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1. Základní údaje:
Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Zřizovatel:
Sídlo zřizovatele:
Statutární zástupce:
Zařazení do sítě škol a školských zařízení:

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46
Vančurova 46, Lanškroun 563 01
720 79 878
Příspěvková organizace zřízená městem
Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Bc. Iva SKALICKÁ
od 1. 1. 2011
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2. Úvod a charakteristika DDM
Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun mapující činnost tohoto zařízení ve
školním roce 2018/2019 si klade za cíl seznámit čtenáře s nejvýznamnějšími aktivitami, které zde
probíhaly. Je důležité také poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří pomáhají s rozvojem
a bez nichž bychom nemohli tyto aktivity uskutečňovat. Je třeba také zmínit skvělou komunikaci
s rodiči, jejichž děti navštěvují různé kroužky, kluby a vzdělávací programy. Bez této komunikace
bychom nemohli úspěšně rozvíjet naše školské zařízení. V neposlední řadě je slušností poděkovat i
všem poskytovatelům dotací a finančních prostředků, jež jsou motorem pro naše činnosti. Na vysoké
úrovni je i spolupráce se zřizovatelem, který nás podporuje v našem růstu.
K základní charakteristice Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun patří to, že 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
příměstské, pobytové, odborná soustředění, jednodenní výlety a programy pro zájemce.

3. Personální obsazení
K poslednímu dni školního roku 2018/2019 pracovali v DDM DAMIÁN, Lanškroun tito zaměstnanci:
Pedagogičtí pracovníci placeni z UZ 33353:
–Marcela Chromcová (100% úvazku)-pedagog volného času, vedoucí oddělení zájmových kroužků
–Bc. Lenka Kovářová (100% úvazu)-pedagog volného času
–Bc. Iva Skalická – ředitelka organizace (100% úvazku)
Pedagogičtí pracovníci externí (vedoucí kroužků):
–49 osob
Nepedagogičtí pracovníci placeni z UZ 33353:
– Eva Martincová (100% úvazku)-ekonomka
Nepedagogičtí pracovníci placeni z projektu Šance pro váš volný čas registrační číslo:
–Marie Golasová (50% úvazku)-školní asistent
–Pavla Málková (50% úvazku)-školní asistent
Pedagogičtí pracovníci placeni z projektu D-klub registrační číslo:
–Marie Golasová (50% úvazku)-vychovatelka
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4. Organizační schéma

5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
Iva Skalická
–
–
–
Lenka Kovářová

Tomáš Skalický
Lucie Šternástková
Marie Golasová

Eva Martincová
Pavla Málková

Celostátní výměna vzájemných zkušeností - Hlinsko
Školení a přezkoušení ved. zaměstnanců z předpisů BOZP a PO- Lanškroun
Supervize ve školní praxi – Horní Libchavy
Zákoník práce a jeho specifika ve školství – Pardubice
Školení Šablony II – Pardubice

- Akreditační školení – projekt vzdělávací mobility - Praha
- Hry, nápady a náměty o přírodě – Pardubice
- Anglická gramatika – Pardubice
- Společně ve škole i po škole – Ústí nad Orlicí
- Nerf – využití simulační hry– Lomnice nad Popelkou
- Studium pedagogiky - dílčí činnost – Lomnice nad Popelkou
– Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ – Pardubice
- Práce s pohádkami jako součást čtenářské gramotnosti – Ústí nad Orlicí
- 2x neformální setkávání vychovatelek -Lanškroun
- Aktuální právní úprava v činnosti ŠD- Lanškroun
– Metodika a legislativa spisové služby- Pardubice
– Celostátní výměna vzájemných zkušeností - Hlinsko
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6. Výchovně vzdělávací činnosti v DDM DAMIÁN, LANŠKROUN
6.1 Pravidelná zájmová činnost
Ve školním roce 2018 - 2019 bylo otevřeno pro účastníky zájmového vzdělávání v DDM DAMIÁN
celkem 72 zájmových útvarů a navštěvovalo je 795 osob. 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 a Sokolské ulici č.p. 552, 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. Některé činnosti začaly probíhat
v budově na Sokolské ulici č. 522 (nové zázemí pro O. K. klub). V nabídkovém letáku Domu dětí a
mládeže pro školní rok 2018 – 2019 bylo nabízeno celkem 62 zájmových útvarů. Pro malý počet
zájemců se neuskutečnily tyto kroužky: Happy english, Ruština pro dospělé, Kreslení je hra, Modelína,
Kreativní svět, Cvičeníčko, Roztleskávačky, Atletika, Rybářský kroužek, Pojď si hrát, Psaní všemi
deseti, Malý zdravotník, Veselá flétnička a Klub instruktorů.
Ve školním roce 2018/2019 jsme ustanovili kroužky nejenom v našem městě, ale i v jiných obcích
našeho regionu. Kroužky našeho domu dětí byly otevřeny v Rudolticích, Ostrově, Dolním Třešňovci a
v Tatenici.
Mezi nejvýraznější a veřejně známé zájmové kroužky Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
řadíme především tyto kroužky:


Taneční kroužky JUICY – stále patří mezi nejoblíbenější kroužky DDM DAMIÁN, o čemž
svědčí i počet přihlášených zájemců, který v tomto školním roce činil 144 účastníků. Kroužky
JUICY se reprezentují na veřejnosti svými četnými vystoupeními: na Lanškrounské kopě, na
Adventním a vánočním Lanškrouně, na Majálesu 2018, na maturitních plesech, firemních
akcích, na Rudoltické pouti a na četných vystoupeních pro rodiče. Zúčastnily se různých
tanečních soutěží v České Třebové, Hlinsku a v Jablonném nad Orlicí.



Volejbal patří mezi velmi úspěšné kroužky. Chlapci byli dokonce námi navrženi na ocenění v
anketě „Mládež reprezentuje město Lanškroun“ za vzornou reprezentaci města v roce 2018.
Navržené ocenění kroužek obdržel za 1. místo v kategorii Krajského přeboru starších žáků a to
ve dvou krajích. 2. místo získali v Českém poháru, kam se kvalifikovalo 24 nejlepších týmů z
celé ČR a další 2. místo vybojovali také na Mistrovství ČR starších žáků. V Krajském přeboru
kadetů získali 1. místo. Dále 6 našich členů kroužku bylo vybráno do Krajského centra mládeže
a zúčastnili se turnaje, kde bojovalo 14 výběrů krajů z celé republiky. Za Pardubický kraj
vybojovali volejbalisté 2. místo. V týmu volejbalu jsme také získali několik individuálních
ocenění. Například třikrát v sezóně byl vyhlášen nejlépe přijímajícím hráčem Jiří Roubal /ml./ –
v Českém poháru starších žáků, na Mistrovství České republiky starších žáků a na turnaji výběrů
krajů České republiky. Další výrazné ocenění ocenění také získal například Bedřich Smolák,
který byl vyhlášen nejlépe blokujícím hráčem na turnaji výběrů krajů České republiky.



Publicistický kroužek – redakční tým se scházel každý týden, aby vytvořil nová čísla časopisu
Béda, který vychází každý měsíc. Je tvořen z příspěvků žáků.
V tomto školním roce 2018/19 byla oceněna práce členů kroužku získáním
1. místa v Pardubickém kraji
2. místa v celostátní soutěži v kategorii TITULKA
6. místa v celostátní soutěži v celkovém hodnocení
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Robotika – členové kroužku svou trpělivostí, dovedností a především díky odbornému vedení
Ing. Ivo Obra dokážou sestavit robota nebo třeba naprogramovat do počítače Arduina
jednoduchou jízdu.
Členové kroužku pracují na dlouhodobém projektu.



Šachový kroužek – většina členů kroužku se zúčastňovala soutěží jednotlivců i družstev. V
sezóně 2018 / 2019 účastníci kroužku hráli 1. ligu mládeže (6 členné družstvo, hrálo se 11 kol v
průběhu celé sezóny), Krajský přebor družstev žáků (6 členné, hraje se 7 kol v průběhu celé
sezóny), Krajský přebor družstev mladších žáků (6 členné, hraje se jeden turnaj) a Krajskou
soutěž družstev žáků (4 členné, hraji se dva turnaje). Třetí místo v Krajském přeboru mladších
žáků znamenalo postup na Mistrovství České republiky, dále se podařilo udržet v 1. lize a
v Krajské soutěži jsme skončili členové kroužku druzí. V soutěžích jednotlivců byly odehrány
Krajské přebory (hrají se 4 turnaje v každé kategorii H10, H12, H14 a H16 + finále). Dařilo se
především dívkám, Hana Večeřová skončila na 1. místě v kategorii D10 a Barbora Málková byla
druhá v kategorii D16. V Krajském přeboru v rapid šachu do 14 let členové kroužku získali také
dvě medaile a k tomu i postup na Mistrovství ČR. Hana Večeřová je krajskou přebornicí i
v rapid šachu a 2. místo přidala Eva Kalousová.



D-klub – od 1. 9. 2018 realizuje naše zařízení z prostředků Operačního programu Zaměstnaost
nový projekt D-klub, který si klade za cíl pomoci rodičům dětí prvního stupně. Jde o péči o děti,
které se nedostanou do družiny na Základné škole Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139,
okr. Ústí nad Orlicí. Provozní doba klubu byla v tomto školním roce od 12. 00 hodin do 16. 00
hodin. Vychovatelkou D- klubu je Marie Golasová, která je zaměstnána v DDM DAMIÁN na
půl úvazku. Klub navštěvovalo minimálně 5 a maximálně 15 dětí. Po roce fungování hodnotí
děti i rodiče tento projekt velmi kladně.

PŘEHLED počtu účastníků zájmového vzdělávání pro šk. rok 2018 - 2019 dle statistického
výkazu k 31. 10. 2018

počet

předškolní

kroužků

děti

Sportovní

20

Technická

zájmová
činnost:

žáci

ostatní

24

207

1

6

0

43

5

Přírodovědná

1

0

6

0

Estetická

29

69

271

1

Společenskovědní

7

12

41

12

Klubová

7

0

74

0

Ostatní

2

0

29

0

Celkem

72

105

671

19
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6. 2 Příležitostná činnost
Mezi příležitostné zájmové činnosti, které realizuje dům dětí, patří výchovná, vzdělávací a zájmová
činnost, která se uskutečňuje zpravidla v průběhu celého roku na základě nabídky DDM formou plakátů,
informací v médiích a na internetových stránkách DDM. Je zaměřena na různé zájmové oblasti a je
zpravidla jednodenní. V tomto školním roce se příležitostná činnost ve velké míře zaměřila na seniory,
ve spolupráci s Rodinným centrem Dětský svět z. s. jsme otevřeli první ročník Akademie třetího věku.

Nejvíce navštěvované akce pro děti ve školním roce 2018/2019 v DDM DAMIÁN patřilo:
Zábavné odpoledne na Kopě
Mikuláš na Zámku
Akce při Týdnu knihoven v knihovně
Akce při Měsíci knihy v knihovně
Běh do vrchu na Zámečku
Cyklistické závody u haly
KlOKan na Maninské louce
Výukové programy organizované Domem dětí a mládeže DAMIÁN ve školním roce 2018/2019:
Program pro družiny (téma: umění)
Čtenářská gramotnost (pohádky, čarodějnice…)
Ekolibřík pro 4. třídu
Enviroodpoledne pro speciální školu
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Nejvýznamnější soutěže, které DDM ve školním roce 2018/2019 zrealizoval:
Celoroční výtvarná soutěž
Cyklistické závody
Turnaj ve stolním tenise, vybíjené, florbale, minifotbale
Poznávání přírodnin
Poznávání živočichů
Celkový přehled akcí ve školním roce 2018/2019
Počet uspořádaných akcí pro děti ve školním roce 2018 – 2019: ………… 206
Z tohoto počtu o SO, NE: …………………………………………………..
80
Počet účastníků na akcích:………………………………………………….. 9716
Z tohoto počtu o SO,NE: ………………………………………………….. 2855

6.3 Táborová a další činnost spojená s pobytem
DDM zajišťoval programy a nabídky činností na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní
pololetní prázdniny a zimní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny) touto formou:
- příměstské a pobytové tábory
- jednodenní výlety
- tvořivá a výtvarná činnost
- sportovní soutěže a turnaje
6.3.1 Táborová a další činnost spojená s pobytem
Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali projekt „ Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko“
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007830. Cílem projektu je pomoci rodičům z území
MAS Lanškrounsko s koordinací pracovního rytmu a s péčí o děti a přispět tak k vyšší zaměstnanosti a
k vyššímu začlenění rodičů do pracovního procesu v období prázdnin. Tento projekt přinesl nejenom
mnohonásobní zvýšení počtu dětí, které se příměstských táborů účastní, ale především i zvýšení týdnů,
ve kterém jsou příměstské tábory v DDM realizovány. Ve školním roce 2018/2019 jsme zrealizovali
16 příměstských táborů s 5 základnami. Těchto táborů se zúčastnilo 285 dětí.
 Příměstské tábory se základnou v DDM
29.10. -30. 10. 2018 –"Halloweenská party"- příměstský tábor ve znamení přípravy party a karnevalu.
2. 1. 2019 - Tábor s tematikou Třech králů - kreativní činnost. Po zhlédnutí motivačního videa, děti byly
rozděleny do skupin a vyráběly tradiční pokrmy, které se připravovaly v zimním období, dále šily z filcu
krále a vyráběly prezentaci k tříkrálové tématice.
1. 2. 2019- "Bílý den" - příměstský tábor byl zaměřen na sportovní vyžití se zimní tematikou. Protože
byl sníh, měly děti možnost zimních radovánek. Bohužel tento tábor nenaplnil kapacitu 10 dětí a tak
nebyl vykazován v projektu.
4. 2. -8. 2. 2019 - "Kdo si hraje, nezlobí" - příměstský tábor o jarních prázdninách zaměřen na
poznávání her a zábavu s tím spojenou (různé hry a soutěže). 1 den byl věnován výletu do zábavního
Vida parku, kde se děti zúčastnily výchovně vzdělávacího projektu.
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17. 4. -17. 4. 2019 - (1 pracovní den 8 hodin)"Koko dny" - příměstský tábor bude zaměřen na
velikonoční tvoření. Děti vyráběly velikonoční vajíčka, mozaiku z papíru a další kreativní činnosti.
15. -19. 7. 2019- O vyšlápnutou kecku- příměstský tábor zaměřen na výlety se sportovní aktivitou.
5.8. - 9. 8.2019- O vyšlápnutou kecku 2- příměstský tábor zaměřen na výlety se sportovní aktivitou.
8. 7. -12. 7. 2019- Tam i zpátky do pohádky. Příměstský tábor pro děti z 1 a 2. tříd ZŠ táborová
všehochuť (vyrábění, malá turistika, sportování, výlety, hry, soutěže).
29.7. -2. 8. 2019- English for you. Propojení výuky a zábavy, hry, soutěže, výlety - vše v anglickém
jazyce.
5. 8. – 9. 8. 2019 – Westernové léto. Celotáborová hra, koupání, soutěže, výlety, vaření.

 Příměstské tábory se základnou ve Sportcentru Forea
12. 8. -16. 8. 2019 - Sportovní příměstský tábor. Byl zaměřen na veškeré sportovní činnosti především
ve vnitřním prostředí haly.
12. 8. - 16. 8.2019- Příměstský tábor s Danem 2. Byl zaměřen na sportovní činnosti především ve
venkovním prostředí.
19. 8. -23. 8. 2019 – Taneční příměstský tábor. Přestože jsme měli naplánované v projektu pouze dva
příměstské tábory ve Sportovním centru Forea, uskutečnily se tři z důvodu velké poptávky po
sportovních táborech. Tábor byl věnován především tanci a proběhlo závěrečné vystoupení pro rodiče.
Jelikož se na sportovní tábor přihlásilo mnoho dětí, byl rozdělen na tři skupiny. Dvě skupiny byly
především uvnitř centra a třetí byla především venku a zázemím se stal převážně kemp Knoflík
v Lanškrouně, protože se termín překrýval.
 Příměstské tábory se základnou v Dělnickém domě
4. 2. -8. 2. 2019 - příměstský tábor zaměřený na šachovou hru. Šachový příměstský tábor byl založen na
základech šachu, matové kombinace, zápis a čtení partie, netradiční hry a sporty, tvořivé programy.
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 Příměstské tábory se základnou ve dvou vesnicích na území MAS Lanškrounsko
2 tábory se také odehrávaly ve vesnicích našeho regionu. Vybrali jsme si vesnice, které jsou s naším
zařízením provázány již několik let. V budoucnu bychom chtěli počet vesnic rozšířit, jelikož jsme tímto
činem pomohli v pracovním uplatnění nejenom městským rodičům, ale i venkovským.
8. -12. 7. 2019- Příměstský tábor v Rudolticích s Danem 1 byl zaměřen na sportovní a kreativní činnosti.
22. 7. -26. 7. 2019- Nejen s jógou. Příměstský tábor pro děti z Dolního Třešňovce byl zaměřen na
sportovní a kreativní činnosti.
 Příměstské tábory se základnou Husově domě
DDM v tomto projektu poprvé tábor s křesťanskou tematikou, což mělo velmi dobrý ohlas u části
veřejnosti, která v našich aktivitách křesťanskou tematiku nikdy neregistrovala.
5. 8. -9. 8. 2019 -příměstský tábor s křesťanskou tematikou zaměřený na motivační příběh s biblickým
tématem Jonáš. (tvoření, zpívání, vyrábění, výlety, vycházky, pohybové hry).

6.3.2 Pobytové tábory
Dům dětí a mládeže ve školním roce 2018/2019 zrealizoval jeden pobytový tábor, který byl zaměřen na
především na šachovou hru. Tábor se uskutečnil v hotelu Otakar v Hamrech u Bystrého. Zúčastnilo se
ho 30 dětí a trval 7 dní.
6.3.3 Jednodenní výlety a tvořivá činnost
DDM Lanškroun zorganizoval v době volna tj. o jarních, velikonočních, letních a podzimních
prázdninách také odborná soustředění kroužků, tvořivé aktivity a jednodenní výlety:
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 Podzimní prázdniny
29.10. Bongo – návštěva sportovního parku v Brně
30.10. Lasergame – návštěva sportovního parku v Pardubicích
 Pololetní prázdnimy
1.2. Geomag na cestách a filmová pohádka v Kině Lanškroun
 Jarní prázdniny – nabídka jednodenních výletů
7. 3. VIDA! – návštěva vědeckého parku v Brně
5.3. Bruno – návštěva zábavního parku v Brně
 Velikonoční prázdniny
18.4. Velikonoční dílna – malování vajíček, pletení pomlázky, jarní vyrábění, dekorace
 Letní prázdniny
1.7. – Výlet do Tonga – zábavní park
2. 7. – Jeskyně Výpustek u Adamova
3. 7. – ZOO Olomouc
4. 7. – Výlet kolem Lanškrounských rybníků
Nabídky činností o volných dnech využilo celkem 261 účastníků.

6.4. Další činnost zájmového vzdělávání
V osvětové a informační činnosti se dům dětí zaměřuje své úsilí na výchovu k tradicím a různé výukové
programy.
 Předvánoční čas: při předvánočních akcích kroužků a klubů DDM (Adventní víkendovka, Mikuláš a
adventní organizované akce O. K. klubu) byly dětem připomenuty tradiční vánoční zvyky, zábavy a
pověry
 Velikonoční svátky: připomenutí velikonočních tradic malováním kraslic nejrůznějšími technikami,
pletení pomlázky z vrbového proutí, výroba velikonočních a jarních dekorací, výroba různých
velikonočních pokrmů
 Výukové ekologické programy EKOLIBŘÍK : jsou určené žákům 4. tříd – 9. tříd základních škol a
napomáhají školám k plnění úkolů v ekologické výchově a osvětě. Realizace těchto akcíe se
odehrává v přírodě, konkrétně v areálu chaty Lesanka MS Obora Lanškroun a na zahradě základní
speciální školy. Soutěže tohoto výukového programu se odehrávají v DDM. Součástí výukového
programu je i Den Země
Těchto výukových programů se zúčastnilo v tomto školním roce celkem 293 žáků.

6.5 Spontánní činnosti
Nabídka spontánních aktivit je soustředěna především do volnočasového O. K. klubu, který ve školním
roce 2018/2019 získal nové prostory na Sokolské ulici. Klub je sice menší než, které byly pronajaty
naším zařízením v předcházejících letech ve firmě Forea, ale je lépe situován (je blíže k DDM) a hlavně
má hygienické zázemí, které v bývalém klubu bylo nedostatečné. Spontánní činnosti v klubu jsou
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zaměřeny především na stolní a deskové hry, volné malování, výtvarnou činnost, šití, počítačové hry a
volný přístup k internetu. Ve volnočasovém klubu jsou prováděny i řízené, organizované činnosti,
ovšem jen za předpokladu dobrovolného zapojení návštěvníků. Děti chodí na zahradu do prostoru firmy
Forea a suší zeleninová a květinová semínka do Semínkovny, o kterou se starají v prostorách Městské
knihovny Lanškroun. V jarních, letních a podzimních měsících se využívá pro spontánní činnost v DDM
zahrada, kde děti mohou hrát stolní tenis a různé míčové hry.
Nabídky spontánních aktivit využilo ve školním roce 2018 - 2019 celkem 644 účastníků.

6.6 Ostatní činnosti – výstavy prací
Celoroční výtvarná soutěž DÍVEJ SE A KRESLI (soutěž určená dětem všech věkových kategorií,
každý měsíc na jiné téma) byla realizována v průběhu celého školního roku. Vítězné práce byly
vystaveny ve vstupních přízemních prostorách a v I. patře DDM. Každoročně na podzim potom tato
výstava míří na poštu v Lanškrouně. Do soutěže se zapojují nejenom lanškrounské děti, ale i děti
z jiných koutů republiky. Celoroční soutěž v tomto školním roce zaregistrovala celkem 1163 obrázků.

7. Mezinárodní aktivity a projekt
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
Od roku 2007 hostil dobrovolníky z Francie, Německa, Švédska, Lotyšska, Estonska, Španělska, a
Portugalska. DDM DAMIÁN ve školním roce 2018/2019 zrealizoval projekt v rámci programu Erasmus
+, Klíčová akce 1. pod názvem LET´S DO IT TOGETHER (Registrační číslo: 2018-2-CZ01-KA125048382) a hostil tak dobrovolnici Coru Pennacchietti z Itálie.

8. Fundraising 2018

Název projektu Poskytovatel

Částka

Popis

Příměstské
tábory na
území MAS
Lanškrounsko

OPZ

D-klub

OPZ

818 010 Kč

Klubová činnost na ZŠ
AJ

Konzum

1 200 Kč

Nákup potravin pro
akci pro osoby bez
přístřeší

Sponzorský
dar

JCEE, s.r.o

5 000 Kč

Kostýmy pro
mažoretky

Sponzorský
dar

Firma Michal
Křivohlávek

14 000 Kč

Kostýmy pro
mažoretky

Vaření guláše
pro osoby bez
přístřeší

Poskytování
příměstských táborů
1 112 800 Kč
od 2018-2020, pomoc v
zaměstnanosti rodičů
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Společenství
firem
Šance pro váš
volný čas
Let´s do it
together
Celkem
fundraising
2018

Město
Lanškroun

26 604 Kč

3D tiskárna a materiál
pro kroužek Robotika

OPVVV

1 469 609 Kč

Šablony II

Erasmus +

218 509 Kč

Italský dobrovolník
pomáhající organizaci

3 665 732 Kč

9. Služby poskytované veřejnosti, školám a zařízením
Naše zařízení ve školním roce 2018/2019 poskytovalo služby především základním školám, školním
družinám a veřejnosti a také nabízelo propůjčení vyrobených zábavních atrakcí.
 Základní školy – nabídka ekologického výukového programu, které napomáhají školám
k plnění úkolů v ekologické osvětě a výchově (EKOLIBŘÍK – výukový program určený žákům
4. tříd ZŠ. – 9. tříd)






Školní družiny při ZŠ - nabídka zábavného a naučného programu pod názvem: MODERNÍ
UMĚNÍ, dále výtvarných činností – zapojení do celoroční soutěže DÍVEJ SE A KRESLI.
Novinkou tohoto školního roku bylo, zapojení do projektových dní ČTEME S DAMIÁNEM,
což je rozvoj čtenářské gramotnosti dětí 1. stupně základních škol. Tyto akce se konaly
v Městské knihovně v Lanškrouně.
Veřejnost – vystoupení kroužků Break dance, JUICY, divadelního kroužku, kroužku mažoretek
na městských slavnostech, adventním a vánočním Lanškrounu, v zámeckých zahradách, na
různých firemních akcích, plesech, před sportovními turnaji, Majáles 2019 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. Společně s Rodinným centrem Dětský svět v tomto školním roce DDM zrealizovala
AKADEMII TŘETÍHO VĚKU, kterou v květu dokončilo 92 osob, z toho v DDM aspoň 1
kurz dokončilo 77 seniorů. Byly otevřeny tyto kurzy: Ovládání počítačů, Kváskové pečení,
Výletovník, Jóga, Besedy s odborníky, Ovládání chytrých telefonů, Úprava fotografií a Kreativní
tvoření. Největší návštěvnost vykazoval kurz Jógy vedený Marcelou Cackovou.
Propůjčování zábavních atrakcí na různé akce – Pohádkový les – Kopa, Foreziáda, dětské
dny - Soma, Den zemědělské školy – Hliněný pohár, karnevaly, výstavy, dny otevřených dveří,
zahradní slavnosti atd.

10. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi:
Dům dětí a mládeže DAMIÁN úzce spolupracoval s různými organizacemi a subjekty ve městě, bez
kterých by některé akce nemohly být uskutečněny. Pomoc tkví především v poskytování
nezbytných prostor, rozhodčích turnajů, hodnotitelských komisí a odborných poradců různých
soutěží.
Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patří:
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Cyklistický klub Lanškroun - spolupráce při organizaci cyklistických závodů mládeže.
Volejbalový klub Lanškroun - spolupráce při organizování volejbalových turnajů.
Šachový klub – spolupráce při organizování šachových turnajů.
Activity 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“, Akademie
třetího věku
Kulturní centrum Lanškroun – spolupráce při organizování větších akcí např. Mikulášské
odpoledne
Myslivecké sdružení Obora Lanškroun – pomoc při akci EKOLIBŘÍK 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.
Rodinné centrum Dětský svět z. s. – Akademie třetího věku
Městská knihovna Lanškroun – výukový program ČTEME S DAMIÁNEM (Týden knihoven, Březen
měsíc knihy, prohlubování čtenářské gramotnosti 2-5/2019)
Gymnázium Lanškroun – projekt Erasmus + (pravidelná návštěva dobrovolnice Cory)
Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 – projekt Erasmus + (pravidelná návštěva
dobrovolnice Cory), EKOLIBŘÍK
ZŠ A. Jiráska 139, Lanškroun – projekt D-klub
ZŠ a MŠ Tatenice – příměstský tábor, kroužky
ZŠ a MŠ Ostrov – kroužky
ZŠ a MŠ Rudoltice – kroužky, příměstský tábor
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec – kroužky a Klub komunikace v cizím jazyce

11. 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 náměstí J.M.Marků
 zveřejňování zpráv z činnosti DDM v Městských novinách.
 příspěvky do regionálního vysílání OIK
 propagační letáček NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, zprávy o aktivitách DDM ve volných
dnech
 zveřejnění na internetových stránkách DDM (www.ddm-lanskroun.cz)
 DDM využil pro svou propagaci Informační centrum Lanškroun – nabídkové letáky DDM a
A3V
 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, O. K. klubu a taneční
skupiny Juicy
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12. 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. Jsou nám propůjčeny všechny
prostory tohoto domu včetně přilehlé zahrady s malou garáží. Jedná se o starou budovu, která nemá
zcela vyhovující prostory vhodné pro zájmové vzdělávání 21. století. V přízemí budovy jsou tři
univerzálně vybavené klubovny, jedna prostornější herna, malá šatna a sociální zařízení. V patře je
jedna klubovna, malá PC učebna, kancelář ekonomky, kancelář pedagogů volného času a ředitelna, ve
které společně s ředitelkou mají kancelář i školní asistenti. Prostory DDM jsou stále vylepšovány
z provozních prostředků zřizovatele. V roce 2018/2019 se nám podařilo nově vybavit kancelář ředitelny
skříněmi, které jsme nutně potřebovali ke vzniku odpovídajícího archívu a spisovny.
Nynějším velkým problémem našeho zařízení je malé prostorové zázemí, které nevyhovuje
stoupajícímu trendu počtu zájmových kurzů a kroužků a kapacitně se již do domu na Vančurově 46
nevejdou všechny kroužky, které zde až do teď pracovaly. Ve školním roce 2018/2019 získal DDM na
základě smlouvy o výpůjčce prostor v bytovém domě na ulici Sokolská č.p.552, kde probíhaly
spontánní činnosti volnočasového O. K. klubu. V tomto plně bezbariérovém prostoru se nachází ještě
malá kuchyňka. Nově získané prostory bychom chtěli v budoucnosti nově vybavit tak, aby zde mohly
částečně probíhat i jiné aktivity, které v DDM probíhat nemohou z důvodu právě nedostatku místa nebo
nemožnosti bezbariérového přístupu.

13. Ekonomické zajištění činnosti
Hlavní činnost domu dětí byla ve školním roce 2018/2019 financována především z
prostředků MŠMT, z rozpočtu zřizovatele, z dotací, z vlastních zdrojů, ze sponzorských darů a z grantů.
Největší objem finančních prostředků v tomto školním roce plynul z MŠMT prostřednictvím
Pardubického kraje, jedná se o prostředky na platy, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
pro vedoucí zájmových kroužků. Dalším významným zdrojem příjmů byl příspěvek zřizovatele na
provoz a na podporu činnosti zájmových kroužků. Zájmové vzdělávání bylo poskytováno za úplatu.
Neméně důležitým zdrojem příjmů byly i dotace, konkrétně z prostředků Operačního programu
Zaměstnanost a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Erasmu +.

14. Údaje o výsledcích z kontrol
V průběhu školního roku 2018/2019 nebyla podána ani zaznamenána žádná stížnost, kterou by se
musela ředitelka zabývat nebo ji řešit. V DDM proběhly kontroly těchto orgánů:
 Kontrola OSSZ – 20. 4. 2019 – nebyly zjištěny žádné závady
 Kontrola ČŠI – 23. 4. 2019 – nebyly zjištěny žádné závady
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15. Závěr
Ve školním roce 2018/2019 došlo k několika personálním změnám. Ředitelka zařízení jmenovala, do
funkce vedoucí oddělení zájmových kroužků, Marcelu Chromcovou Od 1. 9. 2018 vznikla dvě nová
pracovní místa školního asistenta (z projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) na dobu
dvou kalendářních roků a také nové pracovní místo vychovatelky v D-klubu (z projektu Operačního
programu Zaměstnanost) na dobu tří kalendářních roků. Výchovně – vzdělávací činnost probíhala podle
ŠVP, plán se podařilo splnit. Zájmová činnost pravidelná (kroužky, kluby, kurzy) byla rozšířena o
nabídku tří klubů v rámci projektu Šance pro váš volný čas (2x Klub komunikace v cizím jazyce a Klub
robotika), 1x D-klubu a 1x klubu Prostřeno. Počet přijatých účastníků na pravidelné činnosti oproti
předešlému školnímu roku opět vzrostl (o 34 zájemců). Velmi výrazně vzrostl počet dospělých, kteří se
účastní našich akcí, především z řad seniorů navštěvující Akademii třetího věku. Činnost zájmových
kroužků byla z velké části soustředěna ve školách a školských zařízení ve městě, kde jsou využívány
především tělocvičny, bazén, odborné pracovny a učebny. Stále se snažíme zlepšovat podmínky nejen ke
smysluplnému trávení volného času v oblasti zájmového vzdělávání, ale také podmínky vlídného a
bezpečného prostředí. Postupně doplňujeme vybavení a vylepšujeme vzhled jednotlivých místností.

16. Přílohy
1. Celkový přehled pořádaných akcí v roce 2018/2019
2. Celkový přehled pořádaných akcí pro dospělé v roce 2018/2019
3. Zpráva o hospodaření

v Lanškrouně dne 15.10.2019

Zpracovala: Bc. Iva Skalická
ředitelka DDM Lanškroun
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