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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 

 ZŠ Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace 

 

 

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. 

 

1. 3. Přijímání účastníků zájmového vzdělávání 
 

Činnost DDM Litovel je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další 

osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. 

Přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a táborové činnosti 

dochází na základě přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem, u osob mladších 18 let 

podepsané zákonným zástupcem uchazeče.  

Uchazeči o zájmové vzdělávání jsou přijímáni do různých forem činností na základě těchto 

kritérií: 

• Kapacita - je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti. Pro pravidelnou 

výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost je stanovena ve spolupráci s vedoucím daného 

zájmového útvaru v rozmezí 1 – 30 účastníků na příslušný školní rok, u dalších forem činnosti 

je určena aktuálními podmínkami a prostorovými možnostmi určenými pro realizovanou 

činnost.  
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• Věk - pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a táborovou činnost 

je stanoven věkový interval pro uchazeče, u většiny dalších forem činností není rozhodujícím, 

ale jen doporučujícím faktorem a věkový interval není pevně stanoven. V individuálních 

případech a po dohodě vedoucího se zákonným zástupcem účastníka může být přijat do 

zájmového útvaru (ZÚ) i účastník v jiném než stanoveném věku. 

• Zájem o činnost - je dalším určujícím faktorem. Při nedostatku zájemců se např. ZÚ 

nebo pobytová či táborová akce nerealizuje, při nadmíře zájmu otvíráme více ZÚ se stejným 

obsahem zájmového vzdělávání, pokud je to v našich personálních a prostorových 

možnostech. 

• Uhrazení úplaty - podmínkou pro přijetí do některých forem činností, kde se zájmové 

vzdělávání poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty. Splatnost úplaty v pravidelné výchovné, 

vzdělávací a zájmové činnosti je ředitelem stanovena tak, aby byla tato úplata splatná 

nejpozději před ukončením účasti v této činnosti. Úplata je splatná buď jednou roční splátkou, 

nebo ve dvou pololetních splátkách.   

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: 

 dramatická a literární výchova 

 hudební výchova 

 jazyková výchova 

 kulturní a historická výchova  

 přírodověda 

 taneční výchova 

 technika 

 tělovýchova 

 výtvarná výchova 

 



 6 

 

Obsazenost kroužků 

Výčet zájmových kroužků otevřených ve školním roce 2019/2020, včetně počtu účastníků 

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

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

tělovýchovné, a výtvarné. Ve školním roce 2019/2020 pokračoval vzrůstající zájem  

o technické kroužky, kapacita zájmového kroužku  radioeletrotechniky pro začátečníky byla 

zcela naplněna.  

Nově jsme otevřeli zájmové kroužky na ZŠ Vilémov (pohybové hry a přírodovědu), zájmový 

kroužek pro malé kuchtíky s názvem „Kuchtík kulinář“, pohybový kroužek „Rytmika Senice 

na Hané“ a kroužek latinskoamerických tanců „TK CARAMBA“. Naopak se nám nepodařilo 

otevřít kroužky „Tvořivý reportér“ a „Koumáci“.  

Kroužky v okolních obcích 

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

mateřských školách. Ve školním roce 2019/2020 se konaly naše kroužky v Senici na Hané 

(taneční a pohybové kroužky), v Těšeticích (taneční kroužek), v Nasobůrkách (keramika a 

pohybové hry), v ZŠ Červenka – (dva kroužky angličtiny, tři kroužky pohybových her a dva 

kroužky keramiky) a v ZŠ Haňovice (2 kroužky pohybových her a kroužek keramiky).  Nově 

jsme nabídli naše zájmové kroužky také na základní škole ve Vilémově (pohybové hry a 

přírodovědu). 

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 2019/2020 jsme otevřeli 2 chovatelské kroužky, oba v Litovli. Činnost 

kroužků pokračovala v obvyklém trendu. Probíhala ve dvou dnech – v úterý a ve čtvrtek. 

Nový přírodovědný kroužek probíhal na základní škole ve Vilémově. 

Chovatelské kroužky v Litovli 

Činnost kroužku probíhala ve dvou výchovných dnech – v úterý a ve čtvrtek. V úterý 

navštěvovali kroužek jak začátečníci, tak již pokročilí chovatelé (jedna dívka již čtvrtý rok a 

jedna třetí rok), ve čtvrtek převážně jen začátečníci. Skupiny tvořilo vždy max. deset dětí, což 

je optimální pro klidný průběh výuky a bezpečnost jak dětí, tak zvířat. Celkem tedy 

chovatelské kroužky navštěvovalo 20 dětí. 

   V Minizoo došlo k obměně některých druhů zvířat. Ubyly některé druhy strašilek, přibyly 

lupenitky filipínské. Rovněž máme několik jedinců kudlanek malajských. Je to klidný, 

dlouhověký, neagresivní druh, navíc velmi vhodný pro ukázky i dětskou manipulaci. Máme i 

odchov několika mláďat gekončíků nočních a čtyř mláďat hadů heterodonů. Odchovy přispějí 

ostatním zvířatům na krmivo i další potřeby. Jednou z novinek jsou dva mladí samečci 

ještěrek pavích. Jsou kontaktní, navíc velmi zvědaví a žraví. Pro dětskou manipulaci jsou 

ideální ještěři.  

V rámci Programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Olomouckém 

kraji v roce 2020 jsme žádali o finanční příspěvek na uskutečnění pokračování projektu s 

názvem: Doteky přírody. Venkovní učebna bude doplněna o nové prvky – hmatovou bednu, 

stezku naboso, dřevěný orchestr, model včelího klátu s rámky a další. V Minizoo došlo 

 k výměně starého skleněného terária, sloužícího svému účelu již devět let. Místo něj teď 

máme nové z OSB desek včetně 3D pozadí, od již osvědčeného výrobce.  Je v něm 

napodoben biotop africké savany, obývají jej dva gekoni Bibronovi.  

Hravá přírodověda Vilémov 

Kroužek byl zaměřen na ekologii a ochranu přírody. V tomto kroužku jsme s dětmi stihli 

udělat hodně zajímavých projektů, které je bavily. Za zmínku stojí např. výroba hmyzích 

domečků, úklid lesa a okolí od odpadků a následné vytvoření poučného plakátu s fotkami. 

Výroba plakátu na sbírku pro opuštěná a týraná zvířata. V rámci recyklace si děti vyrobily 

různé hudební nástroje, roznášely po Vilémově informační a naučné letáky apod.  

Mimo to jsme chodili na vycházky po okolí, povídali si o zvířatech, hráli přírodovědné i jiné 

hry. Občas si děti zasoutěžily v luštění kvízů, hádanek a her s přírodovědnou tématikou. 

Ve školním roce 2019/2020 kroužek navštěvovalo celkem 23 dětí. 

HUDEBNÍ KROUŽKY 

Kytara 

Ve školním roce 2019/2020  navštěvovaly kroužek děti z řad začátečníků i pokročilých. Děti 

se zde naučily několik základních akordů a rytmů. Na základě toho i doprovod několika 

jednodušších písní. Účastníci kroužků se naučili ladit kytaru podle ladičky, druhé naladěné 
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kytary nebo mobilní aplikace Guitartuna.  Početnější byl kroužek pokročilých kytaristů, což 

jsou vlastně děti, které jsme si vychovali z kytaristů začátečníků. Tyto děti již bez problémů 

zvládají plynulé hraní lehkých i středně těžkých písní a dokážou držet rytmus při společné hře 

na kytaru. Kroužky kytary celkem navštěvovalo 13 dětí. 

Příprava na klavír 

Ve školním roce 2019/2020 se přihlásilo 7 žáků. Na obou úrovních výuka postupovala po 

malých krocích, jednotlivá cvičení byla vždy několikrát opakována, dětem byly vysvětleny 

hudební značky, se kterými se ve cvičeních setkávaly. Ke konci školního roku již děti hrály 

písničky ze zpěvníku a někteří pokročilejší si vyzkoušeli i možnosti doprovodu levou rukou. 

TANEČNÍ KROUŽKY 

BABY TRIPS, SHOW DANCE a RYTMIKA 

Účastníci tanečních kroužků BABY TRIPS a SHOW DANCE cvičili ve 2 kroužcích při 

DDM Litovel:  

 BABY TRIPS Senice na Hané 

 SHOW DANCE Těšetice. 

 

Nově jsme otevřeli kroužek RYTMIKA Senice na Hané. Tento kroužek je určen dětem, které 

nechtějí moc vystupovat na veřejnosti nebo které s tancem teprve začínají. Všechny tyto 

kroužky navštěvovalo celkem 45 dětí. 

 

Kroužky probíhaly na ZŠ Těšetice a v MŠ Senice na Hané. V obou těchto místech jich 

realizujeme naše kroužky několik let. 

V novém školním roce však již nebudeme pokračovat ve výuce v Těšeticích. Důvodem je 

pokles zájmu o kroužky, a také obtížná dostupnost z Litovle. 

 

Ve druhé polovině školního roku, kdy mají děti již nacvičené taneční sestavy, vystupují na 

různých akcích v blízkém okolí a zúčastňují se různých tanečních soutěží. Toto jim bohužel 

letos nebylo umožněno z důvodu přerušení vzdělávání vyplývajícího z mimořádných opatření 

vlády ČR, která byla přijata v souvislosti s omezením šíření koronaviru.  

 

Zde je krátký přehled akcí, které děti stihly ještě před přerušením vzdělávání absolvovat: 

Ne 10. 11. - přehlídka – Diskohrátky do pohádky – KD Těšetice (ukázky tanečních 

vystoupení včetně vlastní tvorby dětí, vystoupení hostů – senior klub Těšetice, hry a soutěže 

pro děti, přehlídka masek na téma pohádek). 

 

So 23. 11. - soutěž – Tancování Loštice /loňské formace doplněné a upravené s letošními 

žáky/: Žížaly (Baby Trips) – 1. místo 

 Pirátky (Show Dance) – 1. místo/ 2 vyst. 

 

Pá 13. 12. – Hvězdičky – akce ZŠ Těšetice (dopoledne pro ZŠ, odpoledne pro veřejnost):  

Pirátky (Show Dance). 

 

Ne 15. 12. - přehlídka – Adventní koncerty – Šantovka Olomouc: 

 Černoušci (R + BT), Žížaly (BT), Duo Hanička a Eliška (BT), 

 Duo Martina a Pavlína (SD), Pirátky (SD). 
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So 29. 2. – vystoupení na dětském karnevale v Senici na Hané: 

 Černoušci (BT + R), Koťata (nové show BT).  

 

Ne 1. 3. - soutěž – Tancování Loštice: Černoušci (BT + R) – 3. místo. 

 

So 7. 3. – vystoupení na plese ve Střížově: Pirátky a Mašinka (nová formace) – obě SD. 

 

 

Další plánované akce (např. 14. 3. soutěž v Bystřici pod Hostýnem, 29. 3. přehlídka Jarní 

karneval v Náměšti na Hané a 4. 4. soutěž v Němčicích nad Hanou) již neproběhly. 

 

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 následné navazování tanečních prvků. 

Začátkem jara je již většina tanečních formací secvičená a děti jezdí na různá vystoupení a 

taneční soutěže. V letošním školním roce nám toto nebylo umožněno z již výše zmíněných 

důvodů (mimořádná opatření vlády ČR). 

V květnu, kdy bylo vzdělávání obnoveno, po rovných 2 měsících přerušení, jsme řešili, jak 

pokračovat s dětmi dál. Protože některé termíny tanečních soutěží byly přesunuty na podzim, 

rozhodli jsme se dětem přerušenou dobu vzdělávání nahradit v průběhu hlavních prázdnin, 

aby mohly taneční formace natrénovat a být tak připraveny na taneční vystoupení na začátku 

dalšího školního roku (v rámci Litovelských slavností) a na podzimní taneční soutěže. 

Taneční kroužky KASTER celkem navštěvovalo 117 dětí. 

TK CARAMBA 

Jedná se o nový taneční kroužek, ve kterém se děti věnují nácviku latinsko-amerických tanců. 

Ve školním roce 2019/2020 kroužek navštěvovalo 8 tanečníků. I přes nečekané dřívější 

ukončení tohoto kroužku (kroužek již nebyl po přerušení obnoven, protože nebylo možné 

zajistit zvýšené požadavky na ochranu zdraví účastníků - při nácviku latinsko-amerických 

tanců není možné dodržet minimální rozestupy 1,5 metru) si účastníci zlepšili techniku tance 

a naučili se nové taneční figury a variace. Taneční kroužek navštěvovalo 8 dětí. 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY 

Pohybové kroužky na školách 

Ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli 3 pohybové kroužky pro děti na ZŠ Červenka,  

2 pohybové kroužky na ZŠ Haňovice, jeden pohybový kroužek na ZŠ Nasobůrky a jeden 

pohybový kroužek na ZŠ Vilémov. Děti hrály různé pohybové hry, do kterých se zapojoval i 

pedagog.  
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Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo pohybové hry na školách celkem 95 dětí. 

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 12 dětí.   

SK8RING 

Děti se v tomto kroužku učí dovednosti jezdit na skateboardu. Jsou seznámeny s bezpečností, 

v kroužku je vyžadováno používání ochranných pomůcek - přilby a chráničů. Děti se naučily 

rozjezdy, výjezdy a sjezdy na různé překážky a vyzkoušely si jízdu na U-rampě. Kroužek 

navštěvovaly celkem 4 děti. 

NERF KLUB 

Tento kroužek patří v naší nabídce k novějším. Je zaměřený na sportovní vyžití se zbraněmi 

NERF. Děti zde hrály různé strategické hry. Kroužek je oblíben zejména chlapci, ve školním 

roce 2019/2020 jej navštěvovalo celkem 19 dětí. 

KIN-BALL 

Tento nově otevřený kroužek se nám nenaplnil tak, jak by bylo pro hru s velkým míčem 

optimální, i tak se však děti, které do kroužku docházely, naučily, jak s míčem pracovat a 

hrály i jednoduché hry. Kroužek navštěvovalo celkem 6 dětí.  

VING TSUN KUNG FU 

Kroužek je zaměřen na bojové umění a základní prvky sebeobrany. Děti zlepšily svou 

hybnost i fyzickou kondici. Kroužek byl ve školním roce 2019/2020 předčasně ukončen 

z důvodu mimořádných opatření vlády ČR, protože při nácviku sebeobrany nebylo možné 

dodržet zvýšené podmínky ochrany zdraví, není to bezkontaktní sport. Kroužek navštěvovalo 

v průběhu školního roku 13 dětí. 

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. Během roku kroužek 

navštěvovalo celkem 7 dětí. 

Angličtina školáci I a II 

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

Výuka probíhala ve dvou kroužcích, podle jazykové úrovně. Zábavnou formou se děti učily 

základní slovní zásobu, hrály hry. Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo oba jazykové 

kroužky 18 dětí. 
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Angličtina pro dospělé 

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme otevřeli 1 kroužek angličtiny pro dospělé, který 

navštěvovalo celkem 8 účastníků. V době přerušení vzdělávání výuka pokračovala distanční 

formou. 

Japonština 

Jedná se o novější kroužek v naší nabídce. Ve školním roce 2019/2020 kroužek navštěvovalo 

10 účastníků. Zábavnou formou se zde účastníci seznamovali nejen se základní slovní 

zásobou, kaligrafií, ale také například s japonskou kulturou a gastronomií.  

Navzdory nepříznivé situaci (opatření spojená s COVID - 19) se děti naučily pracovat se 

základními komponenty japonské věty. Výuka probíhala celoročně, v době přerušení 

vzdělávání děti pokračovaly distanční formou. 

VÝTVARNÉ KROUŽKY 

Pastelka 

Kroužek navštěvovaly děti předškolního věku, učily se zde rozvíjet jemnou a hrubou 

motoriku a seznamovaly se s různými výtvarnými technikami. Děti se účastnily také různých 

výtvarných soutěží, celkem kroužek navštěvovalo 13 dětí.  

Výtvarka pokaždé jinak 

V tomto kroužku tvořily děti z různých výtvarných materiálů, které jsou lehce dostupné a 

nenáročné na zpracování, s použitím různých výtvarných technik. Ve školním roce 2019/2020 

kroužek navštěvovalo 8 dětí. 

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. Ve školním roce 

2019/2020 kroužek navštěvovalo 15 účastníků. 

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. Ve školním roce 2019/2020 kroužek navštěvovalo 7 účastníků. 

Keramika pro děti 

Hlína je pro děti velmi atraktivní materiál. Při práci s hlínou si zdokonalují jemnou motoriku, 

s některými pracemi se musí dětem 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. Ve školním roce 2019/2020 kroužek 

navštěvovalo 8 dětí. 
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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. Celkem tyto 

kroužky ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 43 dětí. 

TECHNICKÉ KROUŽKY 

Radioelektrotechnika pro začátečníky a pokročilé 

Ve školním roce 2019/2020 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. Návštěvníci pokročilejší úrovně si 

prohlubovali své teoretické znalosti z analogové i číslicové elektroniky. Své dovednosti 

zúročili při stavbě soutěžních výrobků pro plánovanou soutěž v radioelektronice a při práci na 

svých konstrukcích.  

Soutěž v radioelektronice však byla z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušena, a to 

ve fázi, kdy již bylo vše připraveno. Děti to velice mrzelo. Proto jsme se rozhodli jim toto 

zklamání alespoň částečně vynahradit tak, že jsme v červnu uspořádali místní kolo soutěže, 

kterého se zúčastnili pouze naši účastníci z kroužku radioleketrotechniky pro pokročilé při 

DDM Litovel. 

Ve školním roce 2019/2020 kroužky radioelektrotechniky navštěvovalo celkem 16 dětí. 

PC pro školní družiny 

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme otevřeli 5 zájmových kroužků, během kterých se 

děti seznamovaly hravou formou se základy práce na počítači. Pomocí plnění zábavných 

úkolů se učily pracovat v prostředí jednoduchých počítačových programů, rozšiřovaly si 

znalosti ze školy, procvičovaly se v matematice, českém jazyce, v porozumění textu, učily se 

hodnotit vlastní výkon, a také si za odměnu hrály. 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo tyto kroužky celkem 95 dětí. 

KULTURNÍ, HISTORICKÁ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA, VAŘENÍ 

Badatelé 

Inspirací pro otevření tohoto kroužku byla bakalářská práce na téma Haná, zapůjčená 

z Katedry výtvarné výchovy PF UP v Olomouci, která se zabývá muzejní pedagogikou. 

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. Téma letošního roku bylo „Po 

stopách českého jazyka“. Kroužek ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 7 dětí. 

Divadélko Rolnička 

Kroužek je zaměřen na seznámení s teorií a praxí loutkového divadla, děti se zde učí, jak 

pracovat s maňáskem, procvičují si paměť a recitaci textů. Kroužek navštěvovaly celkem 4 

děti. 
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Kuchtík kulinář 

Cílem kroužku je naučit děti se zdravě stravovat. Kroužek navštěvovalo celkem 7 dětí. 

LOGOPEDICKÉ CHVILKY 

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

hlásek a samohlásek. Ve školním roce 2019/2020 kroužek navštěvovalo celkem 7 dětí. 

Tento kroužek již bohužel nebudeme moct v dalším školním roce nabídnout, protože nám 

naše kolegyně, která tento kroužek vedla, odchází na zaslouženou seniorskou dovolenou. 

Převzít činnost tohoto kroužku vyžaduje určitou odbornou kvalifikaci, kterou v současnosti 

žádný ze zaměstnanců DDM Litovel nemá. 

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. Ve školním roce 

201/2020 kroužek navštěvovalo celkem 11 dětí. 

Klub mladých 

Ve školním roce 2019/2020 byl klub navštěvován především dětmi z 1. a 2. stupně základních 

škol a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školní rok byl předčasně ukončen 

počátkem března z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s omezením šíření 

koronaviru a v květnu již nebyl obnoven. Jedná se o spontánní činnosti, kde je docházka 

nepravidelná a my bychom nebyli schopni dodržet požadavek na homogenní skupinu dětí. 

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 

Matematika - doučování 

Zde pracujeme s žáky jednotlivých ročníků individuálně podle jejich potřeb. 

Ve školním roce 2019/2020 využili možnosti doučování z matematiky celkem 3 žáci. O tuto 

aktivitu je stále velký zájem, což nás těší.  

Individualizovanou formou probíhá také výuka hry na klavír, o které detailněji pojednává část 

vztahující se k hudebním kroužkům. 

Naše úspěchy  

V této části výroční zprávy vždy píšeme o úspěších našich účastníků v soutěžích, především 

tanečního nebo technického zaměření. V letošním školním roce však byla převážná většina 

soutěží zrušena z důvodů mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s omezením šíření 

koronaviru. 

Také my jsme museli zrušit naše nejvýznamnější soutěže, jako je nepostupová taneční soutěž 

„O erb města Litovel“, oblastní kolo soutěže v radioelektronice, základní kolo tradiční 

přírodovědné soutěže „Zlatý list“ a „Dopravní soutěž mladých cyklistů“.  
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Co jsme tedy ještě stihli: 

So 23. 11. - soutěž – Tancování Loštice /loňské formace 

doplněné a upravené s letošními žáky/: Žížaly (Baby 

Trips) – 1. místo 

 Pirátky (Show Dance) – 1. místo/ 2 vystoupení 

 

Ne 1. 3. - soutěž – Tancování Loštice: Černoušci (BT + R) 

– 3. místo. 

 

 

Adoptivními rodiči krokodýla 

V chovatelském kroužku chováme různé plazy. Ale krokodýla? Toho v kroužku nemáme. Ale 

jeho adoptivními rodiči spolu s dětmi jsme. Jak se nám to podařilo? 

V Zoo Olomouc lze přispět na péči a krmení různých zvířat. Mohou přispět jednotlivci, 

organizace, ale třeba jednotliví podnikatelé. Adopční smlouva platí vždy rok. Podle výše 

příspěvku je stanoveno několik kategorií. Každá z nich obdrží některé bonusy, např. různý 

počet volných vstupů do zoo, adopční listinu, cedulku sponzora na ubikaci zvířete, pozvání na 

Den sponzorů zoo, elektronický časopis Zoo Olomouc Oryx. 

S dětmi z chovatelského kroužku se této činnosti věnujeme již delší dobu. Každý školní rok 

obdrží děti informační lístek pro rodiče, kde vysvětlujeme důvod sponzorování a žádáme 

 o dobrovolný finanční příspěvek 100,- Kč. Po shromáždění potřebné částky děti hlasují, které 

zvířátko budeme aktuálně podporovat. Po odeslání vyplněného formuláře a vybrané částky je 

pak podepsána sponzorská smlouva. Adopční listinu potom umisťujeme vždy na viditelné 

místo v naší Minizoo, kde jsou vystaveny i listiny z předchozích let. Děti se touto formou učí 

dobrovolně podporovat dobré věci ve svém okolí. Letos „zvítězil“ s největším počtem hlasů 

krokodýl čelnatý.  

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.  

V letošním školním roce jsme byli nuceni výrazně omezit tuto část naší činnosti. 

V průběhu jarních měsíců pořádáme nejvíce našich akcí a soutěží. Vyplývá to 

z periodicity naší činnosti v rámci jednotlivých školních roků. Během první poloviny 
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roku se děti připravují, získávají nové zkušenosti, učí se novým věcem. Ve druhé 

polovině roku potom mají nově nabyté dovednosti zúročit a předvést.  

Protože však od 11. 3. 2020 bylo přerušeno vzdělávání z důvodu mimořádných opatření 

vlády, nemohli jsme tuto část naší činnosti od tohoto data vůbec realizovat. Platnost 

mimořádných opatření v oblasti školství se na příležitostnou činnost vztahovala až do 

konce června 2020. Z tohoto důvodu v letošním školním roce zaznamenáváme razantní 

pokles výkonů v této oblasti činnosti. 

Existence mimořádných opatření nám také znemožnila ve druhém pololetí realizovat 

dopravní výchovu na školách a na dopravním hřišti, což má rovněž významný vliv na 

počet realizovaných aktivit.  

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

V následující části výroční zprávy krátce referujeme o některých akcích, které 

 ve školním roce 2019/2020 proběhly. 

Den otevřených dveří 

V pátek 13. září 2019 proběhl v Domě dětí a mládeže Litovel 

Den otevřených dveří. Již tradičně jsme oslovili místní školy 

a školky s nabídkou připravených programů pro děti ve všech 

našich prostorách. V budově na Komenského ulici se děti 

mohly podívat na naše zvířátka v Minizoo, s některými 

zvířátky bylo možno se i pomazlit, v tělocvičně se mohly děti 

vyřádit při skvělé týmové hře s míčem zvaným Kin-ball, kluci 

možná více ocenili strategickou hru NERF a v budově na 

Staroměstském náměstí jsme měli pro děti připravenou 

kreativní dílničku a loutky. Vše bylo samozřejmě přístupné i 

široké veřejnosti. Kdo měl zájem, mohl nahlédnout i do 

prostor Klubu mladých, nacházejících se v budově Městského klubu Litovel. Jako každý rok 

chceme ocenit hojnou účast a skvělou spolupráci místních škol!   

 

 

Diskohrátky 

V neděli 10. 11. se sešli žáci tanečních kroužků Rytmika 

Senice na Hané, Baby Trips Senice na Hané a Show Dance 

Těšetice při DDM Litovel se svými rodiči a kamarády v 

sále KD v Těšeticích na akci Diskohrátky do pohádky. V 

letošním roce nás příjemně překvapil i zájem veřejnosti a 

účast dalších dětí ze ZŠ Těšetice.  

Celé odpoledne bylo plné tanečních vystoupení a také 

pohybových a tanečních her, do kterých se zapojily i ostatní 

děti. V tanečních ukázkách se představili malí začátečníci  

z Rytmiky (Černoušci) i pokročilá děvčata ze Show Dance (Pirátky), děti mírně pokročilé 

předvedly své Žížaly a vlastní tvorbu dvojice (Shawn Duo, Duo Die Young) i čtveřice (Černá 

a bílá). S chutí jsme také tleskali našim hostům – seniorům z taneční skupiny Sekt Těšetice, 

kteří nám předvedli Námořníky i polku Hasiči. 
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Barevné bubnování 

Jedná se o nabídku zážitkového programu pro děti z mateřských škol v Litovli a blízkém 

okolí. Děti si při ní nejen zahrají na drumbeny, ale přenesou se i do pohádky, zažijí plavbu na 

moři, navštíví Afriku a zahrají si různé hry. Aktivitu nabízíme v ranních /dopoledních 

hodinách (cca 45-60min) - dle režimu v mateřských školách. Ve školním roce 2019/2020 tato 

aktivita proběhla 5krát. Navštívili jsme mateřské školy v Litovli a blízkém okolí. 

Jarní prázdniny s DDM 

V průběhu jarních prázdnin jsme uspořádali každý den pro 

děti zajímavý program. Jednalo se o nabídku samostatných 

akcí. Děti se podívaly do olomouckého Moravského 

divadla, kde měly možnost nahlédnout do zákulisí příprav 

divadelních a operních představení, další dny prázdnin 

měly možnost zařádit si v Krokodýlku Olomouc, vyzkoušet 

řadu zajímavých pokusů v Pevnosti poznání, v laboratoři 

zkoumat neobvyklé vlastnosti vody. Také jsme si udělali 

výlet do Hranic, kde děti tvořily obrázky z písku. Abychom 

pořád jen necestovali, tak jsme si zahráli v Litovli bowling 

a upekli si výborné muffiny.  

 

Přírodověda 

Mnoho let již pořádáme široké spektrum akcí se zaměřením na přírodu a zvířátka. Jedná se 

především o naše putovní Minizoo, se kterým 

navštěvujeme mateřské školy v regionu, setkání chovatelů 

terarijních zvířat, návštěvy útulků pro zvířata a Záchranné 

stanice volně žijících zvířat v Pateříně. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se bohužel neměli 

možnost se zapojit do jarní úklidové akce v rámci celostátní 

kampaně „Ukliďme Česko“, protože tato akce se v letošním 

roce z důvodu mimořádných opatření vlády ČR nekonala.  

Přesto jsme však měli možnost alespoň v rámci naší 

pravidelné a táborové činnosti přírodě pomoci od 

nahromaděných odpadků. Zúčastnili jsme se akce „Vyčisti les“.  Akce proběhla v součinnosti 

s obcí Senice na Hané, která zajistila odvoz odpadu. Museli jsme vytvořit  

2 sběrná místa. Sami jsme byli překvapeni, co jsme našli a v jak krátké době (cca 2 hodiny). 

Také děti ve Vilémově pomáhaly vyčistit les ve svém okolí.  

 

Sbírka pro útulek pro opuštěná zvířata 

V prosinci 2019 uspořádal Dům dětí a mládeže Litovel sbírku pro opuštěné psy a kočky 

 v útulcích. Aktivně se do organizace sbírky zapojily i děti z kroužků Chovatelé a Hravá 

přírodověda. V docela krátkém čase se nakonec podařilo naplnit dvě obrovské krabice plné 
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pamlsků, konzerv, hraček, desinfekčních prostředků, misek a dalších potřebných věcí. Část 

těchto dárků odvezly děti společně s panem Ing. Sovou do 

útulku v rámci každoročního předvánočního výletu. Zbytek 

jsme předali pejskům z Psího domova – Pod křídly anděla v 

Žerotíně. Tento útulek je určený pejskům, kteří byli 

odebráni z nevhodných podmínek, často už na pokraji 

smrti.  

Všem milým dárcům ze srdce děkujeme, a nejen pejskům a 

kočičkám, ale všem zvířatům přejeme, aby se k nim lidé v 

roce 2020 začaly chovat lépe, ohleduplně a s láskou. 

A my, zaměstnanci Domu dětí a mládeže Litovel, jsme si dali novoroční předsevzetí, že tyto 

sbírky se stanou naší pravidelnou akcí. 

 

Archeologická laboratoř 

Děti z kroužku Badatel v tajemném muzeu při DDM 

Litovel měly možnost zavítat do prostor UP v Olomouci. 

Dostali jsme pozvání od Mgr. P. Kalábkové, Ph.D. do sekce 

archeologie, katedry historie. Vyzkoušeli jsme si hledání 

mincí, skládání a lepení střepů keramiky, včetně popisování 

archeologických nálezů tuší. 

Největší překvapení nás čekalo v laboratoři se středověkými 

předměty. Vytáhnout cca metr dlouhý středověký meč z očistné lázně byl opravdu zážitek pro 

všechny. 

A středověký zlatý poklad? Byl. Čokoládové zlaté mince byly odměnou pro nás pro všechny.  

Výlety do LASER MANIE 

Během podzimních a pololetních prázdnin jsme vyrazili s dětmi do Laser arény v Olomouci, 

děti si to opět velmi užily. Jedná se o již tradiční a oblíbenou akci s velkým zájmem ze strany 

dětí. 

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  
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k dopravní kázni i ve zdravovědě. Během podzimních a jarních měsíců pak probíhá nácvik 

praktické části dopravní výchovy na dopravním hřišti v Litovli.  

V letošním školním roce byla dopravní výchova z důvodu mimořádných opatření vlády ČR 

přerušena a děti tak nestihly dokončit přípravu, složit zkoušku a získat tak průkaz cyklisty. 

Jsme však se zapojenými školami v kontaktu a aktualizujeme plány dopravní výchovy tak, 

aby si děti v případě zájmu škol mohly průkaz cyklisty dokončit. 

Soutěže  

Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i všechny námi pořádané soutěže: 

 

Výtvarné soutěže a výstavy 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme realizovali 2 výstavy, 

z nichž jedna byla soutěžní. V pořadí první byla výstava 

prací dětí z místních mateřských škol „Podzimní krása“, 

kterou pořádáme ve vstupním vestibulu místní městské 

knihovny. 

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.  

 

 

Litovelský skřivánek 

Dne 27. ledna se v prostorách Domu dětí a mládeže Litovel 

uskutečnila již tradiční pěvecká soutěž Litovelský 

Skřivánek. Soutěže se zúčastnilo celkem  22 dětí ze 

základních škol  I. a II. stupně z Litovle (ZŠ Jungmannova, 

Vítězná) a z Červenky. Celkem byli soutěžící rozděleni do 

šesti kategorií. Vzhledem k velké nemocnosti se nakonec 

počet soutěžících stabilizoval na uvedeném počtu. Pěvecká 

vystoupení dětí jsou vždy kouzelným a nezapomenutelným 

zážitkem a porotci to mají při hodnocení velice těžké. Jako 

diváci zde jsou rodiče a další rodinní příslušníci 

vystupujících dětí, jedná se tedy zároveň také o aktivitu 

komunitního charakteru. 
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Soutěž mladých radioelektrotechniků 

 

V průběhu listopadu 2019 probíhala v prostorách DDM Litovel 

hlasovací soutěž začínajících radioelektrotechniků. Chlapci 

docházející do kroužku radioelektrotechniky pro začátečníky 

měli za úkol vyrobit z drobných elektro součástek „umělecké 

dílo“ na libovolné téma, s pomocí pájky a drobného nářadí. 

Jejich výrobky byly po dobu 1 měsíce vystaveny v DDM na 

Komenského ulici a veřejnost měla možnost výrobky bodově 

ohodnotit.  Chlapci tak měli možnost nejen projevit svoji 

fantazii, ale také procvičit si pájení.  

 

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  - za krásného počasí to bývá i dvojnásobek.  Město 

Litovel se stará o revize a následné opravy překážek. Hřiště je využíváno k jízdě na 

skateboardu nebo na free-style kolech, a 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, provoz je takto omezen z důvodu chladného počasí a námraz. 

V letošním školním roce byl provoz skateparku přerušen v období od 16.3.2020 do 27. 4. 

2020. Přerušení souviselo s počátkem vyhlášení karantény pro území Litovle a trvalo až do 

doby, kdy vláda začala postupně uvolňovat mimořádná opatření pro venkovní prostranství. 

Dále dětem i mládeži nabízíme využívání otevřeného klubu. Činnosti v klubu probíhají 

neorganizovanou formou, docházka je nepravidelná a zcela dobrovolná. Klub navštěvují 

především děti 1. a 2. stupně místních základních škol. Děti zde mají možnost věnovat se 

deskovým hrám, vnitřním sportovním aktivitám (ping pong, kulečník, šipky, Nintendo), jsou 

zde také 2 počítače s připojením k internetu, DVD přehrávač, knihy a časopisy, pomůcky na 

výtvarné činnosti. I činnost Klubu mladých byla ve školním roce 2019/2020 ukončena 

předčasně. Klub byl od 11.3.2020 uzavřen a do konce školního roku již nebyl jeho provoz 

obnoven z důvodu nemožnosti zajistit požadavek na homogenní skupiny, který byl při 

postupném uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství vládou stanoven.  

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.  
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2.1.5. Pobytové akce, tábory a příměstské tábory 
 

Ve školním roce 2019/20 jsme pořádali celkem 14 pobytových 

akcí, táborů a příměstských táborů, které probíhaly během 

krátkých prázdnin ve školním roce i o letních prázdninách nejen 

na naší základně v Cakově nebo přímo v Litovli, ale ve 

Vernířovicích. Plánovali jsme 7 pobytových táborů nebo akcí a 

8 příměstských. 1 pobytový tábor jsme nezrealizovali. Jednalo 

se o prázdninový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Tento tábor již několik let pořádáme ve spolupráci 

s městem Litovel, letos byl však z důvodu nepodpoření projektu 

ze strany Ministerstva vnitra zrušen. Sedmi příměstských táborů 

se zúčastnilo 126 dětí, sedmi pobytových táborů nebo akcí se 

zúčastnilo celkem 243 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. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami z rodin a z litovelského dětského 

domova jsou již samozřejmostí.  

I v tomto školním roce jsme plánovali uspořádat z dotace města Litovel a prostředků 

Ministerstva vnitra tábor pro 25 účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí s názvem 

„Prázdninový pobyt“. S ohledem na vývoj situace kolem koronaviru však tentokrát 

Ministerstvo vnitra žádost na realizaci tohoto tábora zamítlo a i město Litovel se vzhledem 

k aktuální situaci ohledně šíření nákazy koronavirem rozhodlo realizaci tohoto tábora 

nepodpořit. 

 Tábor s integrací 

Již mnoho let realizuje Dům dětí a mládeže Litovel na táborové základně v Cakově tábor 

s integrací. V letošním školním roce pro nás byla realizace tábora náročnější než kdykoli 

dříve. Příprava tohoto tábora vyžaduje mnoho času, dlouho však nebylo jasné, zda tábory 

budeme moct vůbec realizovat a pokud ano, tak za jakých podmínek. Přes všechny překážky 

se však tábor podařilo uskutečnit, také díky nově navázané spolupráci s UP Olomouc, kdy 

nám studenti na praxi pomáhali s asistencí u dětí, u kterých to bylo potřebné. 

2. 2. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Dům dětí a mládeže Litovel postupoval v rámci prevence sociálně patologických jevů podle 

Minimálního preventivního programu na školní rok 2019/2020, který byl zaměřen zejména 

na: 
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• výchovu účastníků ke zdravému životnímu stylu; 

• výuku žáků 4. tříd ZŠ v oblasti dopravní výchovy; 

• environmentální výchovu a osvětu; 

• primární prevenci sociálně-patologických jevů; 

• osobnostní a sociální rozvoj účastníků a rozvoj jejich sociálně komunikativních 

 dovedností; 

• ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

 nebo násilí. 

 V letošním školním roce jsme se chtěli ještě zaměřit na prevenci kybernetické kriminality. Již 

jsme měli naplánované a dohodnuté komunitně osvětové setkání, kde cílovou skupinou byli 

především rodiče dětí a mladých. Ve spolupráci s Mgr. Bc. Petrem Piňosem (preventistou 

Policie ČR) a Městským klubem Litovel jsme připravili akci s názvem „Kybersvět našich dětí 

aneb děti v zajetí internetu“. Akce se měla uskutečnit v dubnu, ale museli jsme její realizaci 

odložit na další školní rok. 

2.3. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme aktivně spolupracovali se školami na území ORP Litovel, 

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

Litovel. 

2.3.1. Spolupráce se školami 
  

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

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

Spolupráce při pořádání výstav - podzimní, vánoční (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, ZŠ Vilémov). 

 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.  

 

2.3.2. Spolupráce s městem 
 

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

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

dílničky, minizoo, taneční vystoupení); 

 Spolupráce s Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Litovel – v letošním školním 

roce probíhala komunikace ohledně opravy elektroinstalace v budově DDM na 

Komenského ulici; i přes zpoždění díky nouzovému stavu se podařilo během měsíce 

srpna a části měsíce září opravit elektroinstalaci v přízemí budovy DDM na 

Komenského ulici; v příštím roce plánujeme provést opravy v 1. patře budovy DDM; 

 Spolupráce s Městskou policií Litovel na realizaci dopravní výchovy; 

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

patologických jevů (v rámci spontánních aktivit) a úpravě dětského dopravního hřiště 

– nově přikoupený pozemek byl vyčištěn, nyní nás čeká opravit plot. Do budoucna 

bychom rádi na dopravním hřišti vybudovali sociální zařízení. 

2.3.3. 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. Ježíškova dílna, 

taneční vystoupení tanečních kroužků DDM Litovel, minizoo, výstavy);  

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

 Spolupráce s FTK Univerzity Palackého na realizaci tábora s integrací (studentské 

praxe – studenti jako asistenti); 

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

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

 Spolupráce s domovem pro seniory v Litovli – návštěvy seniorů dětmi z kroužku 

Badatelé.   

3. Podmínky pro činnost 
 

3.1. Personální zabezpečení ve školním roce 2019/2020 
 

Ve školním roce 2019/2020 byla pedagogická činnost zajišťována 8 pedagogickými 

pracovníky a další činnosti 5 provozními pracovníky. V průběhu školního roku došlo  

k personálním změnám, souvisejícím s úmrtím zaměstnankyně na pozici „ekonom, účetní, 

hospodář“ a s ukončením pracovního poměru jedné pracovnice na pozici „pedagog volného 

času“. Pracovnici na pozici uklízečka byl navýšen úvazek z 0,625 na 1,0 a zástupkyni 

ředitelky byl navýšen úvazek z 0,875 na 1,0.  

O Organizační struktuře zařízení pojednává podkapitola 3.1.2. 
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3.1.2. Organizační struktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Interní zaměstnanci 
 

Pracovní zařazení Počet pracovníků Počet úvazků 

Pedagog volného času 8 7,75 

Provozní zaměstnanci 5 4,0 

 

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 

Statutární zástupce 

ředitelky DDM Litovel 

Pedagogové 

volného času  

 

Externisté - 

pedagogové 

Účetní, 

rozpočtář, 

pokladní 

Provozní 

zaměstnanci: 

- domovník, údržbář 

řidič 

- vrátná, telefonistka 

- uklízečka 

- správce, údržba, 

úklid STZ Cakov 

Externisté - ne 

pedagogové 

Ředitelka 

DDM Litovel 
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4. Bc. Eva Mariánková PVČ 1,0 ÚSO sociální, PVČ 

4. Monika Pospíšilová PVČ 1,0 ÚSO, PVČ 

5. Šárka Grunová, DiS. (do 

31.5. na úv. 0,875, od 1.6. 

úv. 1,0) 

PVČ 

zástupkyně ředitelky 

1,0 VOŠ pedagogická 

 

6. Ing. Pavel Sova PVČ 0,75 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. Eva Volková vrátná DDM, ul. Komenského  0,75 SO 

9. Marcela Kalábová správce, údržba, úklid STZ 

Cakov 

0, 5 SO 

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

11. Jarmila Kargerová (do 

23. 5. 2020) 

Ing. Gerhard Walter 

(od 8. 6. 2020) 

ekonom, účetní, hospodář 1,0 ÚSO ekonomická 

 

VŠ ekonomická 

12. Miloslava Mráčková 

(do 5.5.2020 0,625 

úv.), od 6.5.2020 1,0 

úv. 

uklízečka 1,0 SO 

   

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. 

Externí pracovníci 

 Jméno pracovní zařazení 

1. Jiří Bahounek Dílčí pedagog volného času 

2. Petra Fingerová Dílčí pedagog volného času 
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3. Pavla Vydrželová Dílčí pedagog volného času 

4. Tereza Kocvrlichová Dílčí pedagog volného času 

5. Jaroslava Prucková Dílčí pedagog volného času 

6. Jiří Kameník Dílčí pedagog volného času 

7. Lucie Kocourková Dílčí pedagog volného času 

8. Bc. Martin Neplech Dílčí pedagog volného času 

9. Mgr. Jana Čekelová Dílčí pedagog volného času 

10. Natálie Timpová Dílčí pedagog volného času 

11. Kateřina Látalová Dílčí pedagog volného času 

12. Aneta Navrátilová Pomocná taneční lektorka 

13. Pavel Juráš Dílčí pedagog volného času 

14. Alois Milde Správce dopravního hřiště 

15. Vladimíra Hartelová Správce skateparku 

16.  Jana Motlová Dohled v Klubu mladých 

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 2019/2020 se pedagogičtí 

zaměstnanci zúčastnili těchto akreditovaných vzdělávacích programů: 

 Polytechnické vzdělávání – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin –  

4 pracovníci/pedagogové – realizováno v rámci projektu DDM Litovel – 

Šablony II 

 Projektová výuka – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – 3 pracovníci/pedagogové – 

realizováno v rámci projektu DDM Litovel – Šablony II 

 ICT ve školách I – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – 7 pracovníků/pedagogů – 

realizováno v rámci projektu DDM Litovel – Šablony II 
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 ICT ve školách II – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – 8 pracovníků/pedagogů – 

realizováno v rámci projektu DDM Litovel – Šablony II 

 Syndrom vyhoření – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – 1 pracovník/pedagog – 

realizováno v rámci projektu DDM Litovel - Šablony II 

 Práce pedagogů s heterogenní skupinou (inkluze) – kurs DVPP v rozsahu 8 

hodin – 8 pracovníků/pedagogů – realizováno v rámci projektu DDM Litovel – 

Šablony II 

 ICT ve školách III – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – 9 pracovníků/pedagogů – 

kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – realizováno v rámci projektu DDM Litovel – 

Šablony II 

 Kariérové poradenství – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – 8 

pracovníků/pedagogů – kurs DVPP v rozsahu 8 hodin – realizováno v rámci 

projektu DDM Litovel – Šablony II 

 Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro ZŠ – on-line seminář 

pořádaný Ministerstvem dopravy – 1 pracovník/pedagog 

 Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ – on-line seminář 

pořádaný Ministerstvem dopravy – 1 pracovník/pedagog 

 Zdravotník zotavovacích akcí – kurs v rámci DVPP v rozsahu 40 hodin – 3 

pracovníci/pedagogové 

 Vánoce a zdraví – seminář v rozsahu 7 hodin pořádaný PF UP v Olomouci – 1 

pracovník/pedagog 

 Reálie německy mluvících zemí hravě – vzdělávací program NIDV v rámci 

DVPP – 1 pracovník/pedagog 

 Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou 

výchovu v roce 2019 – akreditovaná akce v rámci programu DVPP v rozsahu 6 

hodin – 2 pracovníci/pedagogové 

 

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. S majitelem budov jsme ve školním roce 

2019/2020 projednávali realizaci oprav elektroinstalace u budovy DDM v Komenského ulici. 

Zastupitelstvo města Litovel schválilo rozpočtové opatření na opravu elektrorozvodů 

v budově DDM ve výši 200 000,- Kč. V průběhu měsíce srpna až září se i přes zpoždění 

termínů kvůli nouzovým opatřením podařilo zrealizovat část oprav, a to v přízemí budovy 

DDM na Komenského ulici. V příštím roce bychom rádi s opravami pokračovali, budou-li 

k tomuto vyčleněny další finanční prostředky z rozpočtu města Litovel. 

Během doby, kdy bylo přerušeno vzdělávání, jsme pokračovali v obnově vybavení místnosti, 

kde jsou naše zvířátka z Minizoo. V rámci projektu EVVO 2020 „Doteky přírody“, na jehož 

realizaci nám Olomoucký kraj přispěl částkou ve výši 12 200,- Kč, jsme obnovili jedno 

 z terárií. Z našich prostředků jsme zakoupili 5 železných stojanů pod terária, aby se 

v místnosti se zvířátky lépe udržoval pořádek a čistota.  
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Dále jsme toto období využili také pro posílení WIFI sítě, protože stávající stav již 

nevyhovoval a omezoval výuku i přípravy pracovníků pomalým připojením. Na přelomu 

kalendářního roku jsme také veškeré počítače v DDM aktualizovali na operační systém 

WINDOWS 10, abychom mohli využívat novější nástroje a aplikace (Office 365). 

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 5 dní v týdnu (pondělí až pátek) v čase od 

13:00 do 16:00 hod. Probíhaly zde některé klubové činnosti, 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. 

V letošním školním roce nám majitel dopravního hřiště (město Litovel) po dohodě zajistil 

vyčištění nově připojené části pozemku k dopravnímu hřišti (v loňském školním roce byl 

tento pozemek městem odkoupen od soukromého vlastníka z důvodu havarijního stavu plotu, 

který bylo třeba řešit, a také z důvodu plánu rozšířit vybavení dopravního hřiště o sociální 

zařízení, případně ještě i o vnitřní učebnu). 

Stálá táborová základna v Cakově 

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. Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo několik dílčích nutných oprav - 

vyměnili jsme 3 bojlery na ohřev teplé vody ve venkovních umývárnách, čímž jsme, 

v kladném slova smyslu, dost ovlivnili spotřebu elektrické energie. Dále jsme opravili 

prosakující vodní potrubí na chodbě v hlavní budově a vyměnili zcela zkorodované potrubí 

odvádějící dešťovou vodu z okapů od budovy, čímž jsme vyřešili problém s prosakováním 

vody do kuchyně, které bylo způsobeno ucpáním tohoto svodného potrubí. 

Ve venkovních chatkách jsme obměnili podlážky na postelích a opravili nefunkční dveře a 

zámky, nakoupili jsme také nové potahy na matrace v chatkách. 

Koncem června jsme ještě byli nuceni řešit havarijní stav brány, která se vlivem koroze již 

rozpadla a stala se nebezpečnou, navíc jsme nemohli bezpečně uzavřít areál budovy. 
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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 a sportovních 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. 2019/2020 Dotace na rok 2019 

Zápisné 384 tis. Kč Mzdové náklady 6647 tis. Kč 

Výnosy STZ Cakov 313 tis. Kč Příspěvek na 

provoz/zřizovatel 

239 tis. Kč 

Výnosy akcí  88 tis. Kč Odpisy 35,2 tis. Kč 

Prázdninové tábory 644 tis. Kč Příspěvek města na činnost 55 tis. Kč 

Dary finanční 5 tis. Kč 

 

Dotace Olomouckého kraje 

na projekt EVVO 

10 tis. Kč 

 

 

V kalendářním roce 2019 jsme dostali dotaci z rozpočtu města Litovel ve výši 55 tis. Kč jako 

příspěvek (a dotaci) na činnost a pronájmy sportovišť.  

Od BESIPu jsme dostali v roce 2019 29,7 tis. Kč na dopravní výchovu, 62,9 tis. Kč na ostatní 

dopravní výchovu, refundaci platu správce/údržbáře DDH, na výuku a na údržbu.  

Město Litovel také financuje pronájem prostor otevřeného klubu mladých v Městském klubu 

Litovel, 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 v roce 2019 dotaci 

z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč. 

4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí a kontrolách 
 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v našem školském zařízení inspekční činnost ČŠI. 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

organizace, nebyly shledány nedostatky. 
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5. Údaje o realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Dům dětí a mládeže Litovel ve školním roce 2019/2020 pokračoval s realizací projektu 

s názvem „DDM LITOVEL – Šablony II“, s  reg. č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010585, který 

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MMR  

v prioritní ose 3. 

Projekt je zaměřen na rozvoj Domu dětí a mládeže Litovel prostřednictvím personální 

podpory, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání účastníků 

zájmového vzdělávání, na podporu rozvojových aktivit a na aktivity rozvíjející ICT 

dovednosti v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MMR v prioritní ose 3. Projekt byl 

zahájen 1. 2. 2019 a je plánován na 2 roky.  

S ohledem na přerušení vzdělávání související s mimořádnými opatřeními vlády ČR jsme byli 

nuceni zažádat o prodloužení doby realizace projektu do konce května 2021. Bez tohoto 

prodloužení bychom nebyli schopni některé plánované aktivity dokončit. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se v rámci projektu zaměřili na vzdělávání pracovníků a 

výměnu zkušeností s ostatními zařízeními podobného typu. Velký důraz ve vzdělávání jsme 

kladli na posílení IT dovedností pedagogických pracovníků DDM Litovel, zde jsme navázali 

plodnou spolupráci s obecně prospěšnou společností „IT ve škole“.   Seznam všech 

absolvovaných školení je k dispozici v kapitole 3.1.4. Vzdělávání pracovníků. 

Realizovali jsme řadu projektových dní, díky kterým jsme mohli pro děti připravit zajímavý 

program. 

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. Pravidelně aktualizujeme naše webové 

stránky. 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. 

V letošním školním roce jsme procházeli velmi náročným obdobím. Přerušení vzdělávání 

v období, kdy pravidelně realizujeme řadu našich příležitostných akcí, spolu s nejistotou 

ohledně prázdnin, zda budou či nebudou realizovány tábory a pokud ano, za jakých 
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podmínek, výpadky pracovníků z důvodu nemoci a výpadky příjmů, které budou mít dopad 

na naše hospodaření v tomto kalendářním roce, to vše nebylo našimi jedinými starostmi. Do 

všech těchto událostí nás zasáhla další těžká rána, kdy nás náhle a nečekaně opustila naše 

dlouhodobá spolupracovnice na pozici ekonom, účetní, hospodář.  

Čelíme také přicházející generační obměně, která bude mít dopad zejména v příštím školním 

roce.  Již nyní však podnikáme kroky, aby nebyla přerušena kontinuita našeho provozu. 

Některé aktivity budou muset být ukončeny, jiné nové je zase nahradí. Neustále se 

přizpůsobujeme okolním změnám a hledáme nové cesty, jak děti zaujmout a poskytnout jim 

nabídku smysluplného využití volného času, která bude rozvíjet jejich schopnosti a 

dovednosti, ale také jim poskytovat relax a oddych během školního roku. O prázdninách pak 

v rámci námi pořádaných táborů nabízíme dětem možnost prožít dobrodružství, při kterých 

získají skutečné zážitky v reálném a bezpečném prostředí, v přímém kontaktu s jinými dětmi, 

navážou nová přátelství  - a to vše mimo virtuální svět. 

 

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 a klubové činnosti ve školním roce 2019/2020 – stav 

ke 14. 6. 2020 

Oblast/název kroužku   Cena   

Výtvarná výchova otevř. počet úč./rok vedoucí 

Výtvarka pokaždé jinak 1 8 Čekelová 

Keramika ZŠ 4 43 Čekelová 

Keramika pro rodiče s dětmi 1 15 Čekelová 

Keramika pro děti 1 8 Čekelová 

Keramika dospělí 1 7 Čekelová 

Pastelka 1 13 Weberová 

Hudební výchova       

Kytara I.  2 13 Sova 

Příprava na klavír 1 7 Grulichová 

Dramatická a literární výchova       

Divadélko Rolnička 1 4 Prucková 

Kulturní a historická výchova       

Badatelé v taj. muzeu 1 7 Mariánková 

Tanec a tělovýchova       

TS Kaster mini  3 45 Fingerová, Kocourková 

TS Kaster děti  2 45 Pospíšilová 

TS Kaster junior 1 27 Pospíšilová, Timpová 

TS BabyTrips Senice 1 15 Grulichová 

Rytmika Senice na Hané 1 19 Grulichová 

Show dance Těšetice 1 11 Grulichová 

TK Caramba 1 8 Vydrželová 

Technika       

Radioelektrotechnika 2 16 Bahounek 

PC pro školní družiny 5 95 Grunová, Chmelařová 

Jazyková výchova       

AJ pro nejmenší 1 7 Weberová 

AJ dospělí zač.  1 8 J.Čekelová 

AJ Červenka školáci 2 18 Chmelařová 

Japonština 1 10 Kameník 

Tělovýchova       

Pohybové hry Červenka 3 40 Pospíšilová, Mariánková 

Cvičíme Nasobůrky 1 8 Grunová 

Pohybové hry Haňovice 2 27 Pospíšilová 

Cipísek  1 12 Weberová 

KIN-BALL 1 6 Pospíšilová 

NERF KLUB 1 19 Pospíšilová 

VING TSUN KUNG FU 1 13 Neplech 

SK8-RING 1 4 Juráš 

Přírodověda       

Matematika - indiv. douč. 0 3 Grulichová 

Chovatelé   2 20 Sova 

Hravá přírodověda Vilémov 1 23 Grunová 

Kluby        
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Klub mladých  
 

19 Čekel.,Mar., Motl., Grunová 

Logopedie 1 7 Weberová 

Klub Raníček 1 11 Weberová 

Jiné    

Kuchtík kulinář 1 7 Čekelová 

CELKEM 53 668   
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Tabulka č. 2 – statistické údaje ke konaným příležitostným akcím 

       

 
ŠR 2019-2020 

     

 
Příležitostné akce 

      Akcí   Účastníků   Hodin Diváci 

  a av ú úv h Doprovod 

9. 31 1 813 152 28 85 

10. 46 1 825 30 48 114 

11. 17 3 418 240 64 192 

12. 13 3 835 453 132,5 2272 

1. 2 0 58 0 9 12 

2. 15 2 265 25 66,5 7 

3. 6 2 72 24 13,5 22 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 

6. 1 0 7 0 6 0 

  131 12 3293 924 367,5 2704 

       

 

Tabulka č. 3 - spontánní aktivity 

 
Spontánní aktivity 

      Dnů   Účastníků     Celkem 

  a klub Skatepark ostatní     

9. 30 89 600 85   774 

10. 31 64 620 114   798 

11. 30 84 300 192   576 

12. 31 44 30 2272   2346 

1. 31 105 30 12   147 

2. 29 139 30 7   176 

3. 31 52 140 22   214 

4. 30 0 20 0   20 

5. 31 0 465 0   465 

6. 30 0 465 0   465 

7. 31 0 600     600 

8. 31 0 600     600 

  366 577 3900 2704 0 7181 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 – statistické údaje k táborům a dalším pobytovým akcím 
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2019/2020 
       Tábory Plán         Skutečnost 

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

1 Podzimní tábor Cakov 25 6 150 8 Čekelová 

  P 26 6 156 8   

2 Noc na litovleském Karlštejně 80 2 160 2 Pospíšilová 

  P 110 2 220 3   

3 LT integrační - Cakov 35 7 245 12 Grunová 

  P 40 7 280 13   

4 SURVIVOR  30 9 270 9 Čekelová 

  P 43 9 387 13   

5 LT Vernířovice 20 5 100 5 Grulichová 

  P 15 5 75 5   

6 Toulavý týden 15 5 75 2 Sova 

  PMT 12 5 60 2   

7 Výletníček 15 5 75 2 Weberová 

  PMT 15 5 75 2   

8 LT prázdninový pobyt 25 5 125 6 Weberová 

  P 0 0 0 0   

9 Každý den trochu jinak 20 5 100 3 Pospíšilová 

  PMT 31 5 155 3   

10 Tan. Soustředění KASTER 50 7 350 7 Pospíšilová 

  P 35 7 245 4   

11 Kam nás nohy zanesou 20 5 100 3 Mariánková 

  PMT 11 5 55 2   

12 Křížem krážem 15 5 12 2 Mariánková 

  PMT 8 5 40 2   

13 Kuchtíkův voňavý týden 10 5 50 2 Čekelová 

  PMT 13 5 65 2   

14 Týdenní pětiboj 20 5 100 3 Pospíšilová 

  PMT 24 5 120 3   

15 Prázdninám AHOJ! 10 5 50 2 Grunová 

  PMT 12 5 60 2   

  Plán 370 76 1862 65   

  Skutečnost 382 71 1928 62   

  ROZDÍL 12 -5 66 -3   

        


