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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 zřízená městem 

Zřizovatel:                                                     Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí 

Sídlo zřizovatele:                                          Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 

Statutární zástupce:                                       Bc. et Bc. Iva SKALICKÁ 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení:   od 1. 1. 2011 

 

 

2. Úvod a charakteristika DDM 
 

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun mapující činnost tohoto 

zařízení ve školním roce 2019/2020 si klade za cíl seznámit čtenáře s nejvýznamnějšími 

aktivitami, které zde probíhaly. Je důležité také poděkovat všem zaměstnancům a 

dobrovolníkům, kteří pomáhali 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 by nemohlo být úspěšně 

rozvíjeno toto 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 podporuje DDM v jeho 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. 

Školní rok 2019/2020 byl významný v tom, že do veškeré činnosti velmi významně zasáhla 

epidemie koronaviru. V březnu 2020 byla činnost na více jak 2 měsíce pozastavena a některé 

kroužky se v květnu již ani nerozběhly a také některé tradiční akce byly od března do konce 

června prakticky zamraženy. I přes toto úskalí je nutné konstatovat, že se všichni pracovníci 

posunuli dopředu v některých online vzdělávacích volnočasových aktivitách a začaly vznikat 

některé další nekontaktní aktivity, které do té doby vůbec nebyly uskutečňovány.  

 

3. Personální obsazení 
 

    K poslednímu dni školního roku 2019/2020 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% úvazku)-pedagog volného času 

–Bc. et Bc. Iva Skalická – ředitelka organizace (100% úvazku) 
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Pedagogičtí pracovníci externí (vedoucí kroužků):  

–55 osob (placeni DPČ a DPP) 

Nepedagogičtí pracovníci placeni od zřizovatele: 

-2 osoby (placeni DPP) 

 

Nepedagogičtí pracovníci placeni z UZ 33353: 

– Eva Martincová (100% úvazku)-ekonomka 

 

Nepedagogičtí pracovníci placeni z projektu Šance pro váš volný čas:  

 

–Pavla Málková (100% úvazku)-školní asistent 

 

 

Pedagogičtí pracovníci placeni z projektu D-klub: 

–Veronika Čadová (50% úvazku)-vychovatelka 

 

 

 

4. Organizační schéma k 1. 8. 2020 
 

 
 

5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 

 

Iva Skalická             

                                    -    Management školy- motivace a rozvoj pracovníků ve školství -  

                                    -    Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

                                    –   Celostátní konference DDM  

–  Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina – Šablony II  

– Metodika účetního programu Gordic 

–  Porady ředitelů Pardubického kraje 

– Dokončení bakalářského studia Sociální pedagogiky 



 

5 

 

   

Lenka Kovářová          - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

                                        Šablony II  

Marcela Chromcová     - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

                                         Šablony II                                          

Marie Golasová           – Jak pracovat s dítětem s ADHD – prostředí školní družiny,  

                                     - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

                                        Šablony II  

 

           

Eva Martincová          –  Metodika účetního programu Gordic 

Pavla Málková           –  Vzdělávání pracovníků SVČ v polytechnice – Šablony II  

 

 

 

Společné inkluzivní vzdělávání v rámci projektu Šablony II (pro pedagogy našeho zařízení) se 

podařilo zorganizovat v MusicBaru Forea v Lanškrouně v červnu 2020. Zúčastnilo se ho 23 

osob. 

   

1. Lucie Antl 

2. Tereza Coufalová 

3. Veronika Čadová 

4. Viktorie Dostálová 

5. Laura Hajzlerová 

6. Simona Hrubešová 

7. Nikola Hubálková 

8. Marcela Chromcová 

9. Šárka Kopecká 

10. Lenka Kovářová 

11. Renáta Kristková 

12. Miroslav Křivohlávek 

13. Pavla Málková 

14. Gabriela Ráceková 

15. Renata Řeháková 

16. Iva Skalická 

17. Tomáš Skalický 

18. Josef Skalský 

19. Eliška Svojanovská 

20. Lenka Šilarová 

21. Šárka Šperlichová 

22. Nikol Vondrová 

23. Daniel Žáček 

 

 

 

                                     

 

6. Výchovně vzdělávací činnosti v DDM DAMIÁN, LANŠKROUN 
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6.1 Pravidelná zájmová činnost 
 

Ve školním roce 2019 - 2020 bylo otevřeno pro účastníky zájmového vzdělávání v DDM 

DAMIÁN celkem 72 zájmových útvarů a navštěvovalo je 806 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 a učebnách 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 probíhaly v budově na Sokolské ulici č. 

522 (nové zázemí pro O. K. klub). V nabídkovém letáku Domu dětí a mládeže pro školní rok 

2019 – 2020 bylo nabízeno celkem 68 zájmových útvarů. Pro malý počet zájemců se 

neuskutečnilo 17 kroužků z celkového nabízeného počtu. Ve školním roce 2019/2020 jsme 

ustanovili kroužky nejenom v našem městě, ale i v jiných obcích našeho regionu. Kroužky 

domu dětí byly otevřeny nejenom v Lanškrouně, ale také v Rudolticích, Ostrově, Dolním 

Třešňovci a v Tatenici. Ve školním roce 2019/2020 zde pracovalo  celkově 72 zájmových 

útvarů a v důsledku koronaviru se v květnu 2020 z tohoto počtu jich znovuotevřelo 43. 

                                                                                 

Mezi nejvýraznější a veřejně známé zájmové kroužky Domu dětí a mládeže DAMIÁN, 

Lanškroun se řadí především tyto kroužky a kluby:  

 

 

 Taneční kroužky JUICY – stále patří mezi nejoblíbenější kroužky DDM DAMIÁN, 

o čemž svědčí i počet přihlášených zájemců, který v tomto školním roce činil 152 

účastníků. Kroužky JUICY reprezentovaly DDM na veřejnosti svými četnými 

vystoupeními: na Lanškrounské kopě, na Adventním a vánočním Lanškrouně, na 

maturitních plesech, firemních akcích, a na četných vystoupeních pro rodiče. 

Novinkou tohoto školního roku bylo vánoční vystoupení pro rodiče v Kulturním 

centru v Lanškrouně. V tomto školním roce se tanečnice nezúčastnily žádné soutěže 

z důvodu koronavirové epidemie.  

 

 

 Volejbal stále patří mezi velmi úspěšné kroužky a jejich umístění jsou velmi cenná. 

Děvčata juniorky, které vede pan trenér Tomiška, hrála v sezóně 20019/2020 1. ligu 

juniorek a umístila se na 1. místě a uspěla i v kvalifikaci o Extraligu juniorek (nejvyšší 

soutěž této kategorie v ČR). Žákyně ve volejbale, které vede paní trenérka Lucie 

Sciple v sezóně 2019/2020 hrála Krajský přebor v přehazované, kde v nedohrané 

soutěži obsadila 4. místo. Chlapci ve volejbalu, které vede pan trenér Jiří Roubal, 

obsadili v sezóně 2019/2020 v Krajském přeboru žáků - 1. místo, v Krajském přeboru 

kadetů - 1. místo + postup do Extraligy kadetů, a v Českém pohár kadetů - průběžné 1. 

místo, ale finále se již kvůli Covid-19 neuskutečnilo a v Českém poháru st. žáků - 8. 

místo - konečný turnaj nebyl odehrán - soutěže přerušeny a v I. lize juniorů obsadili 

chlapci 3. místo.  

 

 Publicistický kroužek – redakční tým se scházel každý týden, aby vytvořil nová čísla 

časopisu Béda, který vychází každý měsíc. Je tvořen z příspěvků žáků. Pro 

dlouhodobou nemoc paní vedoucí se novou vedoucí kroužku stala paní Mgr. Jana 

Kernová. 

V tomto školním roce 2019/20 byla oceněna práce členů kroužku získáním  
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1. místa v Pardubickém kraji 

2. místa v celostátní soutěži v anketě redakčních týmů o nejlepší školní časopis 

3. místa v celostátní soutěži v kategorii Grafika 

6. místa v celostátní soutěži v celkovém hodnocení 

                               

 

 Šachový kroužek – většina členů kroužku se zúčastňovala soutěží jednotlivců i 

družstev. V sezóně 2019 / 2020 se bohužel polovina soutěží nedohrála, ale i tak měl 

kroužek úspěchy v této podobě: 

 Krajský přebor družstev mladších žáků - 2. místo a postup na MČR (Večeř M., 

Lána V., Pokorný J., Sadílek F. A Večeřová Hana), byly to šestičlenná družstva a 

my jsme hráli v pěti. 

 Krajský přebor dívek D 12 - Hana Večeřová, 2. místo 

 Krajský přebor dívek D 14 - Eva Kalousová, 2. místo 

 Finále Krajského přeboru jednotlivců - postup 11 hráčů 

 Na Mistrovství ČR v rapid šachu postoupili Martin a Hana Večeřovi 

 Krajská soutěž družstev - 2. kola, celkově 3. místo (Pokorný, Sadílek, Kalousová a 

Vuová) 

 

   
 D-klub – od 1. 9. 2018 realizuje toto školské 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 6. 45 – 7. 45 

hod a od 12. 30 do 15. 30 hod. každý den. Vychovatelkou D-klubu byla do dubna 

2020 Marie Golasová a od dubna 2020 Daniel Žáček. Činnost D-klubu byla přerušena 

v březnu v důsledku koronaviru a do konce školního roku již klub v prostorách této 

školy nezačal pracovat, protože v této škole dodržovali předepsané nemíchání dětí 

z různých tříd. V květnu 2020 se činnost klubu přesunula do ZŠ Rudoltice, kde 

využilo aktivit v D- klubu 5 žáků z jedné třídy. Provozní doba klubu byla 

v Rudolticích od 12. 00 hodin do 16. 00 hodin. D-klub pak od září 2020 opět působí 

v prostorách ZŠ Aloise Jiráska v Lanškrouně. 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

PŘEHLED počtu účastníků zájmového vzdělávání pro školní rok 2019/2020 dle 

statistického výkazu k 31. 10. 2019 
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  zájmová 

činnost: 

počet  předškolní 
žáci ostatní 

kroužků děti 

Sportovní 20 18 197 0 

Technická 7 0 47 9 

Přírodovědná 2 0 19 0 

Estetická 28 70 262 0 

Společenskovědní 9 7 74 13 

Klubová 2 0 29 0 

Ostatní 4 0 61 0 

Celkem 72 95 689 22 

 

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 zaměřila ve velké míře i na seniory, ve spolupráci s Rodinným centrem Dětský svět  z. 

s. a Městskou knihovnou Lanškroun byl otevřen první ročník Akademie třetího věku. V rámci 

akademie se ve školním roce 2019/2020 realizovaly tyto kurzy: Kreativní tvoření, Kváskové 

pečení, Pilates, Výletovník, Průvodcovství po pamětihodnostech Lanškrouna, Keramika, 

Jóga, Besedy s odborníky a Práce na PC.  

 

 

 

Nejvíce navštěvované akce pro děti ve školním roce 2019/2020 v DDM DAMIÁN: 

 

Zábavné odpoledne na Kopě 

Mikuláš na Zámku 

Akce při Týdnu knihoven v knihovně 

Vánoční vystoupení Juicy 

 

Výukové programy organizované Domem dětí a mládeže DAMIÁN ve školním roce 

2019/2020, zaměřené na řemesla: 

 

Program pro družiny (téma: ŘEMESLA) 

Projektový den pro 3. třídy-ŘEMESLA 

Projektový den - MOŠTOVÁNÍ 

 
 

Nejvýznamnější soutěže, které DDM ve školním roce 2019/2020 zrealizoval: 

 

Celoroční výtvarná soutěž – téma: ŘEMESLA 
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ZAVŘENÝ DOMA 

MOBILNÍ STOPOVANÁ 

 

Celkový přehled akcí pro děti ve školním roce 2019/2020 

 

Počet uspořádaných akcí pro děti ve školním roce 2019 – 2020: …………       121 

Z tohoto počtu o SO, NE: ………………………………………………….. …       63  

Počet účastníků na akcích:……………………………………………………..    5623  

Z tohoto počtu o SO,NE: ……………………………………………………..     1559 

 

Celkový přehled akcí Akademie třetího věku ve školním roce 2019/2020 

 

Počet uspořádaných akcí Akademie třetího věku ve školním roce 2019-2020…102 

Z tohoto počtu o SO, NE: ………………………………………………………          6  

Počet účastníků na akcích:………………………………………………….. …     1261  

Z tohoto počtu o SO,NE: ………………………………………………….. …..      130  

 

 

 

 

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 2019/2020 byl realizován 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 2019/2020 se uskutečnilo 13 pětidenních příměstských táborů, tři další 

tábory měly méně jak 5 dní a jsou zahrnuty v akcích.  Těchto 13 táborů se zúčastnilo 

246 dětí. 

 

 

 

 Příměstské tábory se základnou v DDM 
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29. 10. -30. 10. 2019 -Hravý podzim - hry, soutěže, vyrábění. Tábora se zúčastnilo 20 dětí a 

trval 16 hodin, 1 hlavní vedoucí a 1 vedoucí tábora. 

  

 

2. 1. 2020 - (1 pracovní den - 8 hodin) "Zimní tradice"  - tábor byl věnován zimním 

tradicím v Lanškrouně. Motivační film s úkoly Krakonoš a lyžníci, vaření obědu (čočka a 

brambory na loupačku), pečení vánočky, výroba lanškrounského stojánku, návštěva vánoční 

výstavy Josefa Lady. Tábora se zúčastnilo 14 dětí a 1 vedoucí. 

 

 

31. 1. 2020- (1 pracovní den - 8 hodin)"Z pohádky do pohádky" - příměstský tábor byl 

zaměřen na kreativní činnosti, děti si vyrobily náramky a dekorace do bytu, sledování 

pohádky, hádanky, kvízy, luštění, návštěva Bowlingu. Tábora se zúčastnilo 10 dětí a 2 

vedoucí. 

 

 

10. - 14. 2. 2020 - (5 pracovních dnů 40 hodin) "Jarní kolotoč" - příměstský tábor o jarních 

prázdninách zaměřen na sportovní tématiku. 1 den byl věnován výletu do zábavního parku 

Bruno v Brně, návštěva tělocvičny, bowlingu a kina, kreativní činnosti a pečení sušenek. 

Tábora se zúčastnilo 11 dětí a 2  

vedoucí. 

 

 

13. 7. -24. 7. 2020 - (10 pracovních dnů 80 hodin)Cestovatelé a Týden objevitelů- každý 

den se děti podívaly někam jinam - jednodenní výlety za poznáním. Příměstské tábory byly 

zaměřeny na sportovní  

i kreativní aktivity. Tábora se zúčastnilo 44 dětí a 4 vedoucí. 

 

 
 

 

 

 

 

10. 8. - 14. 8. 2020- (5 pracovních dnů 40 hodin) Danova detektivní kancelář -každý den 

nová dobrodružství, řešení různých tajemných úkolů a záhad, tábor zaměřen na zážitkové 

aktivity. Tábora se zúčastnilo 32 dětí a 5 vedoucí. 

 



 

11 

 

 
 

13. 7. -17. 7. 2020 - (5 pracovní dnů 40 hodin)Večerníčkový svět -putování s pěti oblíbenými 

večerníčkovými postavami, zábavné soutěže, sportovní a míčové hry, koupání, týmové hry, 

výlety do okolí. Tábora se zúčastnilo 15 dětí a 2 vedoucí. 

 

 
 

27. 7. -31. 7. 2020 - (5 pracovní dnů 40 hodin) Angličtina bez obav propojení výuky  

a zábavy, prostor pro soutěže, sport a rozvoj vlastní kreativity, koupání, výlety. Tábora se 

zúčastnilo 16 dětí a 2 vedoucí. 

 

     
 

 

17. -21. 8. 2020 -  (5 pracovní dnů 40 hodin) místo Šachového příměstského táboru, který měl 

mít základnu v Dělnickém domě,  jsme zrealizovali Divadelní příměstský tábor se 

základnou v DDM DAMIÁN. Děti natočily video, vyráběly kulisy a kostýmy a zahrály 

závěrečné divadelní vystoupení pro rodiče. Vznikl také zajímavý propagační materiál pro 

DDM. Tábora se zúčastnilo 13 dětí a 2 vedoucí. 
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 Příměstské tábory se základnou ve Sportcentru Forea 

 

17. - 21. 8. 2020 -  příměstský tábor Taneční camp I byl zaměřený na sportovní disciplíny 

(moderní tance, pole-dance, tenis, stolní tenis, badminton,.....) 40hodin. Tábora se zúčastnilo 

15 dětí a 3 vedoucí. 

 

 

24. - 28. 8. 2020 -  příměstský tábor Taneční camp II byl zaměřený na sportovní disciplíny 

(moderní tance, pole-dance, tenis, stolní tenis, badminton,.....) 40hodin. Tábora se zúčastnilo 

14 dětí a 3 vedoucí. 

 

 
 

 Příměstské tábory se základnou v Dělnickém domě 

 

10. - 14. 2. 2020 - příměstský tábor zaměřený na šachovou hru. Tábora se zúčastnilo 11  dětí a 

trval 40 hodin. Na táboře byl  zodpovědný za děti 1 hlavní vedoucí. 

Šachový příměstský tábor byl založen na základech šachu, matové kombinace, zápis a čtení 

partie, netradiční hry a sporty, tvořivé programy 

 

 

 

 Příměstské tábory se základnou ve dvou vesnicích na území MAS Lanškrounsko 

 

2 tábory se také odehrávaly ve vesnicích našeho regionu. Byla vybrána vesnice, která je s 

naším zařízením provázána již několik let.  



 

13 

 

3. - 10. 7. 2020 - příměstský tábor S Danem I (5 pracovních dní, 40 hodin) - tábor byl 

zaměřen na sportovní, kreativní a zážitkové aktivity a byl realizován ve vesnici Rudoltice. 

Tábora se zúčastnilo 30 dětí a 4 vedoucí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 7. - 17. 7. 2020 - příměstský tábor S Danem II (5 pracovních dní, 40 hodin) - tábor byl 

zaměřen na sportovní, kreativní a zážitkové aktivity a byl realizován ve vesnici Rudoltice. 

Tábora se zúčastnilo 31 dětí a 4 vedoucí. 

 

 

 

 

 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 aktivitách domu dětí křesťanskou tematiku nikdy neregistrovala. 

3. - 7. 8. 2020- (5 kalendářních dní 40 hodin) příměstský tábor s křesťanskou tematikou byl 

zaměřený na motivační příběh s biblickým tématem, Aničko, poslouchej, budu ti 

vyprávět..... (tvoření, zpívání, vyrábění, výlety, vycházky, pohybové hry). Tábora se 

zúčastnilo 15 dětí a 3 vedoucí. 

 

 

6.3.2 Pobytové tábory 

 

 

Dům dětí a mládeže ve školním roce 2019/2020 zrealizoval dva pobytové tábory.  

 Šachový pobytový tábor -byl zaměřen na především na šachovou hru. Tábor se uskutečnil 

v hotelu Otakar v Hamrech u Bystrého. Zúčastnilo se ho 27 dětí a trval 7 dní.  
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 Výletový pobytový tábor – byl zaměřen na poznávání Hlinska a okolí. Tento tábor se 

konal v DDM v Hlinsku, trval 5 dní a zúčastnilo se ho 10 dětí. 

 

 
 

6.3.3 Jednodenní výlety a tvořivá činnost 

 

DDM Lanškroun zorganizoval v době volna tj. o vánočních, pololetních, jarních, a 

podzimních prázdninách také příměstské tábory, tvořivé aktivity a jednodenní výlety:  

 

 Podzimní prázdniny  
29. 10. 2019 Bruno – návštěva sportovního parku v Brně, účast 39 dětí 

      30. 10. 2019 Praha – návštěva historických památek v Praze, účast 23 dětí 

      29. 10. -30. 10.2019 -Hravý podzim – příměstský tábor hry, soutěže, vyrábění.  

  Tábora se   zúčastnilo 20 dětí a trval 16hodin, 1 hlavní vedoucí a 1 vedoucí tábora. 

 

 
 



 

15 

 

 Vánoční prázdniny  

2. 1. 2020 - (1 pracovní den - 8 hodin) "Zimní tradice"  - tábor byl věnován zimním 

tradicím v Lanškrouně. Motivační film s úkoly Krakonoš a lyžníci, vaření obědu (čočka a 

brambory na loupačku), pečení vánočky, výroba lanškrounského stojánku, návštěva vánoční 

výstavy Josefa Lady. Tábora se zúčastnilo 14 dětí a 1 vedoucí. 

 

 

 Pololetní prázdniny  
  31. 1. 2020- (1 pracovní den - 8 hodin)"Z pohádky do pohádky" - příměstský tábor byl 

zaměřen na kreativní činnosti, děti si vyrobily náramky a dekorace do bytu, sledování 

pohádky, hádanky, kvízy, luštění, návštěva Bowlingu. Tábora se zúčastnilo 10  dětí a 2 

vedoucí. 

 

   

 Jarní prázdniny – nabídka jednodenních výletů 

  11. 2. 2020  Bongo – návštěva zábavního parku v Brně – 26 dětí 

 Velikonoční prázdniny 
-byla naplánována velikonoční dílna, jako každý rok, vzhledem k epidemii koronaviru 

neproběhla 

 Letní prázdniny 

Jednodenní výlety byly naplánovány, ale vzhledem k epidemii koronaviru neproběhly. 

Výlety nebyly doporučovány. 

 

Nabídky činností o volných dnech využilo celkem 132 účastníků. 

     

 

6.4. Další činnost zájmového vzdělávání 
 

V osvětové a informační činnosti 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 a D-klubu) byly dětem připomenuty 

tradiční vánoční zvyky, zábavy a pověry 

 

 Velikonoční svátky: svátky připadly na dobu koronavirové epidemie a tak pracovníci 

DDM dětem připomenuli velikonoční tradice pouze online formou (malování kraslic 

nejrůznějšími technikami, pletení pomlázky z vrbového proutí, výrobu velikonočních a 

jarních dekorací, výrobu různých velikonočních pokrmů). Dále tyto tradice byly 

připomenuty v korespondenční koronavirové soutěži ZAVŘENÝ DOMA.  

 

 Výukové ekologické programy EKOLIBŘÍK : téměř všechny tradiční ekologické 

aktivity určené žákům 4. tříd – 9. tříd základních škol a napomáhající školám k plnění 

úkolů v ekologické výchově a osvětě, nebyly v letošním školním roce v důsledku 

koronavirové epidemie realizovány. Jedinou zrealizovanou ekologickou vzdělávací 

aktivitou byla celotýdenní soutěž ZAVŘENÝ DOMA, která byla věnována Dni Země 

právě v týdnu, kdy se tento svátek slaví. „Semínkovník“, který vyrostl na zahradě u domu, 

přilákal téměř padesát dětí. 
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 Výukový program pro 3. ročníky ŘEMESLA: tohoto vzdělávacího programu se 

zúčastnilo 121 dětí. Celý rok byly naplánovány aktivity, které všem účastníkům měly 

připomenout zaniklá, ale i novodobá řemesla. DDM chtěl uskutečnit velkolepý celoroční 

projekt. Ale člověk míní a život mění a tak se díky koronaviru, který se začal šířit celým 

světem, stihlo zrealizovat pouze část naplánovaných činností. Od října do prosince 2019 

se v DDM žáci z prvních a druhých tříd základních škol také zúčastnili zajímavého 

povídání o všech možných povoláních v rámci programu pro školní družiny. Další 

aktivitou v této oblasti byl výukový program pro třetí třídy, kdy odbornou část vedla 

specialistka Mgr. Šárka Kopecká, která dětem představila historii řemesel. V praktické 

části programu se žáci dozvěděli například to, co je kvásek, kdo byla babka kořenářka, 

nebo si vyzkoušely tkaní na malém tkalcovském stavu. Poté plnili úkoly na stanovištích a 

součástí tohoto úseku byl i malý soutěžní test. Na základě jeho výsledků byly vybrány dva 

nejlepší kolektivy dětí, které se za odměnu zúčastnili výletu do IQLANDIE v Liberci. 

Školní rok věnovaný řemeslům byl zábavný, a i když se nemohly uskutečnit všechny 

naplánované aktivity a setkání, odnesli si všichni účastníci tohoto projektu intenzivní 

vzpomínky nejenom na zábavní centrum v Liberci, ale především na rozmanitá povolání, 

která byla v  celoroční činnosti DDM všudypřítomná.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.5 Spontánní činnosti  
 

Nabídka spontánních aktivit je soustředěna především do volnočasového O. K. klubu, který 

pracuje na Sokolské ulici. Klub je sice menší než ten, který byl pronajat 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. Od března 2020 byl klub uzavřen v důsledku 

koronaviru a posléze zde probíhala rekonstrukce „O. K. klub v novém“. Rekonstrukce trvala 

až do konce srpna 2020. V důsledku toho ve školním roce 2019/2020 využilo nabídky 

spontánních aktivit pouze 267 účastníků. Bude velmi dlouho trvat, než se děti do tohoto klubu 

zase vrátí. Spontánní činnosti v klubu byly zaměřeny především na stolní a deskové hry, 

volné malování, výtvarnou činnost, šití, počítačové hry a volný přístup k internetu. Ve 

volnočasovém klubu byly prováděny i řízené, organizované činnosti, ovšem jen za 

předpokladu dobrovolného zapojení návštěvníků. Na jaře 2020 firma Forea již neprodloužila 

smlouvu na využívání zahrady v jejich prostorách, o kterou se děti z O. K. klubu staraly od 

roku 2014. Pěstování některé zeleniny se přesunulo na zahradu DDM a i nadále se děti starají 

o Semínkovnu v prostorách Městské knihovny Lanškroun. V jarních, letních a podzimních 
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měsících se využívá pro spontánní činnost v DDM zahrada, kde děti mohou hrát stolní tenis a 

různé míčové hry.  

Nabídky spontánních aktivit v DDM využilo ve školním roce 2019 – 2020  celkem 267 

účastníků. 

     

 6.6 Ostatní činnosti 
 

6.6.1 Výstavy 

 

Celoroční výtvarná soutěž ŘEMESLA (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 720 obrázků.  

K 30. výročí sametové revoluce byla vyhlášena domem dětí výtvarná soutěž SAMIZDAT, do 

které se zapojilo 167 dětí. 

 

 
 
6.6.2 Soutěže v době koronavirové epidemie 

 

ZAVŘENÝ DOMA – soutěž měla 7 kol, kterých se zúčastnilo 1071 dětí 

MOBILNÍ STOPOVANÁ V LANŠKROUNĚ – soutěž měla 4 kola a zúčastnilo se jí 68 dětí 

MOBILNÍ STOPOVANÁ V RUDOLTICÍCH – soutěž měla 4 kola a zúčastnilo se jí 65 dětí 
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7.  Mezinárodní aktivity a projekt 
 

DDM je držitelem certifikátu, který jej opravňuje k vykonávání činnosti „hostitelské“ a 

„vysílající organizace“ – Evropská dobrovolná služba vzdělávacího programu EU. Od roku 

2007 hostil dobrovolníky z Francie, Německa, Švédska, Lotyšska, Estonska, Španělska,  

Portugalska a Itálie.. DDM DAMIÁN ve školním roce 2019/2020 realizuje projekty v rámci 

programu Erasmus +, pod názvem Find your talent a enjoy your time with kids (Registrační 

číslo: 2019-2-CZ01-ESC11-061515 a registrační číslo:  2020-1-CZ01-ESC11-077998). U 

obou projektů ovšem dobrovolníci stále do DDM nepřijeli v důsledku celosvětových proti 

koronavirových opatřeních. 

 
 

 

  8.  Služby poskytované veřejnosti, školám a zařízením 
 

Ve školním roce 2019/2020 poskytovalo DDM služby především základním školám, školním 

družinám a veřejnosti a také nabízelo propůjčení vyrobených zábavních atrakcí. 

 Základní školy – nabídka výukového programu pro třetí třídy o řemeslech 

 Školní družiny při ZŠ -  nabídka zábavného a naučného programu pod názvem:  

ŘEMESLA, dále výtvarných činností – zapojení do celoroční soutěže ŘEMESLA. 

DDM se zapojil 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, 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 a městskou knihovnou v tomto 

školním roce   

     DDM zrealizoval AKADEMII TŘETÍHO VĚKU 

 

 Propůjčování zábavních atrakcí na různé akce – Pohádkový les – Kopa, dětské dny 

- Soma,  karnevaly, atd.   

 

 

    

9. 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:  

Volejbalový klub Lanškroun - spolupráce při organizování volejbalových turnajů.  

Šachový klub – spolupráce při organizování šachových turnajů. 
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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, Vánoční besídka 

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), Akademie třetího věku 

ZŠ A. Jiráska 139, Lanškroun – projekt D-klub 

ZŠ a MŠ Tatenice –kroužky 

ZŠ a MŠ Ostrov – kroužky 

ZŠ a MŠ Rudoltice – kroužky, příměstské tábory, projekt Hravá družina 

ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec – kroužky a Klub komunikace v cizím jazyce 

 

 

10. 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)  

 zveřejnění online aktivit na celostátním portálu volnočasových aktivit 

https://mitkamjit.cz/ 

 zveřejnění online aktivit na http://ddm-lanskroun.cz/tanec-2/ 

 

 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, 

D-klubu a taneční skupiny Juicy 

  

http://www.mesto.lanskroun.cz/
https://mitkamjit.cz/
http://ddm-lanskroun.cz/tanec-2/
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11. 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 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 2019/2020 se podařilo nově vybavit učebnu na výuku v patře skříněmi, které byly 

potřebné na ukládání kreativních pomůcek. 

Nynějším velkým problémem tohoto 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 byly 

v tomto školním roce kompletně zrekonstruovány a jsou plně připraveny pro moderní 

volnočasové vzdělávání. V dopoledních hodinách zde najde zázemí Akademie třetího věku 

a v odpoledních hodinách spontánní aktivity v O. K. klubu a zájmové kroužky především 

technického charakteru. 

 

12. Ekonomické zajištění činnosti 
        

 Hlavní činnost domu dětí byla ve školním roce 2019/2020 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 +. 

 

13. Údaje o výsledcích z kontrol 
 

V průběhu školního roku 2019/2020 nebyla podána ani zaznamenána žádná stížnost, 

kterou by se musela ředitelka zabývat nebo ji řešit. V DDM neproběhly kontroly žádných 

významných orgánů, proběhl několikrát jen interní audit účetnictví. 

 

14. Závěr 
 
Ve školním roce 2019/2020 došlo k uzavření DDM v důsledku koronavirové epidemie, což 

velmi výrazně ovlivnilo činnost této organizace ve všech směrech. První měsíc epidemie se 

všichni zaměstnanci zapojili do šití roušek a ty byly předávány do mnohých organizací, 

podniků, ale i dospělým a dětem. V  průběhu této uzavírky byla realizována soutěž 

ZAVŘENÝ DOMA, kde soutěžily děti v několika kategoriích (vaření, kreslení, šifry, 

hudba, divadlo, vaření, hry). V květnu a v červnu 2020 se uskutečnila MOBILNÍ 
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STOPOVANÁ s QR kódem. V době uzavírky byly provozovány  některé zájmové činnosti 

online formou. Od 11. května 2020 byla činnost středisek znovuobnovena a pravidelná 

činnost byla provozována v 60% případů zájmových kroužků. Znovu se neotevřely 

především kroužky, které svou činnost provozovaly v tělocvičnách nebo učebnách škol, 

které zájmovou činnost do svých prostor nepustily. Další kroužky nebyly otevřeny 

například ze zdravotních důvodů na straně vedoucích. 

V tomto školním roce byly realizovány dva projekty ze zdrojů Operačního programu 

Zaměstnanost, jeden projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dva 

projekty z projektu Erasmus +.  Tyto projekty DDM velmi silně finančně podpořily a 

především velmi významně rozvíjely aktivity této školské organizace. 

Značně výrazný je i podíl tohoto střediska na činnosti Akademie třetího věku. Senioři si 

zvykli chodit do DDM a tím hodně přispívají k utváření dobrého jména a prestiže této 

organizace. 

Celoroční činnost zájmových kroužků pro děti byla z velké části soustředěna ve školách  

a školských zařízení ve městě, kde jsou využívány především tělocvičny, bazén, odborné 

pracovny a učebny.  

V DDM se stále snaží zlepšovat podmínky nejen ke smysluplnému trávení volného času 

v oblasti zájmového vzdělávání, ale také podmínky vlídného a bezpečného prostředí. 

Postupně je doplňováno vybavení a je vylepšován vzhled jednotlivých místností.   

V lednu 2020 se velkým pomocníkem v pedagogické i nepedagogické práci stal nový 

elektronický přihlašovací systém Leprikon, přes který mohou účastníci zájmového 

vzdělávání hlásit děti do všech kroužků a na všechny další akce. Systém ušetří spoustu 

papírování a času, který je velmi drahocenný.  

V následujících letech je cílem DDM získat nové prostory, které by více vyhovovaly 

potřebám volnočasové organizace 21. století. 

 
 

15. Přílohy 
1. Celkový přehled pořádaných akcí v roce 2019/2020 

2. Celkový přehled pořádaných akcí pro dospělé v roce 2019/2020 

3. Zpráva o hospodaření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Lanškrouně dne 15.10.2020                                        Zpracovala:  Bc. et Bc. Iva Skalická 

                                  ředitelka DDM Lanškroun  


