akcích kroužků DDM (Adventní víkendovka, mikulášské
odpoledne pod názvem „Čertovské strašení“) byly dětem připomenuty vánoční zvyky, zábavy
a pověry, kterými se bavili naši pradědečkové a prababičky.
Velikonoční svátky: připomenutí velikonočních tradic: malováním kraslic nejrůznějšími
technikami, pletení pomlázky z vrbového proutí, výroba velikonočních a jarních dekorací –
tvořivá dílna pod názvem „Hody, hody doprovody, zbavíme vás jarní nudy“.
- Výukové ekologické programy
určené žákům 4. tříd základních škol, které jsou součástí projektu „EKOLIBŘÍK“,
napomáhají školám k plnění úkolů v ekologické výchově a osvětě.
V letošním školním roce byla organizace této akce přesunuta do přírody, konkrétně do areálu
chaty Lesanka MS Obora Lanškroun.
Těchto programů se zúčastnilo celkem 118 žáků.
Akce DEN ZEMĚ 2017, která je rovněž proběhla v areálu chaty Lesanka, se zúčastnilo
128 žáků 6. tříd ZŠ a studentů primy Gymnázia v Lanškrouně.
Spontánní činnosti - pro tuto činnost má DDM Lanškroun velmi omezené možnosti,
zejména prostorové a materiální.
Nabídka spontánních aktivit byla zaměřena na tyto činnosti:
- stolní a deskové hry
- volné malování a výtvarná činnost
- maňáskové divadlo
- stolní tenis, líný tenis, míčové hry, basketbal, florbal – možnost využití dvora v jarních
až podzimních měsících
- počítačové hry a volný přístup k internetu
- volný vstup do O.K.klubu (otevřený klub) – prostory firmy Forea (bývalá Paco)
Nabídky spontánních aktivit využilo ve školním roce 2016 - 2017 celkem 1 031 účastníků.
Ostatní činnosti
- Výstava prací
z celoroční výtvarné soutěže „VÝTVARNÉ TECHNIKY“ (soutěž určená dětem všech
věkových kategorií, každý měsíc jiné téma) byla realizována v průběhu celého školního roku.
Vítězné práce byly vystaveny ve vstupních přízemních prostorách a v I. patře DDM.

9. Organizace soutěží a přehlídek
DDM DAMIÁN byl řadu let organizátorem okresních kol biologické olympiády
kategorie C a D.
V letošním školním roce byl organizací této soutěže Krajským úřadem Pardubického kraje
- odborem školství a kultury pověřen Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí, který pořádá
dalších 10 kol předmětových soutěží a olympiád.
O některých akcích hovoří články z místního tisku – městských novin Lanškroun
Viz: příloha č. 2

10. Mezinárodní aktivity
DDM je držitelem certifikátu, který jej opravňuje k vykonávání činnosti „hostitelské“
a „vysílající organizace“ v rámci klíčové akce 1 (KA1) – Evropská dobrovolná služba
vzdělávacího programu EU Erasmus+.
DDM DAMIÁN zpracoval a podal v v první polovině roku 2017 dvě žádosti o grant
v rámci programu Erasmus+ mládež, Klíčová akce 1.

11. Projekty
DDM DAMIÁN zpracoval a podal v únoru 2017 žádost o grant v rámci programu Erasmus+
mládež, Klíčová akce 1 s názvem „New opportunity.
Žádost splňovala výběrová kritéria, avšak pro vysoký počet žádostí a limitovaný rozpočet
byla umístěna na seznam náhradníků.
V dubnu 2017 DDM DAMIÁN zpracoval a podal další žádost o grant v rámci programu
Erasmus+ mládež, Klíčová akce 1 s názvem „Create new skills and friendships.
Žádost byla zamítnuta z důvodu omezených grantových prostředků pro dané výběrové kolo
– předložený projekt byl dobré kvality, avšak nedostačující k umístění mezi prvních 17
projektů, pro kterou byly k dispozici finanční prostředky pro Českou republiku pro druhé
výběrové kolo 2017 v klíčové akci 1 v sektoru mládeže. Žádost byla opět umístěna na seznam
náhradníků.

12. Služby poskytované veřejnosti, školám a zařízením
Základní školy – nabídka ekologických výukových programů, které napomáhají školám
k plnění úkolů v ekologické osvětě a výchově:
EKOLIBŘÍK – výukový program určený žákům 4. tříd ZŠ.
DEN ZEMĚ – naučná ekostezka pro žáky 6. tříd lanškrounských ZŠ.
Poznávání přírodnin - místní kolo soutěže pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ.
Poznávání rostlin a živočichů – místní kolo soutěže pro žáky 6.- 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků
gymnázia (příprava na regionální kolo v České Třebové).
Školní družiny při ZŠ - nabídka zábavných a naučných programů pod názvem:
Počasí…oblačnost, větrno, sněžení, slunečno, dále výtvarných činností – zapojení do celoroční
soutěže „Výtvarné techniky“.

Veřejnost – vystoupení kroužků break dance, tanečních kroužků JUICY, divadelního kroužku,
kroužku Fit dance na lanškrounských městských slavnostech, adventním a vánočním
Lanškrounu, v zámeckých zahradách, na různých firemních akcích, plesech, před sportovními
turnaji, Majáles 2017 atd.
DDM organizuje výlety, prázdninovou a táborovou činnost pro zájemce z řad veřejnosti.
Nabízí možnost zapojení se do pravidelné činnosti (zájmových kroužků) a do spontánních
aktivit.
Zařízení: propůjčování atrakcí na různé akce – Pohádkový les – Kopa, Foreziáda, dětské dny Soma, Den zemědělské školy – Hliněný pohár, karnevaly, výstavy, dny otevřených dveří,
zahradní slavnosti atd.

13. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi:
Dům dětí a mládeže DAMIÁN úzce spolupracoval s různými organizacemi a subjekty ve městě.
Bez nich by některé akce nemohly být uskutečněny. Pomoc tkví především v poskytování
nezbytných prostor, rozhodčích turnajů, hodnotitelských komisí a odborných poradců různých
soutěží.
Jsou to:
Cyklistický klub Lanškroun - spolupráce při organizaci cyklistických závodů mládeže.
Volejbalový klub Lanškroun - spolupráce při organizování volejbalových turnajů.
Šachový klub – spolupráce při organizování šachových turnajů.
Aktivity Lanškroun – spolupráce při akci „Běh do vrchu.“
Město Lanškroun – podíl DDM při zajišťování her a soutěží v rámci městských slavností
u příležitosti pořádání dálkového pochodu „Lanškrounská kopa“.

Kulturní centrum Lanškroun – spolupráce při organizování větších akcí např. Mikulášské
odpoledne
MO Českého rybářského svazu Lanškroun – spolupráce při organizování rybářských závodů.
Myslivecké sdružení Obora Lanškroun – pomoc při akci DEN ZEMĚ a některých
prázdninových aktivit.
Lanškrounské základní a střední školy – poskytování prostor, především tělocvičen pro
sportovně a pohybově zaměřené kroužky, pro
pořádání turnajů a sportovních soutěží.

14. Propagační činnost
Na základě osvědčených forem propagační činnosti se DDM zaměřil na:
nástěnky na školách – propagační činnost formou plakátů, letáků, různých informací,
propozic soutěží atd.

osobní návštěvy pedagogů volného času DDM ve třídách – k propagaci je využíván čas
přestávek

nástěnky přímo v budově DDM a osobní návštěvy pedagogů volného času v jednotlivých
kroužcích, dále vývěsní skříňka před budovou DDM a v podloubí na Nám. J.M.Marků

zveřejňování zpráv z činnosti DDM v městských novinách LANŠKROUN

příspěvky do regionálního vysílání OIK

nabídka zájmové činnosti, zprávy o aktivitách DDM ve volných dnech, případně další zprávy
související s propagací činnosti DDM a dobrou informovaností jsme zveřejňovali
na internetových stránkách DDM (www.ddm-lanskroun.cz)

DDM využil pro svou propagaci Informační centrum Lanškroun – nabídkové letáky DDM

k propagaci jsou využívány i městské webové stránky – rubrika: Aktuálně z Lanškrounska

informace o dění v DDM je možné získat i z profilu na facebooku DDM


15. Materiálně – technické zajištění
Dům dětí a mládeže DAMIÁN se nachází v budově Města Lanškroun na Vančurově ulici
č. 46. Na základě „Smlouvy o výpůjčce“ mezi Městem Lanškroun a DDM DAMIÁN,
Lanškroun jsou DDM propůjčeny všechny prostory budovy a přilehlé zahrady k užívání.
Tento původně rodinný dům byl v minulosti (před DDM) využíván Mateřskou školou a jeslemi.
Jedná se o starou budovu s ne zcela vyhovujícími prostorami. V přízemí budovy jsou tři
univerzálně vybavené klubovny, jedna prostornější herna, malá šatna a sociální zařízení. V patře
je jedna klubovna, malá PC učebna, malá kancelář hospodářky, kancelář pedagogů volného času
a ředitelna. Prostory DDM se snažíme stále vylepšovat.
V roce 2016/17 se podařilo díky schváleným požadavkům realizovat následující investiční akce:
- oprava zahradního domku, který by měl do budoucna sloužit jako skladové prostory pro
materiál a pomůcky DDM
- oprava poškozených venkovních schodů z ulice Vančurova do areálu DDM
- oprava chodníku kolem budovy, kde se vyskytovaly nerovnosti a velké mezery mezi
dlaždicemi.
Z prostředků zřizovatele na opravy byl proveden nový nátěr plechové střechy v zadní části
budovy. Barva byla již vybledlá, loupala se a objevovala se rezavá místa.

16. Informace o odloučených pracovištích
Dům dětí a mládeže DAMIÁN nemá žádné odloučené pracoviště. Pouze činnost některých ZK
probíhá na ZŠ B. Smetany , dále pak na ZŠ a MŠ Rudoltice, Ostrov, Tatenice.
Od ledna 2013 využívá DDM prostory pro činnost O.K. klubu v areálu firmy Forea, které
má smluvně pronajaté. Zde probíhá činnost otevřeného klubu pro děti a mládež ve věku
od 7 do 26 let. Vstup je zdarma.

17. Ekonomické zajištění činnosti
Veškerá hlavní činnost DDM byla financována z MŠMT, rozpočtu zřizovatele, z dotací,
z vlastních zdrojů, sponzorských darů a grantů.
Největší objem finančních prostředků přichází z MŠMT prostřednictvím Pardubického kraje,
jedná se o prostředky na platy, odměny z dohod o činnosti a o provedení práce pro vedoucí
zájmových kroužků. Dalším zdrojem příjmů jsou příspěvky zřizovatele na provoz na podporu
činnosti zájmových kroužků.
Zájmové vzdělávání bylo poskytováno za úplatu.
Viz: příloha č. 3 zpráva o hospodaření

18. Údaje o výsledcích z kontrol
Ve školním roce 2016/17 neproběhly v DDM DAMIÁN žádné kontroly.

19. Závěr
Ve školním roce 2016/2017 došlo k personální změně: od srpna roku 2016 nastoupila do DDM
po mateřské a rodičovské dovolené zpět Bc. Lenka Kovářová na pozici pedagoga volného času.
Výchovně – vzdělávací činnost probíhala podle celoročního plánu a ŠVP, plán se podařilo splnit.
Zájmová činnost pravidelná (kroužky, kluby, kurzy) byla rozšířena o kroužky v ZŠ a MŠ
Tatenice. Počet přijatých účastníků výrazně vzrostl (téměř o 100 zájemců). Činnost zájmových
kroužků byla z velké části soustředěna ve školách a školských zařízení ve městě, kde využíváme
především tělocvičny, odborné pracovny a učebny.
Stále se snažíme zlepšovat podmínky nejen ke smysluplného trávení volného času v oblasti
zájmového vzdělávání, ale také podmínky vlídného a bezpečného prostředí. Postupně doplňujeme
vybavení a vylepšujeme vzhled jednotlivých místností.

20. Přílohy
1. Celkový přehled pořádaných akcí v roce 2016/2017
2. Články z městských novin Lanškroun a webových stránek DDM
3. Zpráva o hospodaření

v Lanškrouně dne 15.10.2017

Zpracovala: Mgr.Ilona Cinková
ředitelka DDM Lanškroun

