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1. Základní údaje:                
 
Název:                                                          Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun,  

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 2020/2021  si klade za cíl co nejpřesněji zhodnotit školní rok, který 

byl vskutku jiný než všechny předešlé.  

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 příměstské, pobytové, odborná soustředění, jednodenní výlety a 

programy pro zájemce.  

Všechny tyto, mnoha lety ověřené a trvající aktivity, byly ve školním roce 2020/2021 

prakticky přerušeny od října 2020 do dubna 2021. V prosinci 2020 se na pár dní dveře našeho 

zařízení otevřely, aby se opět po pár dnech zavřely až do dubna 2021. Důvodem tohoto 

zavření byla celosvětová epidemie nemoci Covid 19. Tímto přerušením byly postiženy 

nejenom platby za zájmové vzdělávání a přihlášky do kroužků, ale především byly těžce 

porušeny naše vztahy s účastníky zájmového vzdělávání a jejich zákonnými zástupci. Styk i 

s ostatními fyzickými osobami, jako jsou třeba senioři, téměř ustal. Velkou škodu také 

způsobila epidemie v pracovních návycích především externích zaměstnanců, což můžeme 

posoudit až po delší době.  

Celý školní rok jsme se snažili neztratit kontakt s dětmi, které jsou naší pevnou základnou a to 

pomocí akcí, které jejich kroky do našeho domečku opět nasměřovaly. 

Jakmile to epidemiologická situace umožnila (duben 2021), ihned jsme znovu otevřeli 

alespoň individuální vzdělávání v několika kroužcích převážně interních pracovníků. Posléze 

jsme potom pokračovali v otevírání kroužků po třech dětech a od 13. května bylo postupně 

znovu otevřeno 35 kroužků a klubů s 217 dětmi. 

I přes toto mnohaměsíční ukončení zájmové činnosti je nutné konstatovat, že jsme v žádném 

případě nezaháleli a naopak je možné říct, že naše práce byla v mnohém náročnější než ta 

dosavadní.  

Od 16. 11. 2020 do 8. 4. 2021 jsme se stali zařízením pro péči o děti pracovníků 

integrovaného záchranného systému a v péči o tyto děti se střídali interní zaměstnanci 

s některými externisty.  

Od listopadu 2020 jsme se také zapojili do celostátního doučování DDM a SVČ (portál 

mitkamjit.cz aktivita KAZ). Naši pracovníci uspokojili v doučování 43 dětí a některé z nich 

doučovali dlouhodobě až do konce května 2021. Na jejich práci jsme dostali mnohé kladné 

ohlasy. Pokračovali jsme také v některých online vzdělávacích volnočasových aktivitách, 
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které jsme začali provozovat již v předchozím školním roce (ZAVŘENÝ DOMA) a začaly 

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

 

3. Personální obsazení 
 

    K poslednímu dni školního roku 2020/2021 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 

–Jana Stejskalová (100% úvazku)-pedagog volného času 

–Bc. et Bc. Iva Skalická – ředitelka organizace (100% úvazku) 

 

Pedagogičtí pracovníci externí (vedoucí kroužků):  

–57 osob (placeni DPČ a DPP) 

Nepedagogičtí pracovníci placeni od zřizovatele: 

-2 osoby (placeni DPP) 

 

Nepedagogičtí pracovníci placeni z UZ 33353: 

– Ing. Alena Kramolišová (100% úvazku)-ekonomka 

 

Pedagogičtí pracovníci placeni z projektu D-klub: 

–Veronika Čadová (50% úvazku)-vychovatelka 

 

 

 

4. Organizační schéma k 1. 9. 2021 
 

 
 

 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 

 

Iva Skalická                - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

Ř        Ředitel – 2. stupeň 

řízení 

       Pedagog volného času 

1. stupeň 

řízení 

         Pedagog volného času 
 (PRÁCE S DOBROVOLNÍKEM) 

         Pedagog volného času 
 

Údržbář DPP Uklízeč DPP Ekonom  

        Pedagogičtí pracovníci 

pr      pracujících na základě 

DPČ a DPP 
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– Porady ředitelů DDM a SVČ Pardubického kraje 

– Magisterské studium Sociální pedagogiky – projektování  

a management (Univerzita Palackého) 

– Praktické využití online nástrojů ve výuce - webinář 

   

Lenka Kovářová         - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

 

– Praktické využití online nástrojů ve výuce – webinář 

– English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 

 

                                         

Marcela Chromcová - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

                                                                                   

Veronika Čadová       

                                        - Vzdělávání pracovníků SVČ v cizím jazyce - angličtina  

                                         

 

           

Alena Kramolišová    –  Metodika účetního programu Gordic 

 

Martina Dubová – školení pedagogů vykonávajících dílčí činnost (40 hodin) – u závěrečných 

zkoušek uspěla 

 

Lada Sitová – školení pedagogů vykonávajících dílčí činnost (40 hodin) – u závěrečných 

zkoušek uspěla 

 

Lucie Sciple – školení pedagogů vykonávajících dílčí činnost (40 hodin) – u závěrečných 

zkoušek uspěla 

 

Sabina Skalická – školení pedagogů vykonávajících dílčí činnost (40 hodin) – u závěrečných 

zkoušek uspěla 

 

Tomáš Skalický – školení pedagogů vykonávajících dílčí činnost (40 hodin) – u závěrečných 

zkoušek uspěl 

 

Dominique Supek  – školení pedagogů vykonávajících dílčí činnost (40 hodin) –  

u závěrečných zkoušek neuspěl 

 

6. Výchovně vzdělávací činnosti v DDM DAMIÁN, LANŠKROUN 
 

6.1 Pravidelná zájmová činnost 
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo k 31. 10. 2020 otevřeno pro účastníky zájmového 

vzdělávání v DDM DAMIÁN celkem 76 zájmových útvarů, které navštěvovalo je 645 osob. 

Členové byli přijati do zájmového kroužku, klubu, kurzu na základě závazné přihlášky a 

zaplacené úplaty. Poprvé jsme pro přihlášení do pravidelné zájmové činnosti začali využívat 

elektronický přihlašovací systém „Leprikon“, který nám v mnohém ušetřil práci.  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 a dalších 
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organizacích, SZeŠ, v tanečním sále a v prostorách firmy Forea, které má DDM smluvně 

pronajaté,  dále v  ZŠ a MŠ Rudoltice, Dolní Třešňovec 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 2020 – 2021 bylo nabízeno celkem 64 zájmových 

útvarů pro děti, žáky a studenty. Celkově jsme nabízeli, nejenom v nabídkovém letáku, ale i 

elektronicky 86 kroužků. Pro malý počet zájemců se neuskutečnilo 10 kroužků z celkového 

nabízeného počtu. Ve školním roce 2020/2021 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, Dolním Třešňovci a v Tatenici. 

Jak již bylo napsáno, pravidelná činnost v tomto školním roce, utrpěla velké trhliny, ale byla 

nahrazena online doučováním, online vedením kroužků, celodenní péčí o děti integrovaného 

záchranného systému a nekontaktními vzdělávacími materiály, které byly dětem 

zprostředkovávány téměř po celý tento školní rok.                                                                              

 

Fungující zájmové kroužky Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun v době uzavření 

zařízení:  

 Divadelní kroužek – vedoucí Iva Skalická vedla kroužek nepřetržitě od října do 

června z velké většiny pouze online formou. Děti nacvičily dvě čtené představení – 

Vánoční příběh a O pejskovi a kočičce. Premiéra prvního z nich proběhla na Štědrý 

den a druhého v Městské knihovně Lanškroun 18. března 2021. Poslední pohádku 

O zlém hajném děti byla natočena na video. 

 

 Mladí designéři I, II a Kreativní kroužek – Marcela Chromcová a Lenka 

Kovářová v těchto třech kroužcích připravovaly pravidelně dětem materiál a popis 

kreativních aktivit, dle kterých děti pracovaly 

 Angličtina HROU – individuální kroužek angličtiny vedla Lenka Kovářová 

 PUBLICISTICKÝ- školní časopis Béda – tento kroužek je veden na Základní 

škole Bedřicha Smetany nepřetržitě vedla Jana Kernová a Michaela Čadová 

 

 

Zájmové kroužky Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, pro které byly nahrávány 

vzdělávací materiály na video v době uzavření DDM:  

 

 KRÁSA KOSMETIKY 

 JUICY SE SIMČOU, S VIKI, S NIKY 2X, S LAUROU, S HANKOU 2X 

 BREAK DANCE 

 

Zájmové kroužky Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, které byly otevřeny jako 

individuální kroužky s fyzickou účastí dětí od 12. 4. 2021 nebo od 22. 4. 2021:  

 

 Happy English 

 Výtvarný ateliér 

 Paletka 

 Prostřeno 

 Krása kosmetiky 

 Psaní všemi deseti 

 Košíkování 

 Kouzelná jehlička 
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 Mladí designéři 1 

 
Zájmové kroužky Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, které byly otevřeny jako 

postupně od 4. května 2021:  

 

  název 

 

seznam vedoucích 

počet schválených 

přihlášek 

1. Anglická konverzace  Thomas Archer 9 

2. Angličtina hrou  Lenka Kovářová 1 

3. Break Dance   Miroslav Křivohlávek 9 

4. Divadelní kroužek  Iva Skalická 4 

5. D-klub (projekt OPZ)   Veronika Čadová 15 

6. Gymnastika  Veronika Beranová 8 

7. Happy English  Lenka Kovářová 4 

8. JUMPING JUNIOR  Lenka Kovářová 6 

9. JUMPING KIDS  Lenka Kovářová 8 

10. Klub - Prostřeno  Iva Skalická 4 

11. 

Klub šikovných dětí 1. 

roč. 

 

Mgr. Ivana Zatloukalová 6 

12. 

Klub šikovných dětí 3. 

roč. 

 

Mgr. Hana Pokorná 7 

13. 

Klub šikovných dětí 4. 

roč. 

 

Jitka Jansová 7 

14. Košíkování s Marcelou  Marcela Chromcová 5 

15. Kouzelná jehlička  Marcela Chromcová 5 

16. Krása kosmetiky  Eliška Svojanovská 2 

17. Kreativní svět  Lenka Kovářová 6 

18. 

Legoroboti WeDo - 

pokročilejší 

 

Iva Skalická 5 

19. 

Legoroboti WeDo - 

začátečníci 

 

Tomáš Skalický 8 

20. Lezecký  Daniel Žáček 9 

21. Mladí designéři I  Marcela Chromcová 4 

22. Mladí designéři II  Marcela Chromcová 8 

23. Modeláři  Miroslav Buřval 9 

24. Novinářský kroužek  RNDr. Lada Sitová 2 

25. Paletka  Lenka Kovářová 5 

26. Psaní všemi deseti  Marcela Chromcová 3 

27. 

Publicistický - školní 

časopis Béda 

 

Michaela Čadová a Jana Kernová 5 

28. Rybářský kroužek  Radim Vetchý 9 

29. Sportovní  Mgr. Lenka Havlenová 6 

30. Šachy - pokročilí  Jiří Krištof 10 

31. Šachy - začátečníci  Jiří Krištof 9 

32. Výtvarný ateliér  Lenka Kovářová 3 

33. Z@vináč  Josef Skalský 5 

34. Základy 3D modelování  Josef Skalský 6 

35. Základy robotiky  Ivo Obr 5 
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       217 

 

                 
 

 

 

 

 

PŘEHLED počtu přihlášených účastníků zájmového vzdělávání pro školní rok 

2020/2021 dle statistického výkazu k 31. 10. 2020 

 

  zájmová 

činnost: 

počet   
 

 

 

žáci 

 

 

 

ostatní kroužků děti 

Sportovní 25 27 170 24 

Technická 8 0 51 0 

Přírodovědná 3 0 24 0 

Estetická 27 57 177 0 

Společenskovědní 5 6 14 5 

Klubová 4 0 47 0 

Klubová (OPZ) 1 0 20 0 

Ostatní 3 0 23 0 

Celkem 76 90 526 29 

 

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 byla příležitostná činnost velmi pestrá a inovátorská. Jelikož pravidelná 

činnost byla v podstatě ve velké míře zamražená, věnovali jsme se ve velké míře příležitostné 

činnosti (Zavřený doma II – 7 kol, Adventní dárkování – 4 kola, Mikuláš s čertem a andělem 

míří do Lanškrouna, Lanškroun zpívá koledy, Šifra mistra Damiána, Vem kocoura na 

procházku, Vzali jsme kocoura na procházku, Seznam se se Sylwií, Březnové výzvy, 

Damiánův kvíz, Březen měsíc čtenářů, Na kafe se Sylwií – 9 lekcí, Jak Damián potkal 

zajíčka, Den Země, Čarodějnický běh, Lanškrounské kulturní léto, Tátafest, Charitativní 

dražba) 

 

 

Nejvíce navštěvované akce pro děti ve školním roce 2020/2021 v DDM DAMIÁN: 

 

Online akce – Mikuláš s čertem míří do Lanškrouna, Lanškroun zpívá koledy 

Lanškrounské kulturní léto 
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Výukové programy organizované ve školním roce 2020/2021: 

 

Ekohrátky (akce pro speciální školu) 

Na kafe se Sylwií (kurzy polštiny) 

 
 

Nejvýznamnější soutěže, které DDM ve školním roce 2020/2021 zrealizoval: 

 

Celoroční výtvarná soutěž – téma: VÝTVARNÉ TECHNIKY 

ZAVŘENÝ DOMA – online soutěž (kreativní, vědomostní) 

VÁNOČNÍ S(KORO) BESÍDKA - online taneční soutěž 

Sběračská soutěž – sbírání plastových víček (na konci soutěže výtvarný happening – výroba 

okrasných stojanů) 

 
Celkový přehled akcí pro děti ve školním roce 2020/2021 

 

Počet uspořádaných akcí pro děti ve školním roce 2020 – 2021: …………       84 

Z tohoto počtu o SO, NE: ………………………………………………….. …     18  

Počet účastníků na akcích:……………………………………………………..    5643  

 

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 tábory 

- pobytové tábory 

- letní vzdělávací kempy 

- jednodenní výlety 

- tvořivá a výtvarná činnost 

- sportovní soutěže a turnaje 

 

Některé prázdninové aktivity se kvůli probíhajícímu koronaviru neuskutečnily (podzimní 

prázdniny, příměstské tábory o jarních prázdninách) a některé byly změněny na online nebo 

nekontaktní aktivity. 
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6.3.1 Příměstské tábory 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 byl realizován projekt „ Příměstské tábory na území MAS 

Lanškrounsko II“ Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015092. 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 mnohonásobné zvýšení počtu dětí, které se 

příměstských táborů účastní, ale především i zvýšení týdnů, ve kterých jsou příměstské tábory 

v DDM realizovány.  

    

   

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnilo 11 pětidenních příměstských táborů, kterých 

se zúčastnilo 212 dětí. 

 

 

 Příměstské tábory se základnou v DDM 

 

O jarních prázdninách 2021 se měly uskutečnit dva příměstské tábory, bohužel vzhledem ke 

koronavirovému uzavření DDM nebylo možné tyto tábory zrealizovat a byly přesunuty na 

letní prázdniny. 

 

 

12.7. - 16. 7. 2021 Příměstský tábor PRO TÁBOROVÉ ZAČÁTEČNÍKY 

(5 pracovní dnů 40 hodin) – celotáborová hra se čtyřlístkem, zábavné soutěže, sportovní a 

míčové hry, koupání, týmové hry, výlety do okolí. Tábora se zúčastnilo 19 dětí a 2 

vedoucí. 

 
 

2. 8. - 6. 8. 2021 Příměstský tábor s angličtinou 

(5 pracovní dnů 40 hodin) - propojení výuky a zábavy, prostor pro soutěže, sport a rozvoj 

vlastní kreativity, koupání, výlety, jednoduché gramatické úlohy, hry, vyrábění, plnění 

úkolů do celotáborové hry. 

Tábora se zúčastnilo 17 dětí a 3 vedoucí. 
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16.8. - 20. 8. 2021 Příměstský tábor VÝLETOVÝ I – (5 pracovní dnů 40 hodin) -tento 

výletový tábor byl náhradou za příměstský tábor o jarních prázdninách, který se 

neuskutečnil. Každý den jsme organizovali výlety (Dolní Morava, Slatiňany, Olomouc, 

Brno). Poslední den jsme uskutečnili cestu za šifrou a opékání párků v Rudolticích. Tábora 

se zúčastnilo 17 dětí a 2 vedoucí. 

 
16.8. - 20. 8. 2021 Příměstský tábor VÝLETOVÝ II 

(5 pracovní dnů 40 hodin) - tento typ tábora jevily děti největší zájem, co se týče počtu 

přihlášených dětí, proto jsme tento typ mohli uspořádat dvakrát. Každý den byly 

organizovány výlety (Lanškrounské rybníky, Hradec Králové, Česká Třebová, Olomouc a 

Brno). Tábora se zúčastnilo 22 dětí a 2 vedoucí. 
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23. 8. - 27. 8. 2021 - Divadelně-filmový příměstský tábor 

(5 pracovní dnů 40 hodin) – úkolem tábora bylo provést děti světem divadla a filmu, děti si 

vymyslely a napsaly scénář ke své vlastní reportáži a následně natočily blok 

ODPOLEDNÍCH TELEVIZNÍCH NOVIN, které byl promítnut divákům (rodičům). 

Tábora se zúčastnilo 13 dětí a 2 vedoucí. 

 
 
 

 

 Příměstské tábory se základnou ve Sportcentru Forea 

 

12.7. - 16. 7. 2021 Příměstský tábor - TANEČNÍ CAMP s Niky (5 pracovní dnů 40 

hodin) - tábor zaměřený na sportovní a taneční disciplíny (styl contemporary, hip hop, 

waacking moderní tance, pole-dance, tenis, stolní tenis, badminton,.....). Na závěr táboru 

děti nacvičily vystoupení pro rodiče. Tábora se zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí. 

 
 

19.7. - 23. 7. 2021 Příměstský tábor - TANEČNÍ CAMP s Laurou (5 pracovní dnů 40 

hodin) - tábor zaměřený na sportovní a taneční disciplíny (styl contemporary, hip hop, 

waacking moderní tance, pole-dance, tenis, stolní tenis, badminton,.....). Na závěr táboru 
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děti nacvičily vystoupení pro rodiče. Tábora se zúčastnilo 18 dětí a 2 vedoucí. 

 

 

 

 

 

 

 

 Příměstské tábory se základnou v Dělnickém domě 

 

12.7. - 16. 7. 2021 Příměstský tábor – ŠACHOVÝ (5 pracovní dnů 40 hodin) - tábor 

zaměřený na šachovou hru. Úkolem tábora byla začátečníky seznámit s šachovým 

prostředím - šachovnice, figury a tahy. U pokročilých prohloubit znalosti a odehrát vážné 

partie i s rozborem. Účastníci pracovali ve dvou skupinách, dělení proběhlo podle 

šachových znalostí a dovedností. Obě skupiny pracovaly podle odlišného plánu. Skupina 

začátečníků se zaměřila na základy šachu, skupina pokročilých rozvíjela svoje šachové 

základy. Obě skupiny splnily plán. Mezi šachové aktivity byly prokládány pohybové 

činnosti a odpočinkové relaxační aktivy. Tábora se zúčastnilo 10 dětí a 1 vedoucí. 

 

 
 

 Příměstské tábory se základnou v Rudolticích 

 

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

naším zařízením provázána již několik let.  

 

1. a 2. 7. a 7. 7. - 9. 7. 2021 příměstský tábor s Danem I. (5 pracovních dnů 40 hodin) 

Aktivní využití volného času, hry, cvičení a aktivity stmelující kolektiv, 

rozšiřující vzdělání a dovednosti, podporující spolupráci a rozvíjející osobnost dítěte. 

Tábora se zúčastnilo 25 dětí a 4 vedoucí. 
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12. 7. - 16. 7. 2021 příměstský tábor s Danem II (5 pracovních dnů 40 hodin) 

Aktivní využití volného času, hry, cvičení a aktivity stmelující kolektiv, 

rozšiřující vzdělání a dovednosti, podporující spolupráci a rozvíjející osobnost dítěte. 

Tábora se zúčastnilo 30 dětí a 4 vedoucí. 

 
 

 

 Příměstské tábory se základnou na Knoflíku 

 

9.8. - 13. 8. 2021 Příměstský tábor - DOBRODRUŽNÝ S DANEM (5 pracovních dnů 

40 hodin) - hry a cviční v přírodě, pobyt a pohyb venku, hry podporující fantazii, 

spolupráci, odvahu. Rozvíjející intelekt, samostatnost, rozhodování. Dobrodružný prvek - 

prohlídka neznámého objektu, pátrání v chatě, únik z okna. Tábora se zúčastnilo 29 dětí a 3 
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vedoucí. 

 
 

 

6.3.2 Pobytové tábory 

 

 

Dům dětí a mládeže ve školním roce 2020/2021 zrealizoval jeden pobytový tábor.  

 14. 8. – 21. 8. 2021 Šachový pobytový tábor -byl zaměřen na především na šachovou hru. 

Tábor se uskutečnil v hotelu Otakar v Hamrech u Bystrého. Zúčastnilo se ho 26 dětí a 

trval 7 dní.  

 

6.3.3 Letní kempy 2021 

 

V měsících červenci a srpnu DDM Damián realizoval čtyřtýdenní projekt Letních kempů 

2021 v Lanškrouně. Kempů se účastnilo 66 účastníků od první do deváté třídy základní školy. 

Cílem těchto kempů bylo pomoct účastníkům si doplnit dílčí znalosti a dovednosti, které 

zameškaly během distanční výuky. Podpoření sociálních vztahů s vrstevníky  a jejich 

vzájemná spolupráce byla taktéž důležitým výstupem tohoto projektu. Regionální učebnice, 

kterou v letošním roce vydal MAS Lanškrounsko, nám ve velké míře pomohla propojit 

formální a neformální vzdělávání. Všechny děti, které potřebovaly doplnit znalosti, vytipoval 

OSPOD Lanškroun a každý den se těchto kempů zúčastnilo minimálně 15 dětí. Jelikož šlo o 

děti převážně ze sociálně slabého prostředí, zařídili jsme jim i odvoz a dovoz z místa trvalého 

bydliště. Rozpočet kempů byl mnohem vyšší než přidělená dotace z MŠMT a na financování 

se tak podílelo Město Lanškroun, Obec Rudoltice, Obec Ostrov, Obec Luková a samotný 

DDM DAMIÁN. Každý týden se nesl v duchu jiného vyučovacího předmětu (český jazyk, 

matematika, přírodověda a vlastivěda). V daném týdnu si děti zopakovaly již známé učivo 

zábavnou formou, pracovaly ve skupinách i jednotlivě, vyplňovaly pracovní listy na dané 

téma a předmět. Samozřejmostí byla spousta společenských a vzdělávacích her, luštění 

pomocí šifry, zakódované zprávy, divadelního zpracování literární předlohy, různé 

doplňovačky, ale i kreativní tvoření a výtvarné činnosti. Při výukových kempech jsme dbali i 

na tělesný rozvoj dětí a věnovali dostatečný čas i sportovním aktivitám, jako například jízdě 

na freestylových koloběžkách, zumbě, jumpingu, breakdance, slacklinu, návštěvy plaveckých 

bazénů a koupališť, hraní minigolfu, fotbalu nebo basketbalu. Odměnou pro všechny děti 
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potom byla účast na různých výletech a kulturních akcích. Během výukových týdnů jsme 

navštívili ZOO Olomouc s lanovým centrem, Státní zámek Lysice, Pevnost poznání Olomouc,  

Kino Lanškroun, Střední školu zemědělskou a veterinární Lanškroun, Laser game Olomouc, 

Mariánskou horu v Dolní Čermné a Myslivecký rybník v Rudolticích. Nedílnou součástí byly 

procházky městem, zaměřené na poznávání Lanškrouna a jeho přilehlého okolí.  

Děti pracovaly pilně a svědomitě, do každé činnosti se vrhaly s nadšením a užívaly si ji 

plnými doušky. Poznaly nové kamarády, naučily se novým věcem, které bezpochyby zúročí 

v dalších letech studia.   

Velkým plusem tohoto projektu bylo to, že jsme znovuobnovili spolupráci s OSPODem 

v Lanškrouně, který měl velký zájem o to, aby se děti, které mají v péči, účastnily těchto 

kempů.  

Několik dětí jsme připravili na opravné zkoušky a v závěru prázdnin jsme dostali informaci, 

že děti zkoušky udělaly. Děti měly možnost se seznámit s novými sporty, které ještě neznaly.  

Také jsme děti učily finanční gramotnosti pomocí vyrobených peněz (DAMIÁNKY). Na 

konci kempů potom děti měly možnost pomoct Jižní Moravě, která byla zasažena tornádem. 

Damiánky daly děti vedoucímu kempu, který je posléze „proměnil“ na české koruny a poslal 

na transparentní účet Jihomoravského kraje. 
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6.3.4 Jednodenní výlety 

V letošním školním roce byl zorganizován pouze jeden výlet do IQ Landie do Liberce, tento 

výlet byl koncipován jako odměna za vzdělávací projekt ŘEMESLA, který se uskutečnil 

v předchozím školním roce. 

 

 

6.3.5 Tvořivá a výtvarná činnost 

Tvořivá a výtvarná činnost byla organizována převážně nekontaktní formou. Uskutečnila se 

soutěž ve sběru plastových víček a k tomu proběhl v červnu 2021 závěrečný happening, kdy 

pro nás děti vyrobily okrasné stojany před DDM.  

Zajímavým počinem bylo Adventní dárkování (tvořivé aktivity), Jak Damián potkal zajíčka 

(tvořivé a vzdělanostní aktivity) 

 

 

6.3.6 Sportovní soutěže a turnaje 

V prosinci a v lednu probíhala online taneční soutěž Vánoční s(koro ) besídka. Zúčastnilo se jí 

11 dětí se svou vlastní choreografií. 

30. dubna 2021 se uskutečnil Čarodějnický běh, kterého se zúčastnilo 19 dětí. Běh byl 

koncipován jako běh individuální. 

 

 

     

 

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: Mikuláš, Adventní dárkování, Lanškroun zpívá koledy 

 

 Velikonoční svátky: Jak Damián potkal zajíčka (kvíz, barvení vajíček) 

 

 Výukové ekologické programy EKOHRÁTKY : ekologický program pro základní školu 

(speciální) 

 Den Země – kreativní výukový ekologický program pro veřejnost 

                         

 

6.5 Spontánní činnosti  
 

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

pracuje na Sokolské ulici čp. 522. 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. V září 2021 jsme slavnostně 

otevřeli zrekonstruované prostory O. K. klubu, abychom je posléze v důsledku koronavirové 

epidemie mohli opět uzavřít. V důsledku toho ve školním roce 2020/2021 využilo nabídky 

spontánních aktivit pouze 47 účastníků a to pouze v době letních prázdnin. 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 
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volný přístup k internetu. Ve volnočasovém klubu jsou prováděny i řízené, organizované 

činnosti, ovšem jen za předpokladu dobrovolného zapojení návštěvníků.  

     

  

6.6 Ostatní činnosti 
 

6.6.1 Výstavy 

 

Celoroční výtvarná soutěž VÝTVARNÉ TECHNIKY (soutěž určená dětem všech věkových 

kategorií, každý měsíc na jiné téma) byla realizována v průběhu celého školního roku. 

Vítězné práce byly vystaveny v prostorách lanškrounského LArtu (červen – srpen 2021). Do 

soutěže se zapojují nejenom lanškrounské děti, ale i děti z jiných koutů republiky. Celoroční 

soutěž v tomto školním roce zaregistrovala celkem 552 obrázků.  

K 31. výročí sametové revoluce byla natočena ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun 

online výstava SAMIZDAT, kterou zhlédlo 183 osob. 

 

 

 
6.6.2 Soutěže v době koronavirové epidemie 

 

ZAVŘENÝ DOMA – soutěž měla 7 kol, kterých se zúčastnilo 446 dětí 

Šifra mistra Damiána – šifrovací soutěže se zúčastnilo 33 účastníků 

Vánoční s(koro) besídka – této online taneční soutěže se zúčastnilo 11 účastníků 

Vem kocoura na procházku –výtvarná soutěž -  46 dětí 

Vzali jsme kocoura na procházku – 10 dětí 

Jak Damián potkal zajíčka – velikonoční kreativní tvoření a kvíz - 87 dětí 

Čarodějnický běh – individuální běh- 19 dětí 

Sběračská soutěž (plastová víčka) – soutěž ve sbírání plastových víček - 48 dětí 

 

6.6.3 Doučování KAZ 

 

Od začátku listopadu 2020 do konce května 2021 jsme se v DDM začali věnovat online 

doučování běžného školního učiva. Nabízený program byl vytvořen ve spolupráci domů dětí a 

mládeže a středisek volného času v celé České republice. Služba byla nabízena zcela 

ZDARMA. 

Projekt se jmenoval KAZ (Klub anonymních záškoláků) a byl určen pro děti, které si nevědí 

rady s učením a chtějí oslovit k výuce úplně někoho jiného než své učitele nebo své 

spolužáky. Po přihlášení na webových stránkách https://mitkamjit.cz/KAZ vyplnil žák (či 

jeho rodiče) pouze jméno, kontaktní e-mail a učivo, se kterým chce žák pomoci. V 

následujících dnech se ho ujal některý z pedagogů (s příslušnou odbornou kvalifikací) a 

prostřednictvím mailu domluví on-line setkání dle technických možností žáka. 

Tato neformální vzdělávací aktivita přispěla k úspěšnějšímu zvládnutí povinného školního 

učiva.  

V tomto školním roce jsme uspokojili touto službou 23 dětí v dlouhodobém a 20 dětí 

v krátkodobém doučování. 

 

6.6.4 Služba péče o děti rodičů z integrovaného záchranného systému v době koronavirové 

epidemie 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmitkamjit.cz%2FKAZ%3Ffbclid%3DIwAR0NGzYdMK4o07hfwPxFA0qpTJ_aS4MYU9eg2D37IwNgp-4poXSb4ZGBF84&h=AT1wWrPxDdz99Q4LPp2m9SLX1uvYbh-wN2doft0nQAt4uG5xdoCCHbXJjWpuT1gyeAwWKDwJjoRn2et7J3nigpbmbdtJx6QLfWwSrnFhvYplc_d4a7N2uul1x0x8gv7w4Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OjIouHeYTgUnAdMgLFBw6KXaOW8zfJ1eEqmPW5YZE-fbYOCSDnhB2K1f9yNVzaiE7hFZR-P3sMYwWOUox0FV_SAYAmVLy4incUqxkYzfrwZuteBS1PX_UE-eciWzbhKVah3qycK9Mw7IgKJ5LZuO1XK5Kv9WUsL3jhusnstZePSc
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Od 16. listopadu 2020 se DDM stal zařízením k vykonávání péče o děti a mládež ve věku od 

3 do 10 let, u nichž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče 

nebo jiný zákonný zástupce. Péče byla poskytována v budově DDM na ulici Vančurova 46, a 

to od 16. listopadu 2020 do 8. dubna 2021 převážně v době od 6.00 do 16.00  hod. mimo 

soboty, neděle. Této služby využilo 13 dětí. 

 

 

                                                                                 

7.  Projekty DDM 
 

7.1 Erasmus + 
 

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). Od 

ledna 2021 službu v rámci jednoho z těchto projektů vykonávala polská dobrovolnice Sylwie 

a od června 2021vykonávala službu azerbajdžánská dobrovolnice Gular.  

 

 

7.2 Šablony II  
 

Tento projekt je financován z Operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání a má 

registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010527. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, 

které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

Tento projekt měl pro naše vzdělávání nebývalé množství kladných výsledků. V první řadě 

nám pomohl lépe se orientovat v inkluzi, dále nám pomohl propojit různé komunitní skupiny 

a umožnil zavést nové metody vzdělávání v DDM. V neposlední řadě nám také poprvé 

umožnil zapojit do vzdělávání i pedagogické pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou 

činnost v našem DDM (vedoucí kroužků). Sešli jsme se v MusicBaru Forea Lanškroun, 

v krásném prostředí v červnu 2020. Školitel byl výraznou osobností, jež nás provedla inkluzí 

velmi neformálně a se značnou erudovaností. Všech 23 účastníků odcházelo z tohoto 

vzdělávání s novými poznatky, které uplatní ve své pedagogické praxi v našem zařízení. 

Jelikož jsou vedoucí našich kroužků z velké většiny zaměstnaní, uvítali, že jsme proinkluzivní 

vzdělávání uspořádali o víkendu a v našem městě. Tento projekt byl pro nás odrazovým 

můstkem k novému využívání vzdělávání i pro tyto pedagogické zaměstnance vykonávající 

dílčí pedagogickou činnost a je jisté, že na ně nelze při sestavování plánu DVPP, zapomínat. 

Školení ke čtenářské gramotnosti naše kolegyně využila při roční spolupráci s knihovnou, 

která naši organizaci také velmi posílila. Po dokončení kurzů si připravila celoroční projekt 

„Čteme s Damiánem“, který byl velmi kladně přijímán lanškrounskými dětmi i veřejností. 

Školení v cizích jazycích podnítilo 3 interní zaměstnankyně k tomu, aby začaly studovat 

angličtinu jako úplní začátečníci a další dvě k tomu, aby své znalosti rozšiřovali. Po ukončení 

80 hodin chodí 4 zaměstnankyně i nadále, do dnešní doby, na další kurzy v tomto jazyce.  
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Školení v polytechnickém vzdělávání nám umožnilo udělat vzdělávací program pro základní 

školu, kterou navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a s těmito dětmi nadále 

každoročně spolupracujeme. 

 

7.3 D-klub 
 

Jde o projekt Operačního programu Zaměstnanost, jehož registrační číslo je: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007831. D-klub je zaměřen na rodiče žáků z města Lanškroun a 

má doplnit kapacitu dětí, které nemohou navštěvovat školní družinu na Základní škole Aloise 

Jiráska v důsledku obsazenosti. Cílem projektu je vytvoření dohledu pro 15 dětí a zabezpečit 

těmto žákům zaměstnaných rodičů smysluplné využití volného času i po skončení školního 

vyučování.  

 

7.4 Příměstské tábory na území MAS LANŠKROUNSKO II 
 

Jde o projekt Operačního programu Zaměstnanost s registračním číslem: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015092. Projekt Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 

II si klade za cíl rodičům z území  pomoci s koordinací pracovního rytmu a s péčí o děti a 

přispět tak k vyšší zaměstnanosti a k vyššímu začlenění rodičů do pracovního procesu v době 

jarních a letních prázdnin na období 2021-2022. Ve velké míře tímto projektem tak 

pomůžeme tomu, že v období těchto prázdnin bude o děti postaráno a rodiče se tak budou 

moci věnovat svému zaměstnání bez velkých starostí o své děti. 

 

7.5 Zajištění dílčích aktivit v projektu Obec přátelská seniorům a rodině 
 

Pro město Lanškroun DDM zajišťuje v roce 2021 službu zajištění dílčího opatření č. 3 z 

projektu Obec přátelská rodině 2021 s pracovním názvem "Zahradník junior" a „Ten umí to a 

ten zas tohle“. Tyto dva dílčí projekty prošly v průběhu roku změnou názvu a jmenují se 

DAMIÁN ZAHRADNÍKEM A DAMIÁN V ZÁSTĚŘE. 

 

DAMIÁN ZAHRADNÍKEM  

V kalendářním roce 2021 1x za měsíc proběhne dopolední aktivita (výsadba, setí, školení a další 

zahradnické aktivity) na zahradě DDM. Aktivity jsou koncipovány pro celou rodinu. Každý 

účastník může získat svůj vyvýšený záhon nebo si  zasadit svou zeleninu, keř či strom. 

 

 
DAMIÁN V ZÁSTĚŘE 

V kuchyňce O. K. klubu (volnočasový klub) bude probíhat kurz vaření, pečení, smažení atd. 

Každý účastník bude mít možnost naučit se novým kulinářským aktivitám. Lektory se stanou 

obyvatelé Lanškrouna a okolí, kteří chtějí své kuchařské umění předat ostatním.  

 

7.6 Regionální učebnice 
 

Dům dětí a mládeže se zapojil do vytvoření jedné lekce v regionální učebnicei. V rámci 

projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II" byla vydána 

Regionální učebnice Lanškrounsko, která je určenáá pro pedagogy a žáky 1. stupně ZŠ z 

celého území Lanškrounska. Výsledkem společného úsilí kolektivu autorů, mezi nimiž byl i 

pedagog DDM je široce obsažný a originálním obsahem naplněný regionální materiál.  



 

21 

 

Regionální "učebnice" Lanškrounsko zahrnuje 3 oblasti (Příroda Lanškrounska, Místo, kde 

žiji a Putování v čase). Tištěná verze učebnice obsahuje 49 lekcí. 

Lekci připravenou pracovníky DDM lze najít zde:  

https://ddm-lanskroun.cz/zvyky-a-tradice-regionu-hrebecska/ 

 

 

 

  8.  Služby poskytované veřejnosti, školám a zařízením 
 

Ve školním roce 2020/2021 poskytovalo DDM služby především základním školám, školním 

družinám a veřejnosti a také nabízelo propůjčení vyrobených zábavních atrakcí. 

 Základní školy – nabídka výukových online programů 

 Školní družiny při ZŠ -  DDM opět připravoval projektové dny - ČTEME 

S DAMIÁNEM, což je rozvoj čtenářské gramotnosti dětí 1. stupně základních škol. 

Tyto akce se měly konat v Městské knihovně v Lanškrouně. V důsledku koronavirové 

epidemie jsme uvedli premiéru pohádky O pejskovi a kočičce jak si myli podlahu. 

 Veřejnost – online vernisáž, zpěv, soutěže, výtvarné akce atd., slavnostní otevření 

Akademie 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. 

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. Jiráska 140, Lanškroun - Ekohrátky 

ZŠ a MŠ Tatenice –kroužky 

ZŠ a MŠ Ostrov – kroužky 

https://ddm-lanskroun.cz/zvyky-a-tradice-regionu-hrebecska/
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ZŠ a MŠ Rudoltice – kroužky, příměstské tábory 

ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec – kroužky  

 

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, nástěnka v knihovně, nástěnky ve školách 

 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 https://ddm-lanskroun.cz/damian-online/ 

 

 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 sociálních sítích facebooku a 

instagramu DDM, O. K. klubu, D-klubu a taneční skupiny Juicy 

  

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 2020/2021 se podařilo nakoupit legoroboty Wedo 2.0 a Mindstorms a k nim tablety 

a tím jsme mohli otevřít další technický kroužek Legoroboti Wedo 2.0 pokročilí. 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 

2020/2021 byla nově zrekonstruován O. K. klub, kde probíhají spontánní činnosti 

volnočasového O. K. klubu. V tomto plně bezbariérovém prostoru se nachází ještě malá 

kuchyňka. V dopoledních hodinách zde nachází zázemí Akademie třetího věku a 

http://www.mesto.lanskroun.cz/
https://mitkamjit.cz/
https://ddm-lanskroun.cz/damian-online/
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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 2020/2021 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 2020/2021 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, jehož výsledky jsou 

k dispozici v DDM a byly zaslány zřizovateli. 

 

14. Závěr 
 
Ve školním roce 2020/2021 došlo k uzavření DDM v důsledku koronavirové epidemie, což 

velmi výrazně ovlivnilo činnost této organizace ve všech směrech.  

Organizace objevila inovaci v  nekontaktních aktivitách, především při styku s dětmi, které 

po celý školní rok zaváděla, a tyto příležitostné akce zaznamenaly nevídaný rozvoj.  

Některé pravidelné kroužky byly vedeny online formou, posléze jako individuální činnost   

či „maloskupinový“ tvar. Posléze jsme potom pokračovali v otevírání kroužků se třemi 

dětmi a od 13. května 2021 bylo postupně znovu otevřeno 35 kroužků a klubů s 217 dětmi. 

 

Od 16. 11. 2020 do 8. 4. 2021 jsme se stali zařízením pro péči o děti pracovníků 

integrovaného záchranného systému a v péči o tyto děti se střídali interní zaměstnanci 

s některými externisty.  

Od listopadu 2020 jsme se také zapojili do celostátního doučování DDM a SVČ (portál 

mitkamjit.cz aktivita KAZ).  

Pokračovali jsme také v některých online vzdělávacích volnočasových aktivitách, které 

jsme začali provozovat již v předchozím školním roce (ZAVŘENÝ DOMA). 

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. 

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.   
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V roce 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 2020/2021 

2. Zpráva o hospodaření 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Lanškrouně dne 15.10.2021                                        Zpracovala:  Bc. et Bc. Iva Skalická 

                                  ředitelka DDM Lanškroun  


