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1. Úvod 
 

1.1. Základní údaje 
 

Název zařízení:   Dům dětí a mládeže Litovel 

Sídlo:     Komenského 719/6, 784 01 Litovel 

Právní forma:    příspěvková organizace 

IČO:      61989738 

IZO:     108033643 

 Zřizovatel:     Olomoucký kraj 

 Ředitelka zařízení:    Mgr. Jana Chmelařová 

 Webové stránky:   www.ddmlitovel.cz 

 E-mail:    ddm@ddmlitovel.cz 

 Telefon:    585342448, 585371172 

  

Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení: 24. 5. 1996 

Místa vzdělávání:  

 DDM LITOVEL, Komenského ul. 719/6, Litovel – hlavní budova a sídlo organizace  

 DDM LITOVEL; Staroměstské nám. č. 182, Litovel,  

 Klub mladých při DDM Litovel - nám. Přemysla Otakara č. 753, Litovel - budova 

Městského klubu Litovel, 2. patro; 

 STZ Cakov, Cakov č. 77, Senice na Hané – stálá táborová základna 

 ZŠ a MŠ Červenka, Komenského č. 31, Červenka 

 ZŠ a MŠ Nasobůrky, č. 91, Nasobůrky 

 ZŠ a MŠ Haňovice, č. 24, Haňovice 

 MŠ Senice na Hané, Nádražní ul. 350, Senice na Hané 

 ZŠ a MŠ Těšetice, č. 148, Těšetice   

 ZŠ Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

 

 

 

http://www.ddmlitovel.cz/
mailto:ddm@ddmlitovel.cz
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1.2 Předmět činnosti a cíle 
 

Hlavním účelem zřízení Domu dětí a mládeže Litovel (dále jen DDM Litovel) je poskytování 

zájmového vzdělávání. 

Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k němu, zejména pak vyhláškou č. 74/2005 Sb. 

 o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

DDM Litovel nabízí široké spektrum zájmových aktivit pro děti, mládež a dospělé, včetně 

seniorů. DDM Litovel neposkytuje stupeň vzdělání. Cílem nabízených aktivit je smysluplné 

využití volného času, rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí účastníků. Nabízené zájmové 

aktivity jsou v neposlední řadě také prvkem duševní hygieny účastníků, neboť pomáhají 

kompenzovat jednostrannou zátěž ze školy, případně ze zaměstnání, a zvyšují tak kvalitu 

osobního i společenského života.  

Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat jako doplňkovou činnost: 

 pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný 

provoz; 

 mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti; 

 ubytovací služby; 

 pronájem a půjčování věcí movitých. 

Doplňková činnost je vykonávána za účelem zlepšení hospodářského výsledku a tyto zisky 

jsou používány k dofinancování hlavní činnosti organizace. 

2. Hodnocení vlastní činnosti 
 

2.1. Formy zájmového vzdělávání 
 

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností, se 

zaměřením na různé oblasti a je možné ho uskutečňovat několika formami. O jednotlivých 

formách zájmového vzdělávání poskytovaných DDM Litovel pojednávají následující 

kapitoly. 

2.1.1. Pravidelná činnost 
 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost spočívá ve vytvoření nabídky 

pravidelných zájmových kroužků a v jejich následné realizaci dle zájmu veřejnosti. Množství 

a pestrost nabídky pravidelné zájmové činnosti se řídí poptávkou ze strany veřejnosti a 

místních škol, přičemž je třeba poukázat na jistá omezení, daná našimi prostorovými, 

materiálními a personálními možnostmi.  

Pravidelnou činnost v DDM Litovel lze rozdělit do několika tematických oblastí: 
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 dramatická a literární výchova 

 hudební výchova 

 jazyková výchova 

 kulturní a historická výchova  

 přírodověda 

 taneční výchova 

 technika 

 tělovýchova 

 výtvarná výchova 

 

Obsazenost kroužků 

Výčet zájmových kroužků otevřených ve školním roce 2017/2018, včetně počtu účastníků 

v průběhu celého školního roku, je uveden v příloze v tabulce č. 1. 

Největší počet otevřených a nejlépe obsazených kroužků byl v oblasti taneční, tělovýchovné, 

a výtvarné. Ve školním roce 2017/2018 jsme také zaznamenali vzrůstající zájem o technické 

kroužky.  

Nově jsme otevřeli zájmové kroužky „RC Heli a FPV drone škola“, kroužek radiotechniků 

jsme rozdělili na začátečníky a pokročilé, poprvé jsme nabídli kroužek „Nasobad“ 

(Nasobůrští badatelé) a rozšířili jsme výuku pohybových her na školách. Naopak se nám 

nepodařilo realizovat individuální výuku angličtiny (nebyl projeven zájem), kroužek „Psaní 

všemi10“ (z důvodu nízkého zájmu) a kroužek skateboardingu „SK8-RING“ (z důvodu 

přerušení spolupráce s externím spolupracovníkem). 

Kroužky v okolních obcích 

Kroužky v okolních obcích, kam dojíždějí naši zaměstnanci, probíhají v základních nebo 

mateřských školách. Ve školním roce 2017/2018 se konaly naše kroužky v Senici na Hané 

(taneční kroužky), v Těšeticích (taneční kroužky) v Nasobůrkách (keramika a Nasobad), v ZŠ 

Červenka – (dva kroužky angličtiny, jeden kroužek aerobiku, čtyři kroužky pohybových her a 

dva kroužky keramiky) a v ZŠ Haňovice (kroužek pohybových her, aerobiku a keramiky).  

I když je pro nás organizačně náročnější realizovat kroužky v okolních obcích, jsme rádi, že  

o tyto kroužky je stále velký zájem. 

Klubové činnosti 

Kromě těchto oblastí zájmových činností provozujeme také klubové činnosti pro děti 

předškolního a školního věku. Dětem s problematickou výslovností poskytujeme možnost 

nácviku správné výslovnosti v „Logopedických chvilkách“.  
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PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

CHOVATELSKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY 

Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 2 chovatelské kroužky + 1 kroužek se zaměřením 

na teraristiku), všechny v Litovli. Činnost kroužků pokračovala v obvyklém trendu. Probíhala  

ve třech dnech – v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Došlo k částečné obměně našich zvířat, přibyly 

tím některé nově chované druhy – ploštice zákeřnice, mnohonožky, nové druhy strašilek. 

Po úhynu již čtrnáctiletého samce činčily jsme obstarali nový chovný pár od osvědčené 

zkušené chovatelky z Mohelnice.  Obě zvířata jsou kontaktní a zvyklá i na menší děti. Rovněž 

máme zaveden vlastní chov krmného hmyzu pro naše plazy, konkrétně jde o argentinské 

šváby ve dvou upravených plastových boxech.                       

Pokračovali jsme ve sponzorování zvířat v Zoo Olomouc – krajty zelené, navštěvujeme 

záchranné stanice živočichů i útulek LOZ v Olomouci. Členové kroužku se pravidelně účastní 

přírodovědných akcí DDM i propagace DDM na akcích města Litovle a na akcích jiných 

pořadatelů, s naší Minizoo (Dny evropského kulturního dědictví, Hanácké Benátky). Se 

zvířaty jsme rovněž navštívili některé základní i střední školy, mateřské školy  

a další školská zařízení Olomouckého kraje. 

Kroužek teraristiky pracoval již čtvrtým rokem, mezi dětmi byl o něj menší zájem než  

v předchozích letech. Zabývali jsme se v něm chovem terarijních živočichů, důraz byl kladen 

na samostatnou práci se zdrojem odborných informací a hlavně na praktickou manipulaci se 

zvířaty. Se členy kroužku jsme navštěvovali terarijní trhy v Olomouci, rovněž děti pomáhaly 

na Dni otevřených dveří DDM Litovel a na již 5. litovelském setkání chovatelů terarijních 

zvířat (většinou i se svými vlastními zvířátky). 

Kroužek „Koumáci“ byl původně zaměřen zejména na provádění fyzikálních a chemických 

pokusů, ale časem se rozrostl o další náplň.  Děti baví některé výtvarné techniky, se kterými 

se na školách často nesetkají – vyrábění z FIMO hmoty, práce s kůží, vytváření mandal  

a obrázků z písku, textilní batika, pletení náramků z Paracordu. Pravidelnou a velmi 

oblíbenou činností se stalo zábavné vaření, ve kterém se děti vyžívají stále víc.  

 

HUDEBNÍ KROUŽKY 

Kytara 

Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 2 kroužky kytary. Do kroužků chodily děti jak do 

začátečníků, tak do pokročilých. Naučily se několik základních akordů a rytmů. Na základě 

toho i doprovod několika jednodušších písní. Rytmy jsme procvičovali i zvlášť s ozvučnými 

dřívky a lžícemi. 

Příprava na klavír 

Ve školním roce 2017/2018 si hru na klavír vyzkoušelo 7 žáků od 8 do 18 let. S výukou se 

postupovalo pomalu, po velmi malých krocích. Příprava se děla přímo v kroužku, domácí 

cvičení nebylo podmínkou. 
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TANEČNÍ KROUŽKY 

TS TRIPS 

Baby Trips Senice na Hané - mladší a starší: 

Cvičení kroužků probíhalo v MŠ Senice na Hané. Děti jsou do kroužků rozdělovány dle 

pokročilosti. V průběhu roku trénují taneční sestavy, nejmenší děti se učí základní taneční 

kroky. Ve druhém pololetí se k pravidelným tréninkům vždy přidávají vystoupení na místních 

akcích a účast na tanečních soutěžích. 

Taneční kroužky Těšetice - mladší a starší: 

Cvičení kroužků probíhalo v tělocvičně ZŠ Těšetice. I zde jsou děti rozdělovány dle 

pokročilosti, a podobně jako u předchozích kroužků se začátečníci učí nejdříve pohybovat do 

rytmu, nacvičují základní taneční kroky, postupně nacvičují taneční sestavu, s níž se poté 

představují na různých regionálních akcích, a samozřejmě také na tanečních soutěžích.  

Show Dance Trips: 

Cvičení kroužku probíhalo v sálku DDM Litovel na Staroměstském náměstí. S dětmi bylo 

nacvičeno několik tanečních formací, se kterými vystupovaly na akcích a soutěžích.  

TS KASTER 

Taneční kroužky KASTER  

Do kroužků chodily děti ve věku 4 -15 let. Celkem bylo otevřeno 6 tanečních kroužků TS 

KASTER, děti byly rozřazeny podle věku a pokročilosti (MINI, DĚTI, JUNIOŘI). Děti se 

během roku učily taneční prvky, které na sebe navazují a vznikají tak taneční formace. 

Účastníci kroužků byli rozdělní na začátečníky a pokročilé. Se začátečníky probíhala veškerá 

průprava tanečních prvků, technika prvků, ale i následně navazování tanečních prvků, 

vznikaly formace. Mnoho dětí bylo nových, takže si mezi sebou musely vytvořit určitý vztah 

a mít se navzájem rádi. Taneční kroužky jezdily po různých tanečních soutěžích. Soutěže 

dávají dětem zkušenost do budoucna, určitý příklad, vzor jiných tanečních skupin. Taneční 

rok byl úspěšný, zábavný, ale i dramatický a vyčerpávající.  

Tančíme, abychom žili  

Jedná se o taneční kroužek pro dospělé, který byl otevřen pátým rokem. Do kroužku 

docházelo 8 žen, které se učily taneční prvky ve stylu street, pop, retro, ale i disco. Společně 

secvičily formaci, se kterou vystupovaly na plesech.  

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY 

Pohybové kroužky na školách 

Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 5 pohybových kroužků pro děti na ZŠ Červenka a 2 

pohybové kroužky na ZŠ Haňovice. Jednalo se o kroužky pohybových her a aerobiku. 
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Děti hrály různé pohybové hry, do kterých se zapojoval i pedagog. V kroužcích aerobiku byly 

s dětmi nacvičeny sestavy a měly možnost také zkusit si vystoupení na veřejnosti při různých 

příležitostech. 

Cipísek 

Jedná se o pohybový kroužek pro nejmenší děti, který motivuje děti ke cvičení a sportovním 

aktivitám. Po veselých a zajímavých hravých rozcvičkách děti cvičily na švédské bedně, 

kladině, žebřinách, cvičily také s gymnastickým míčem, švihadlem atd. V závěru hodiny 

nechyběly pohybové hry, které byly nedílnou součástí tohoto kroužku. Během roku se 

pohybovým hrám věnovalo 15 dětí.   

Cvičení pro ženy 

Jedná se o pohybový kroužek pro dospělé ženy, který v sobě nesl prvky cvičení PILATES. 

Kroužek vedla externí lektorka, která s námi v příštím roce již nemůže dál spolupracovat 

z důvodu velkého pracovního vytížení. 

JAZYKOVÉ KROUŽKY 

Angličtina pro nejmenší                                    

Jedná se o výuku předškolních dětí. Děti se prostřednictvím mechanické paměti učily 

anglickému jazyku. Snažily jsme se o zapojení percepčního vnímání. Kreslením, zpíváním, 

hraním a různými metodami se děti učily základům cizího jazyka.  

Angličtina školáci I a II 

Jedná se o jazykové kroužky pro děti 1. stupně ZŠ, které byly realizovány na ZŠ Červenka. 

Jednalo se o 2 kroužky různé jazykové úrovně, které navštěvovalo celkem 20 dětí. Zábavnou 

formou se děti učily základní slovní zásobu, hrály hry, nejčastěji s pomocí FLASCARDS.  

Angličtina pro dospělé 

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme otevřeli 3 zájmové útvary angličtiny pro dospělé, 

zájemci byli rozděleni podle různých jazykových znalostí. 

VÝTVARNÉ KROUŽKY 

Pastelka 

Jedná se o výtvarný kroužek pro děti předškolního věku, ve kterém se děti učí rozvíjet hrubou 

motoriku, seznamují se s různými výtvarnými technikami. Hodiny byly motivovány svátky či 

ročním obdobím. Děti se zúčastnily výtvarných soutěží v DDM Litovel, jako byla Podzimní 

krása, Vánoční a Velikonoční výstava.  Zaslali jsme i výtvarné práce do soutěže Velehrad 

 při příležitosti výročí Cyrila a Metoděje.   

Výtvarka pokaždé jinak 

Děti měly možnost vyzkoušet si práci s různými materiály při různorodých výtvarných 

technikách a odnesly si s sebou spoustu pěkných výrobků. 
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Keramika pro rodiče s dětmi 

Rodiče i děti jsou jeden tým, který dělá společnou věc, ne vždy je spolupráce snadná, ale je to 

škola jak pro rodiče, tak pro děti, navzájem se potřebují. Děti se seznamují s novým 

materiálem a rodiče jim pomáhají v činnosti, kterou děti nezvládnou.  

Keramika pro dospělé 

Tento kroužek je veden formou relaxace a zábavy dospělých při práci s hlínou. Dospělí tvoří 

dle vlastních předloh, námětů a fantazie a vedoucí je jen prostředníkem mezi nápadem  

a realizací. Nováčkům jsou samozřejmě vysvětleny základy zpracování a možné způsoby 

provedení daného výrobku.  

Keramika pro děti 

Dětem se práce s hlínou líbí, je to pro ně něco jiného, než s čím se běžně setkávají ve 

výtvarce. Dětem se musí s některými pracemi hodně dopomáhat, a proto není na škodu menší 

počet dětí v kroužku. Tvoříme podle ročních období a svátků v roce a také podle přání dětí, 

ale jen v rámci nějakých mezí, s ohledem na proveditelnost. 

Keramika pro ZŠ 

Keramiku na základních školách v okolí Litovle využívají Haňovice, Nasobůrky a Červenka. 

Jde o běžný kroužek pro děti, který je realizován přímo ve škole. Tvoříme drobnější výrobky 

jednoduché na provedení, protože veškeré pomůcky vedoucí vozí s sebou. 

TECHNICKÉ KROUŽKY 

Radioelektrotechnika pro začátečníky a pokročilé 

Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli 2 kroužky radielektrotechniky, do kterých byly děti 

rozděleny podle úrovně znalostí. V začátečnících se děti naučily rozeznávat součástky a 

seznámily se se základními schematickými značkami a základy teorie. Svoje znalosti a 

dovednosti prezentovaly při stavbě vlastních výrobků a mnozí i při účasti na soutěži 

v radioelektronice. Návštěvníci pokročilejší úrovně si prohlubovali své teoretické znalosti 

z analogové i číslicové elektroniky. Své dovednosti zúročili při stavbě soutěžních výrobků pro 

soutěž v radioelektronice a při práci na svých konstrukcích. 

RC Heli a FPV drone škola 

Účastníci kroužku se během roku naučili plně ovládat model vrtulníku a dronu FPV. 

Seznámili se s technickými parametry modelů a získali informace ohledně bezpečnosti během 

létání s modely.  

PC pro školní družiny 

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme otevřeli 5 těchto kroužků, během kterých se děti 

seznamovaly hravou formou se základy práce na počítači a se základní terminologií 

informatiky. Pomocí plnění zábavných úkolů se učily pracovat v prostředí jednoduchých 

počítačových programů. 
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KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝCHOVA 

Badatelé 

Hlavním cílem kroužku bylo zpřístupnit dětem skrze zájmové vzdělávání tradiční lidovou 

kulturu Hané, aby poznaly minulost svého okolí. Děti se hravou formou seznamovaly 

s městem Litovel, hledaly letopočty, významné historické budovy a památky, které se 

skrývaly v tajenkách.  Byla navázána úzká spolupráce s litovelským muzeem, děti se 

seznámily s tradičními řemesly. 

Nasobad 

Jedná se o zájmový kroužek, který byl realizován na ZŠ Nasobůrky. Děti navštěvující kroužek 

se seznamovaly s obcí Nasobůrky a jejich okolím, vyrobily si mapu Hané, pracovaly s hlínou, 

odlévaly stopy zvířat. 

LOGOPEDICKÉ CHVILKY 

Kroužek je zaměřen na artikulační, dechová a hlasová cvičení a na nácvik správné výslovnosti 

hlásek a samohlásek.  

KLUBY 

Klub Raníček 

Již několik let nabízíme rodinám pro nejmenší děti klub Raníček. O tento klub je každoročně 

velký zájem. V tomto klubu se děti připravují na mateřskou školu. Během dopoledne si hrají a 

zdokonalují se v hudební, výtvarné, tělesné, pracovní a rozumové výchově. Procvičujeme 

motoriku, mechanickou paměť, učíme se správné návyky a dovednosti.  

Klub mladých 

Na rozdíl od loňského školního roku, kdy byl klub navštěvován především dětmi a mládeží  

z jiného sociokulturního prostředí, byl ve školním roce 2017/2018 klub navštěvován 

především dětmi z 1. a 2. stupně základních škol. Tato skutečnost je zřejmě zapříčiněna tím, 

že mnoho těch, kteří klub navštěvovali v loňském školním roce, se z města odstěhovalo 

jinam. 

Zůstali jen někteří, tito se čas od času přišli do klubu podívat. Začátek školního roku byl 

zahájen oslovením terénní pracovnice Člověk v tísni o.p.s., díky níž jsme mohli kontaktovat 

rodiny sociálně znevýhodněných, pracovnice předala informace o fungování klubu a pomohla 

vyplnit přihlášky. Stejně tak byl spoluprací s „Člověkem v tísni o. p. s.“ školní rok v klubu 

také ukončen, a to již tradiční společnou akcí „Hledání pokladu“. 

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 

Matematika - doučování 

Zde pracujeme s žáky jednotlivých ročníků individuálně podle jejich potřeb. 

Ve školním roce 2017/2018 využil možnosti individuálního doučování 1 žák 9. ročníku ZŠ, 

který potřeboval nejen doučovat a vysvětlovat učivo 9. ročníku, ale také opakovat a 

připravovat se na přijímací zkoušky na SŠ. Dle slov žáka došlo ke zlepšení prospěchu  

i k úspěšnému zvládnutí přijímací zkoušky na SŠ, proto bylo v květnu doučování ukončeno. 
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Individuální formou probíhá také výuka hry na klavír, o které detailněji pojednává část 

vztahující se k hudebním kroužkům. 

Naše úspěchy  

Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží na území celé České republiky a 

byly úspěšné, děti si z těchto soutěží dovezly mnoho ocenění.  

ÚSPĚCHY TS KASTER 

24. 3. - taneční soutěž TanceR-cup Zlín - kategorie JUNIOR se skladbou "Burnin' up" -  

4. místo  

21. 4. - taneční soutěž "O erb města Litovel - 

kat. MINI I. se skladbou "Cirkus Americano" - 3. 

místo; kat. MINI II. se skladbou "Crazy kids" - 3. 

místo; kat. MINI III. se skladbou "Pirate crew" - 

2. místo;  kat. DĚTI II. se skladbou "Dance is our 

life" - 4. místo; kat. JUNIOR se skladbou 

"Burnin' up" - 2. místo; 

22. 4. - taneční soutěž "MIA FESTIVAL 

Olomouc" - kat. MINI III. - 3. místo - postup do 

Prahy - 3. místo; kat. DĚTI II. - 3. místo - postup 

do Prahy (v Praze 4. místo); kat. JUNIOR - 1. 

místo - postup do Prahy (v Praze 3. místo). 

10. 6. - taneční soutěž "Kopřivnické 

mecheche" - kat. MINI II. - 2. místo; kat. MINI 

III. - 3. místo; kat. DĚTI II. - 2. místo; kat. 

JUNIOR - 1. místo. 

 

 

ÚSPĚCHY TS TRIPS 

19. 11. - soutěž „Tancování – Loštice“ (loňské formace doplněné a upravené s letošními 

žáky): 

 Žáby (mladší děti mírně pokročilé) – 1. místo, 

 Čerti (děti a junioři) – 2. místo, 

 Zuzana Country – 2. místo. 
 

26. 11. - soutěž - Sedmikvítek – Holešov - Zuzana Country – 1. místo. 
 

 

24. 3. - taneční soutěž – TanceR cup – Zlín - Zumba Klára - 2. místo.  
 

7. 4. - taneční soutěž – Orion Dancing Stars - Němčice nad Hanou -  aerobik Happy Girls - 

6. místo z 8 formací (ve společné kategorii aerobik + disko), show Kouzelníci - 4. místo, 
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Zumba Klára - medailové 2. místo, nejmladší Berušky - 1. místo s  velkým bodovým ziskem 

proti soupeřům.  
 

14. 4. - semifinále MIA festivalu – Otrokovice - Zuzana Country – 3. místo (+ postup do 

finále v Praze, který jsme nevyužili). 
 

21. 4. - taneční soutěž – O erb města Litovel – DDM Litovel   

 Berušky – 1. místo, 

Kouzelníci - 3. místo, 

Zumba Klára - 4. místo. 
 

22. 4. - semifinále MIA festival – Olomouc  

Zumba Klára - 1. místo (+ postup do finále v Praze). 
 

26. 5. - taneční soutěž – Olomoucký talent – DDM Olomouc 

 Happy Girls – 1. místo, 

 Zumba Klára (malá skupina) – 3. místo. 
 

3. 6. - finále MIA festivalu (Děti fitness) – Lucerna Praha: 

 Zumba Klára – 4. místo ze 7 formací. 

 

 
 

ÚSPĚCHY RADIOELEKTROTECHNIKŮ 

V roce 2018 jsme pořádali ve spolupráci s radiotechniky 

z Olomouckého kraje a Českým radioklubem Krajské kolo 

soutěže v radioelektronice dětí a mládeže. Účastník 

zájmového kroužku radioelektrotechniky při DDM Litovel 

Tadeáš Fryčák se umístil na postupovém místě v kategorii 

Ž2 a zúčastnil se celorepublikového kola soutěže, které 

v roce 2018 pořádal Dům dětí a mládeže v Hradci Králové, 

kde obsadil krásné 4. místo! 
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2.1.2. Příležitostná činnost 
 

Příležitostná činnost je další významnou součástí naší práce. Je mnohem náročnější na 

organizaci a přípravu než činnost pravidelná. Jedná se o akce pro širokou veřejnost, pro menší 

cílové skupiny nebo o akce kroužků. Některé akce jsou pořádány pro celé rodiny, jiné přímo 

pro určitý věk, popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Jedná se například o jednodenní 

výlety za zajímavostmi a zábavou při různých příležitostech, o nabídku muzikoterapie pro děti 

a žáky v okolních školách nebo o vánoční besídku a rozlučku se školním rokem, kde se 

zapojují také rodiče dětí navštěvujících taneční kroužky, dále účasti na různých soutěžích a 

přehlídkách, vystoupení tanečních kroužků na různých akcích v regionu, tradiční pečení 

perníčků, maškarní karneval, den dětí, dopravní výchova pro školní družiny a veřejnost, aj. 

Statistické údaje ke konaným akcím jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 2. 

 

Den otevřených dveří 

Již tradičně jsme začátkem školního roku uspořádali Den otevřených dveří, který proběhl 

v pátek 15. září 2017. Naši příznivci i široká veřejnost měli možnost nás blíže poznat, 

zhlédnout prostory, ve kterých probíhá zájmová činnost, zeptat se na nabídku našich kroužků, 

táborů či akcí. Zaznamenali jsme k naší velké radosti velký zájem o nabízené aktivity ze 

strany místních mateřských i základních škol i ostatní veřejnosti. Návštěvníci měli možnost 

seznámit se s našimi zvířátky v Minizoo, podívat se, jak to vypadá na tanečním tréninku, 

zkusit si vyrobit něco hezkého či ochytat si loutky a maňásky, se kterými hrají divadlo děti 

v kroužku Divadélko Rolnička. Akce se i tentokrát povedla a určitě plánujeme v dalším 

školním roce uspořádat Den otevřených dveří znovu. 

 

Přírodověda 

Mnoho let již pořádáme široké spektrum 

akcí se zaměřením na přírodu a zvířátka. 

Jedná se především o víkendové procházky 

do přírody (procházky krásnou přírodou 

Litovelského Pomoraví a za bobry kolem 

Oskavy), setkání chovatelů terarijních 

zvířat, návštěvy útulků pro zvířata a 

Záchranné stanice volně žijících zvířat 

 v Pateříně, pořádání podzimního a jarního 

kola výstavy domácích mazlíčků, Minizoo 

pro veřejnost, pro ZŠ i MŠ.  

Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět 

zapojili do jarní úklidové akce v rámci celostátní kampaně „Ukliďme Česko“. Děti z místních 

základních škol (ZŠ Litovel, Jungmannova 655 a ZŠ Litovel, Vítězná 1250) čistily přírodu 

v okolí Moravy podél hlavního koryta Moravy v Litovli a dále směrem k Novým Zámkům. 

Přes ne příliš vlídné počasí byly děti aktivní a snaživé a odvedly dobrou a prospěšnou práci. 
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Živě mezi sebou i s námi učiteli diskutovaly o chování některých občanů vůči životnímu 

prostředí.  

Dopravní výchova 

Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol v litovelském regionu pokračovala i v tomto 

školním roce. Je rozdělena na praktickou a teoretickou část a ukončena zkouškou. Úspěšní 

žáci dostávají průkaz cyklisty.  

Vzdělávání v oblasti dopravní výchovy probíhá ve spolupráci s koordinátorem BESIP 

v Olomouckém kraji a dále za podpory města Litovel a Městské policie Litovel na dopravním 

hřišti a na školách v mikroregionu (ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ 

Haňovice, ZŠ Cholina, ZŠ Skrbeň, ZŠ Vilémov, ZŠ Luká, ZŠ Senice na Hané, ZŠ Červenka, 

ZŠ Nasobůrky, ZŠ Střeň). V zimním období jezdí naše pedagogické pracovnice za žáky 

čtvrtých tříd téměř do všech škol mikroregionu a společně s policistou vzdělávají děti  

k dopravní kázni i ve zdravovědě.  

 

Den dětí 

Den dětí, který už tradičně pořádáme 1. května, jsme letos 

pojali netradičním způsobem. Vydali jsme se s dětmi do 

pohádky o Zlatovlásce. Děti měly možnost v prostorách 

dopravního hřiště v parku Míru plnit řadu úkolů jako 

statečný Jiřík v pohádce o Zlatovlásce. Krásně nám svítilo 

sluníčko a všichni jsme si to báječně užili! A do které 

pohádky se vydáme zase příště?  

 

Soutěže  

Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i všechny námi pořádané soutěže: 

Dívka roku  

Samotná soutěž je slavnostní událostí DDM Litovel a po celou dobu konání této akce se k ní 

přistupuje jako k prestižní události v rámci zařízení pro volný čas, města a regionu. DDM 

Litovel pořádá základní kolo této soutěže krásy, jež je určena dívkám ve věku od 13 do 15 let.   

Dívky v základním kole soutěží v šesti disciplínách. První a druhou disciplínou je test 

všeobecných znalostí a disciplína zručnosti. Třetí disciplínou byl rozhovor 

 s moderátorem. Napříč soutěží převažuje snaha po výchovných aspektech nad snahami po 

uplatnění dívek v modelingu nebo showbyznysu. Přesto soutěž nepostrádá ani motivační 

prvky, protože v ní jde o to dokázat, že hezké dívky jsou chytré, a že tato kombinace, tj. 

kombinace inteligence a krásy, jim může pomoci v životním uplatnění. V letošním roce 

(2018) se vítězka základního kola v Litovli probojovala do finále mezi deset nejkrásnějších a 

nejšikovnějších dívek v ČR. 
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Poznej město Litovel 

26. února 2018 proběhl první ročník soutěže „Poznej město Litovel“.  Soutěže se zúčastnilo 

celkem 61 žáků místních škol a GJO Litovel. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o historii 

města Litovle a seznámit je se zajímavostmi města. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových 

kategorií, každou věkovou kategorii pak tvořila tříčlenná družstva. Soutěž se skládala ze tří 

částí - teoretické - vědomostní test, praktické - plnění úkolů na stanovištích a zábavné - 

hanácká slovíčka s panem Linduškou.  

 

Jarní karneval 

Již tradiční soutěžní přehlídka DDM Litovel, na které se představili žáci aerobiku a tanečních 

kroužků DDM Litovel, DDM Magnet Mohelnice a ze SVČ Atlas a BIOS Přerov. Diváci 

hlavně z řad rodičů a kamarádů viděli pestrou přehlídku kolektivních vystoupení dětí, juniorů 

i dospělých. Celé odpoledne bylo plné sportovních výkonů, nápaditých kostýmů a zajímavých 

choreografií. 

O Erb města Litovel   

Jedná se o taneční nepostupovou soutěž, 

která je zároveň největší a organizačně 

nejnáročnější akcí DDM Litovel. Jako každý 

rok se do Litovle sjely soubory z celé 

Moravy. Letošní ročník byl jubilejní 20. 

Připravili jsme pro účastníky soutěže navíc 

pohár, aby měli krásnou vzpomínku. Účast 

byla opět velmi hojná, soutěž trvala od rána 

do večera, celkem bylo 24 soutěžních 

kategorií a 113 tanečních vystoupení.  
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Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 

Dne 2. 5. 2018 pořádal DDM Litovel na 

dopravním hřišti v parku Míru v Litovli 

základní kolo Dopravní soutěže mladých 

cyklistů, které se zúčastnili žáci ZŠ 

Litovel, Vítězná 1250, ZŠ Skrbeň, ZŠ 

Cholina a ZŠ Červenka.   Soutěž se 

skládala z těchto povinných disciplín: 

pravidla provozu na pozemních 

komunikacích (test), pravidla provozu na 

pozemních komunikacích (jízda po 

dopravním hřišti), jízda zručnosti a 

zásady poskytování první pomoci. 

 

Výtvarné soutěže a výstavy 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali 3 výstavy, z nichž některé byly soutěžní. 

V pořadí první byla výstava „Podzimní krása“.  

Před vánočními svátky proběhla již tradičně výstava výtvarných prací dětí z mateřských a 

základních škol města Litovel a okolí s názvem „Vánoční výstava“. Na výstavě bylo možné 

vidět spoustu krásných prací s vánoční tématikou, načerpat tak inspiraci pro vánoční čas a 

nasát vánoční atmosféru. Tato výstava již tradičně bývá uspořádána ve spolupráci s Městským 

klubem Litovel. V pořadí předposlední výstavou byla „Velikonoční výstava“, opět pořádána 

v prostorách Městského klubu Litovel.  

 

Litovelský skřivánek 

 

9. února pořádal DDM Litovel pěveckou soutěž pro školy z Litovle a okolí. Soutěže se letos 

zúčastnilo celkem 41 dětí z místních základních škol - ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná 1250 a 

ZŠ Červenka. Pěvecká vystoupení dětí jsou vždy kouzelným a nezapomenutelným zážitkem a 

porotci to mají při hodnocení velice těžké. 

 

Recitační soutěž 

 

Dne 2. března se v prostorách DDM Litovel na Staroměstském nám. konala již tradiční 

recitační soutěž, které se zúčastnilo celkem 63 dětí z místních základních škol -  ZŠ 

Jungmannova, ZŠ Vítězná 1250, ZŠ Červenka a ZŠ Nasobůrky. 

 

Zlatý list 

 

Soutěž proběhla v květnu, jako vždy za hojné účasti žáků litovelských i okolních škol, opět 

 v lese u chaty Doubravka.  Soutěže se zúčastnilo 8 mladších a 8 starších družstev (45 + 48 

dětí).   Akce byla tradičně dobře organizačně zvládnuta, mimo jiné také díky aktivní 

spolupráci s pedagogy ze zúčastněných škol, pracovníků AOPK a Správy CHKO Litovelské 

Pomoraví. 
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Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže 

 

V sobotu 28. 4. 2018 se v Domě dětí a mládeže Litovel konalo Krajské kolo soutěže 

v radioelektronice dětí a mládeže, ve spolupráci s radioamatéry z Českého radioklubu. 

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, Ž1, Ž2 a M. V rámci soutěže byly hodnoceny 

 3 oblasti – dovezený vlastní výrobek včetně dokumentace, jeho funkčnost a bezpečnost, 

ověření teoretických znalostí formou testu a sestavení soutěžního výrobku dle zadání. 

Vítězové v rámci jednotlivých kategorií postoupili do celostátního kola soutěže, které se 

uskutečnilo ve dnech 1. – 3. 6. 2018 v Hradci Králové.  

 

2.1.3. Spontánní aktivity dětí a mládeže 
 

Spontánní aktivity jsou nabízeny ve Skateparku, který se nachází v areálu DDM Litovel na 

Staroměstském náměstí. Skatepark je otevřen denně, i o víkendech.  

Vystřídá se zde 20 dětí a mladých denně.  Letošní léto byla návštěvnost díky extrémním 

teplotám o něco nižší. Město Litovel se stará o revize a následné opravy překážek. Hřiště je 

využíváno k jízdě na skateboardu nebo na free-style kolech, stále častěji také na koloběžkách. 

V období od prosince do ledna je hřiště otevřeno od pondělí do pátku jen v době, kdy probíhá 

činnost v kroužcích a kdy je areál otevřen, a to z důvodu chladného počasí a námraz. 

Dále dětem i mládeži nabízíme využívání otevřeného klubu. Klub je nyní umístěn celkem 

nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém poschodí.  

V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracujeme již mnoho let s Komisí 

prevence kriminality a BESIP Rady města Litovel a Městskou policií Litovel. Statistické 

údaje ke spontánním činnostem jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 3. 

 

2.1.4. Další práce s dětmi a mládeží 
 

Práce s talentovanými dětmi nám přináší radost i dobré výsledky a je pro nás odměnou vidět, 

jak se práce daří. Některé děti jsou velmi aktivní a úspěšné ve více oblastech činnosti, jiné 

jsou zaměřeny úzce na jeden zájem, ve kterém vynikají.  

Děti z našich tanečních kroužků nás úspěšně reprezentují na tanečních soutěžích a velmi 

dobře se umísťují. Kvalitní práce interních i externích vedoucích je vidět na těchto výsledcích. 

Rovněž děti docházející do technických kroužků letos zazářily a my se z těchto úspěchů 

těšíme společně s nimi! 
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2.1.5. Pobytové akce, tábory a příměstské tábory 
 

Ve školním roce 2017/18 jsme pořádali 

celkem 14 pobytových akcí, táborů a 

příměstských táborů, které probíhaly 

během krátkých prázdnin ve školním roce i 

o letních prázdninách na naší základně v 

Cakově nebo přímo v Litovli, ale také 

v Malé Morávce nebo ve Vernířovicích. 

Plánovali jsme 7 pobytových táborů nebo 

akcí a 7 příměstských. Sedmi příměstských 

táborů se zúčastnilo 144 dětí, sedmi 

pobytových táborů nebo akcí se zúčastnilo 

celkem 282 dětí. Statistické údaje k realizovaným táborům nebo pobytovým akcím jsou 

v příloze v tab. č. 4. 

2.1.6. Společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Integrace se stala běžnou součástí naší práce. Integrujeme děti z rodin a z dětského domova.  

Účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do těch našich táborů, kde je to 

možné (mezi tanečníky na jejich intenzivním tréninkovém soustředění by to nebylo vhodné). 

Ale děti se specifickými vzdělávacími potřebami z rodin a z litovelského dětského domova 

jsou již samozřejmostí. I v tomto školním roce se nám podařilo z dotace města Litovel a 

prostředků Ministerstva vnitra uspořádat tábor pro 22 účastníků ze sociálně znevýhodněného 

prostředí s názvem „Prázdninový pobyt“. Většina z nich by se bez takovéto finanční pomoci 

nikdy na tábor nedostala. 

2.2. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

Ve školním roce 2017/2018 jsme aktivně spolupracovali se školami na území ORP Litovel, 

s dalšími organizacemi poskytujícími volnočasové aktivity, a také s obcemi na území ORP 

Litovel. 

2.2.1. Spolupráce se školami 
  

 Koordinace akce Ukliďme Česko - zapojení do celorepublikové jarní úklidové akce -  

spolupráce se ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel;  

 Spolupráce se školami v Litovli i v okolních obcích na pěvecké soutěži Litovelský 

skřivánek (účast ZŠ Červenka, ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná Litovel) a 

recitační soutěži (účast ZŠ Červenka, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel), 

dále na dopravní soutěži mladých cyklistů (zúčastnily se ZŠ Vítězná, ZŠ 

Jungmannova, ZŠ Červenka, ZŠ Cholina, ZŠ Skrbeň), na přírodovědné soutěži Zlatý 

list (zúčastnily se školy ZŠ Jungmannova Litovel, Gymnázium Jana Opletala Litovel, 

ZŠ Medlov a ZŠ Senice na Hané, ZŠ Pňovice, ZŠ Loučany);  
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 Aktivní zapojení škol (GJO Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná Litovel) do 

soutěže „Poznej město Litovel“; 

 Spolupráce při pořádání výstav - podzimní, vánoční, velikonoční (výstavy pořádáme 

také ve spolupráci s Městským klubem Litovel a s Knihovnou Litovel a účastní se jich 

všechny litovelské základní a mateřské školy a některé školy z litovelského okolí; 

 Realizace zájmových kroužků pro děti v prostorách škol - zde je velmi dobrá 

spolupráce se ZŠ Červenka, ZŠ Haňovice, ZŠ Nasobůrky, ZŠ Těšetice, MŠ Senice na 

Hané, ZŠ Jungmannova Litovel). 

 Dopravní výchova pro 4. ročníky ZŠ - realizujeme ve spolupráci s těmito školami: ZŠ 

Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Haňovice, ZŠ Cholina, ZŠ Skrbeň, ZŠ 

Vilémov, ZŠ Luká, ZŠ Senice na Hané, ZŠ Červenka, ZŠ Nasobůrky, ZŠ Střeň.  

 

2.2.2. Spolupráce s městem 
 

Aktivně se podílíme na životě města Litovel při kulturních a společenských událostech 

(Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, aj.) a naše kroužky buď na těchto akcích vystupují, 

nebo se podílejí na tvorbě části programu.  

Mezi oblasti spolupráce s městem Litovel patří: 

 Prázdninový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (spolupráce  

s OSPOD při MěÚ Litovel, realizace pobytu pro 22 dětí);  

 Město Litovel - spoluúčast na pořádaných akcích (např. Litovelské slavnosti - 

dílničky, minizoo, taneční vystoupení); 

 Spolupráce s Odborem školství, kultury a sportu, Odborem životního prostředí při 

MěÚ Litovel a Radou města Litovel (RML) - letos jsme realizovali výměnu dvou 

vchodových dveří na budově DDM Komenského ze strany dvora, opravu fasády ze 

strany dvora, kompletní výměnu plotu, který byl v havarijním stavu a terénní úpravy 

dvora, včetně úpravy travnatých ploch a zeleně. 

 Spolupráce s Městskou policií Litovel na realizaci dopravní výchovy i dopravní 

soutěži mladých cyklistů; 

 Spolupráce s komisí prevence kriminality a BESIP RML – na prevenci sociálně-

patologických jevů (v rámci spontánních aktivit) a úpravě DDH - letos byly kompletně 

vyměněny semafory na dopravním hřišti v parku Míru. 

2.2.3. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

 Spolupráce s koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj - ve spolupráci 

 s koordinátorem realizujeme dopravní výchovu a zajišťujeme provoz na dopravním 

hřišti; 

 Městský klub Litovel - spoluúčast na pořádaných akcích (např. Hanácké Benátky, 

rozsvícení stromečku - taneční vystoupení tanečních kroužků DDM Litovel, minizoo, 

výstavy);  

 MAS Moravská cesta - členství v Řídícím výboru MAP II. pro ORP Litovel; 

 Spolupráce s organizací Člověk v tísni o.p.s. – v rámci otevřeného klubu mladých; 
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 Spolupráce s Českým radioklubem na organizaci soutěže pro mladé 

radioelektrotechniky; 

 Spolupráce s Muzeem města Litovel - na pořádání regionálních akcí, výstav, soutěží; 

 Spolupráce s dalšími DDM a Středisky volného času v Olomouckém kraji. 

3. Podmínky pro činnost 
 

3.1. Personální zabezpečení ve školním roce 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 byla pedagogická činnost zajišťována 7 pedagogickými 

pracovníky a 5 provozními pracovníky. V průběhu školního roku nedošlo k žádným 

personálním změnám, pouze ve druhé polovině srpna došlo k návratu jedné zaměstnankyně 

z rodičovské dovolené. V příštím školním roce očekáváme návrat další zaměstnankyně 

z rodičovské dovolené, a to v průběhu školního roku. 

O Organizační struktuře zařízení pojednává podkapitola 3.1.2. 

 

 

3.1.2. Organizační struktura 
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3.1.2. Interní zaměstnanci 
 

Pracovní zařazení Počet pracovníků Počet úvazků 

Pedagog volného času 7 7,0 

Provozní zaměstnanci 5 3,625 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

1. Mgr. Jana Chmelařová Ředitelka od 1.1.2016 1,0 VŠ ZSF – OU a DPS 

2. Jana Čekelová PVČ 1,0 ÚSV, PVČ* 

3. Mgr. Miroslava Grulichová PVČ 1,0 VŠ pedagogická 

4. Monika Pospíšilová PVČ 1,0 ÚSO, PVČ 

5. Bc. Eva Mariánková PVČ 1,0 VŠ pedagogická 

6. Ing. Pavel Sova PVČ 1,0 VŠ zemědělská a DPS 

7. Hedvika Weberová, DiS. PVČ 1,0 VOŠ pedagogická 

*PVČ – pedagog volného času 

Provozní zaměstnanci 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

8. Jitka Helekalová *) vrátná DDM, ul. Komenského  0,75 SO 

9. Marcela Kalábová správce, údržba, úklid STZ 

Cakov, do 31.12.2015 

0, 5 SO 

10. Jan Skácel *) domovník, řidič, údržbář  0,75 SO 

11. Jarmila Kargerová účetní, hospodář, admin. prac. 1,0 ÚSO ekonom. 

12. Miloslava Mráčková uklízečka 0,625 SO 

*) částečný invalidní důchod     

3.1.3. Externí pracovníci 
 

Kromě interních zaměstnanců zabezpečují zájmové vzdělávání a některé práce provozního 

charakteru externí pracovníci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti buď v hlavní, nebo doplňkové činnosti. 
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Externí pracovníci 

 Jméno pracovní zařazení 

1. Jiří Bahounek Dílčí pedagog volného času 

2. Petra Fingerová Dílčí pedagog volného času 

3. Martina Kohoutová Dílčí pedagog volného času 

4. Nikola Krajcová Dílčí pedagog volného času 

5. Jaroslava Prucková Dílčí pedagog volného času 

6. Barbora Macková Dílčí pedagog volného času 

7. Miroslava Vojáčková Dílčí pedagog volného času 

8. Matěj Vymazal Dílčí pedagog volného času 

9. Mgr. Jana Čekelová Dílčí pedagog volného času 

10. Josef Lachnit Dílčí pedagog volného času 

11. Lucie Uličná Dílčí pedagog volného času 

12. Alois Milde Správce dopravního hřiště 

13. Vladimíra Hartelová Správce skateparku 

Kromě výše uvedených pracovníků dále spolupracujeme krátkodobě s dalšími pracovníky při 

pořádání táborů a příležitostných akcí. 

3.1.4. Vzdělávání pracovníků 
 

Zaměstnanci DDM Litovel se průběžně a v souladu s legislativními požadavky zúčastňují 

školení BOZP a PO, včetně školení vyhlášky č. 50/78 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

školení řidičů referentských vozidel a školení k poskytování 1. pomoci. 

Pedagogičtí pracovníci se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňují 

akreditovaných kursů dle vlastních potřeb a výběru. V roce 2017/2018 se pedagogičtí 

zaměstnanci zúčastnili těchto akreditovaných vzdělávacích programů: 

-Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání 

- Internet ve výuce angličtiny 

- Ochrana osobních údajů a GDPR 

- Zákoník práce v roce 2018 
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- Zdravotník zotavovacích akcí - 2 x 

- Tvorba choreografie 

- Individuální přístup k žákům 

- Spirála života - setkání generací 

- Hry s pohádkovými příběhy II. 

- Hospodářská zvířata a my 

- Lhaní - jak ho rozpoznat a řešit 

- Chov zvířat ve škole i za školou 

 

3.2. Materiálně technické zabezpečení 
  

Pro činnost DDM Litovel využíváme dvě budovy patřící městu Litovel, za jejichž užívání 

platíme městu nájem. Hlavní budova (sídlo organizace) je v ulici Komenského 719/6, další 

budova je na Staroměstském náměstí 182. Majitel budov ve školním roce 2017/2018 

zafinancoval opravu fasády ze dvora, výměnu dvou vchodových dveří ze dvora, opravu plotu 

a revitalizaci zahrady na budově DDM v Komenského ulici. 

Dále organizujeme činnost v otevřeném klubu mladých, který využívá část prostor budovy 

Městského klubu Litovel. Pronájem těchto prostor financuje město Litovel prostřednictvím 

komise prevence kriminality. Klub byl otevřen 3 dny v týdnu (úterý až čtvrtek) v čase od 

13:30 do 17:30 hod. Probíhaly zde některé řízené klubové činnosti, ale ve většině času byl 

využíván ke spontánním aktivitám.  

Zabezpečujeme provoz Skateparku, který je určen pro spontánní aktivity a kroužek 

Skateboardingu. Opravy a údržba Skateparku jsou hrazeny z prostředků města Litovel. Hřiště 

je využíváno denně a velmi hojně, pokud to dovolují klimatické podmínky. DDM Litovel 

zajišťuje správu Skateparku. 

Dopravní hřiště v parku Míru provozujeme pro potřeby dopravní výchovy, které se účastní 

školy z Litovle a celého mikroregionu. Probíhá zde výuka dopravní výchovy pro čtvrté 

ročníky ZŠ a dále je hřiště k dispozici školám, školním družinám i mateřským školám pro 

výchovu dětí k dopravním dovednostem. Konají se zde některé naše akce většího rozsahu. 

Plat správce a prostředky na údržbu nám částečně refunduje BESIP, na údržbě areálu se podílí 

DDM Litovel, město Litovel a Technické služby města Litovel. Energie financuje město, na 

činnost a dopravní soutěž přispívá BESIP. 

Stálá táborová základna v Cakově patří obci Senice na Hané, která nám ji pronajímá za částku 

20 000,- Kč/rok s podmínkou, že uhrazená částka za pronájem bude zpět investována do 

oprav budovy. Tato úprava smlouvy byla vyjednána počátkem roku 2018, z důvodu kupících 

se požadavků na opravy budovy. Provoz v ní je celoroční a spolu s námi ji v rámci doplňkové 

činnosti využívají i jiné organizace. Tím se nám daří pokrýt náklady na celoroční provoz 

 a údržbu.  
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Dále využíváme prostory škol nebo kulturních domů v Litovli a okolních obcích, kde 

provozujeme činnost kroužků, dopravní výchovu, nebo pořádáme příležitostné akce. 

Potřebujeme zejména větší prostory pro zájmovou činnost tanečních kroužků, proto si 

pronajímáme tělocvičny místních škol. 

 

3.3. Ekonomické zajištění činnosti 
 

Účetní rok se liší od školního, uvádím tedy pouze některé vybrané údaje důležité pro zajištění 

činnosti.  

 

Výnosy vybraných položek š. r. 2017/2018 Dotace na rok 2017 

Zápisné 426 tis. Kč Mzdové náklady 5 209 tis. Kč 

Výnosy STZ Cakov 257 tis. Kč Příspěvek na 

provoz/zřizovatel 

239 tis. Kč 

Výnosy akcí  258 tis. Kč Odpisy 35,2 tis. Kč 

Prázdninové tábory 671 tis. Kč Příspěvek města na činnost 35 tis. Kč 

Dary věcné 

          finanční 

23 tis. Kč 

21 tis. Kč 

Dotace Olomouckého kraje 

na projekt EVVO 

10 tis. Kč 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme dostali dotaci 

z rozpočtu města Litovel ve výši 35 tis. Kč jako 

příspěvek na činnost a pronájmy sportovišť. V budově 

DDM Litovel na Komenského ulici 719/6, kde sídlí 

naše organizace, proběhla výměna zadních dveří, 

oprava fasády ze strany dvora, oprava plotu a terénní 

úpravy kolem domu, vše bylo realizováno ve spolupráci 

s Odborem školství, kultury a sportu při MěÚ Litovel a 

hrazeno z rozpočtu města Litovel 

 ve výši 529 tis. Dále proběhla ve spolupráci s Odborem 

životního prostředí při MěÚ Litovel úprava zahrady - 

osazení novou zelení. Tyto úpravy byly rovněž hrazeny 

z rozpočtu města ve výši 30 tis. Kč.  
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Díky spolupráci s Komisí prevence kriminality a 

BESIP při RML se nám podařilo také zrealizovat 

výměnu semaforů na dopravním hřišti v parku Míru. 

Obnova semaforů stála 130 tis. Kč a byla financována 

z rozpočtu města Litovel. 

Od BESIPu jsme dostali 24,05 tis. Kč na dopravní 

výchovu, 34,821 tis. Kč na refundaci platu 

správce/údržbáře DDH a ostatní výuku a údržbu.  

Město Litovel také financuje pronájem prostor 

otevřeného klubu mladých v Městském klubu Litovel 

ve výši cca 60 tis. Kč ročně, tyto prostředky jsou 

hrazeny z rozpočtu města ve spolupráci s komisí 

prevence kriminality a BESIP při RML a neprocházejí 

účetnictvím DDM Litovel. 

 

V rámci dotačního programu EVVO Olomouckého kraje jsme obdrželi dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč na projekt „Máme rádi přírodu a zvířata“. 

Na tábor pro děti ze sociálně slabých rodin poskytlo město Litovel dotaci 107,394 tis. Kč. 

Město Litovel ve spolupráci s Odborem sociálním a správním MěÚ Litovel uhradilo pobyty 

13 dětem na dalších třech našich táborech v celkové výši 36,8 tis. Kč.   

4. Závěr 
 

Stále se přizpůsobujeme poptávce a snažíme se také přicházet s nabídkou nových aktivit. 

Všichni pedagogové mají splněno kvalifikační vzdělání. Hodně pozornosti věnujeme 

pravidelné zájmové činnosti, avšak ani příležitostnou činnost neopomíjíme a snažíme se naši 

nabídku zpestřit a obměnit tak, aby byla zajímavá. Při přípravě akcí reagujeme na 

společenskou poptávku a snažíme se zapojovat celé rodiny tak, aby rodiče trávili svůj volný 

čas s dětmi. I nadále se snažíme vytvářet podmínky pro spontánní činnosti.  

Propagaci naší činnosti jsme také nezanedbávali. Letos jsme modernizovali webové stránky. 

Velkou výhodou, kterou modernizace přinesla, je možnost prohlížet stránky i z mobilních 

zařízení. Náš program je každý měsíc na webových stránkách aktualizován, dále je uveřejněn 

v Litovelských novinách i na stránkách Turistického informačního centra Litovel. Informace 

o jednotlivých akcích jsou zhruba týden předem propagovány městským rozhlasem. Při obou 

našich budovách v různých částech města máme vývěsky, kde jsou informace také pravidelně 

aktualizovány. K informovanosti využíváme po domluvě s vedením škol také nástěnky ve 

školách mikroregionu. 
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Přílohy - Statistické údaje: 

Tabulka č. 1 - přehled pravidelné činnosti 

Tabulka č. 2 - statistické údaje ke konaným příležitostným akcím 

Tabulka č. 3 - statistické údaje ke spontánním činnostem 

Tabulka č. 4 - statistické údaje k táborům a dalším pobytovým akcím 
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PŘÍLOHY 

Tabulka č. 1 – přehled pravidelné činnosti ve školním roce 2017/2018 – stav k 15. 6. 2018 

Oblast/název kroužku   Cena   

Výtvarná výchova otevř. počet úč./rok vedoucí 

Výtvarka pokaždé jinak 1 7 Čekelová 

Keramika Nasobůrky 1 9 Čekelová 

Keramika Červenka 2 42 Čekelová 

Keramika Haňovice 1 21 Čekelová 

Keramika pro rodiče s dětmi 1 8 Čekelová 

Keramika pro děti 1 4 Čekelová 

Keramika dospělí 1 5 Čekelová 

Pastelka 1 12 Weberová 

Hudební výchova       

Kytara I.  1 12 Sova 

Příprava na klavír indiv. 7 Grulichová 

Kytara II. 1 18 Vymazal 

Dramatická a literární výchova       

Divadélko Rolnička 1 3 Prucková 

Kulturní a historická výchova       

Badatelé v taj. muzeu 1 6 Mariánková 

Nasobad 1 12 Mariánková 

Tanec a tělovýchova       

TS Kaster mini  3 55 Fingerová 

TS Kaster děti  2 42 Pospíšilová 

TS Kaster junior 1 25 Krajcová 

TS BabyTrips Senice 2 23 Grulichová 

Show dance trips 1 13 Grulichová 

TK Těšetice 2 16 Grulichová 

Tančíme, abychom žili 1 8 Pospíšilová 

Technika       

Radioelektrotechnika 2 15 Bahounek 

RC Heli a FPV drone škola 1 8 Lachnit 

PC pro školní družiny 5 111 Pospíšilová, Chmelařová 

Jazyková výchova       

AJ pro nejmenší 1 9 Weberová 

AJ dospělí zač.  2 15 J.Čekelová 

AJ Červenka školáci 2 20 Chmelařová 

AJ dospělí mírně pokr. 1 5 Macková 

Tělovýchova       

Pohybové hry Červenka 4 46 Pospíšilová, Mariánková 

Pohybové hry Haňovice 1 26 Pospíšilová 

Cvičení pro ženy 1 10 Vojáčková 

Cipísek  1 15 Weberová 

Aerobic Haňovice 1 11 Grulichová 

Aerobic Červenka 1 13 Pospíšilová 

Přírodověda       
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Astronomie 1 5 Vymazal 

Matematika - indiv. douč. indiv. 1 Grulichová 

Teraristika 1 9 Sova 

Chovatelé   2 15 Sova 

Koumáci 1 11 Sova 

Kluby        

Klub mladých  
 

22 Čekel.,Mar., Chmel. 

Logopedie 1 5 Weberová 

Klub Raníček 1 12 Weberová 

CELKEM 57 705   
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Tabulka č. 2 – statistické údaje ke konaným příležitostným akcím 

 

Tabulka č. 3 - spontánní aktivity 

 

 

  

ŠR 2017-2018

Příležitostné akce

Akcí Účastníků Hodin Diváci

a av ú úv h Doprovod

9. 25 4 672 143 73 109

10. 41 0 959 0 230,5 2756

11. 15 20 464 212 70 224

12. 11 3 1155 130 132 994

1. 8 2 153 32 26 31

2. 16 5 370 99 40 193

3. 18 10 489 310 90,5 969

4. 62 11 2298 1466 141 1193

5. 67 7 1614 564 122 1667

6. 67 12 1608 655 164 687

330 74 9782 3611 1089 8823

Spontánní aktivity

Dnů Účastníků Celkem

a klub Skatepark ostatní

9. 30 30 600 109 739

10. 31 60 620 2756 3436

11. 30 60 300 224 584

12. 15 30 30 994 1054

1. 31 50 30 31 111

2. 28 50 70 193 313

3. 31 50 465 969 1484

4. 30 50 600 1193 1843

5. 31 50 620 1667 2337

6. 30 20 600 687 1307

7. 31 0 465 465

8. 31 0 465 465

349 450 4865 8823 0 14138
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Tabulka č. 4 – statistické údaje k táborům a dalším pobytovým akcím 

 

2017/2018

Tábory

Název tábora/pobytové akce poč. úč. poč. dní osobodní poč. prac. zodpovídá

1

Podzimní tábor Cakov - Vaříme 

tvoříme 25 5 125 6 Čekelová

P 29 5 145 7

2 Noc na litovelském Karlštejně 45 2 90 2 Pospíšilová

P 73 2 146 2

3 ZŠ Jungmannova 0 0 0 0 Mariánková

PMT 16 5 80 2

4 Relax týden 0 0 0 0 Pospíšilová

PMT 10 5 50 2

5 LT Strážci galaxie 30 9 270 9 Čekelová

P 26 8 200 12

6 SURVIVOR - Hra o trůny 30 9 270 8 Čekelová

P 36 9 315 9

7 Taneční týden TRIPS 25 6 150 4 Grulichová

P 22 6 132 4

8 Toulavý týden 20 5 100 3 Sova

PMT 25 5 125 3

9 Výletníček 15 5 75 2 Weberová

PMT 16 5 80 2

10 LT Malá Morávka 25 5 125 6 Weberová

P 22 5 115 6

11 Každý den trochu jinak 20 5 100 3 Pospíšilová

PMT 36 5 180 4

12 Taneční soustředění TS KASTER 50 6 300 8 Pospíšilová

P 74 6 444 8

13 Křížem krážem 20 5 100 2 Mariánková

PMT 25 5 125 3

14 Hravá škola 10 5 50 2 Mariánková

PMT 16 5 80 2

Plán 315 67 1755 55

Skutečnost 426 76 2217 66

ROZDÍL 108 9 462 11

Plán         Skutečnost
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