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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 

• Tělocvična TJ Sokol Senice na Hané, nám. Míru 15  

• ZŠ Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

• ZŠ Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace 

• ZŠ a MŠ Náklo, okres Olomouc, příspěvková organizace 

• ZŠ a MŠ Pňovice, 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. 

 

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. Od příštího školního roku již nabídneme možnost 

elektronického přihlašovacího systému přes naše webové stránky. 

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 
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Obsazenost kroužků 

Výčet zájmových kroužků otevřených ve školním roce 2021/2022, 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, 

technické a výtvarné.  

Nabídka kroužků v letošním školním roce zůstala obdobná jako v tom minulém, kdy po většinu 

roku kroužky probíhaly kvůli epidemii COVID-19 v omezeném režimu či distanční formou, 

pokud to bylo možné. 

Kroužky v okolních obcích 

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

mateřských školách. Ve školním roce 2021/2022 se konaly naše kroužky v Senici na Hané 

(pohybový kroužek), v Nasobůrkách (keramika a pohybové hry), v ZŠ Červenka – (dva kroužky 

angličtiny a kroužky keramiky), v ZŠ Haňovice (2 kroužky pohybových her a kroužek 

keramiky), v ZŠ a MŠ Náklo (2 výtvarné a 1 taneční kroužek), v ZŠ a MŠ Pňovice (2 výtvarné 

kroužky a 1 kroužek pohybových her) a v ZŠ Vilémov (pohybové hry a přírodověda). I když je 

pro nás organizačně náročnější realizovat kroužky v okolních obcích, jsme rádi, že o tyto 

kroužky je stále velký zájem. V dalším školním roce projevila zájem také škola v Příkazech, 

bohužel zatím nejsme schopni na tento zájem z provozních důvodů zareagovat. 

Klubové činnosti 

Kromě těchto oblastí zájmových činností provozujeme také klubové činnosti pro děti 

předškolního a školního věku. Ve školním roce 2021/2022 jsme opět obnovili klubové činnosti 

pro děti školního věku v Klubu mladých, a to 1x týdně. Jednalo se zejména o nabídku aktivit 

pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Klubové aktivity pro děti předškolního věku 

jsme rovněž nabídli, avšak potýkali jsme se zde s velkou nemocností návštěvníků. Důvodem 

byla nepříznivá epidemiologická situace s ohledem na rozšíření viru SARS-Cov-2. 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

Cíle školního vzdělávacího programu DDM Litovel vycházejí z obecných cílů vzdělávání 

stanovených v §2 odst. 2 školského zákona. 

Ve všech formách vzdělávání, které realizujeme, klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti 

dětí, žáků a studentů. Účastníci zájmového vzdělávání jsou vedeni k respektování důstojnosti 

každého člověka, k vzájemné pomoci a podpoře, vytváříme také prostor pro diagnostiku a 

rozvoj nadání, ale i odhalení zájmu o budoucí profesní orientaci – zde můžeme například uvést 

skutečnost, že řada našich účastníků pravidelných kroužků i táborů u nás projde spektrem 

zájmových činností od útlého dětského věku, následně spolupracují jako instruktoři a vedoucí 

a končí jako absolventi pedagogických škol a zaměstnanci škol a školských zařízení. Víme také 

o dětech, které v našich chovatelských kroužcích posílily svůj hluboký zájem o zvířátka a 

přírodu a nyní studují školu se zaměřením na veterinární lékařství. 

Podrobnější hodnocení k jednotlivým formám činnosti je předloženo v další části výroční 

zprávy. 
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PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

CHOVATELSKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY 

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli 3 chovatelské kroužky, všechny v Litovli. Činnost 

kroužků započala v obvyklém trendu. Probíhala ve třech dnech – v úterý, ve středu a ve čtvrtek.  

Přírodovědný kroužek probíhal na základní škole ve Vilémově.  

Chovatelské kroužky v Litovli 

Činnost kroužku probíhala ve třech výchovných dnech – v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Vždy 

navštěvovali kroužek jak začátečníci, tak již pokročilí chovatelé. Skupiny jsou tvořeny počtem 

do deseti dětí, což je optimální počet pro klidný průběh výuky a bezpečnost jak dětí, tak zvířat. 

V Minizoo došlo k obměně některých druhů zvířat, a také k výměně starého terária. Náš 

patnáctiletý pár krajt královských si nové bydlení dávno zasloužil. Jejich staré terárium bylo  

v provozu již 11 let. V novém teráriu jsou pro hady lepší podmínky, což se projevuje např. 

minimálními problémy při svleku hadů.    

Hravá přírodověda Vilémov 

Ve školním roce 2021/2022 se do ZÚ Hravá přírodověda přihlásilo 12 dětí. Některé děti chodily 

do kroužku již třetím rokem, některé se přihlásily jako nováčci. Během schůzek jsme s dětmi 

hodně vyráběli, chodily na přírodovědné vycházky, hráli jsme hry nejen s přírodovědnou 

tematikou.  

Tradičně mi děti pomohly uspořádat sbírku pro psy a kočky v útulcích, vyrobily krásné plakáty, 

které poté byly vystaveny v DDM Litovel. Na závěrečné schůzce nesměl chybět piknik na 

rozloučenou. 

HUDEBNÍ KROUŽKY 

Kytara 

Do tohoto kroužku chodily děti jak do začátečníků, tak do pokročilých. Začátečníci se naučili 

několik základních akordů a rytmů, na základě toho i doprovod několika jednodušších písní. 

Rytmy jsme procvičovali i zvlášť s šamanským bubnem, ozvučnými dřívky a lžícemi. Mohli 

jsme využívat i novou zajímavou soupravu rytmických nástrojů. 

Nedílnou součástí bylo vytvoření některých základních technických dovedností a návyků. Děti 

se naučily ladit kytaru podle ladičky, druhé naladěné kytary nebo mobilní aplikace Guitartuna. 

Rovněž již znají správný postup pravidelného čištění strun i korpusu nástroje a jejich význam. 

Příprava na klavír 

Ve školním roce 2021/2022 se v kroužku vystřídalo 7 žáků. Na začátku školního roku se 

přihlásili 4 začátečníci a jedna žákyně mírně pokročilá, v listopadu se pak přihlásila další 

začátečnice. Některým dětem se nepodařilo skloubil docházku do ZÚ a školní povinnosti nebo 

dojíždění – dvě žákyně již v 2. pololetí nepokračovaly. Nastoupila tak další začátečnice, která 

vše dobře zvládala a postupně se přibližovala učivu ostatních žáků. Pomalé tempo všech navíc 

značně ovlivňovala častá nemocnost a opakované absence žáků. Bylo nutné více se vracet a 

opakovat, často i doučovat základy z prvních lekcí: držení těla u klavíru, správné postavení 
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ruky a prstů na klavíru a také čtení not. Pokročilá žákyně v závěru roku zvládla hraní oběma 

rukama a zahrála si i dvě jednoduché skladby. 

TANEČNÍ KROUŽKY 

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli celkem 8 tanečních kroužků – 5 tanečních kroužků 

TS KASTER, 1 taneční kroužek BABY TRIPS Senice na Hané, 1 taneční kroužek 

latinskoamerických tanců, 1 taneční kroužek v MŠ Náklo. 

BABY TRIPS a RYTMIKA 

Baby Trips Senice na Hané 

Ve školním roce 2021/22 se do poloviny října přihlásilo 15 žáků, z toho jen někteří patřili  

k pokročilým, asi polovina počtu žáků v tomto kroužku teprve začínala. Během školního roku 

jsme otevřeli nabídku kroužku i pro mladší děti (neboť cvičení Rytmiky neprobíhalo), v 2. 

pololetí se přihlásili další dva mladší žáci a jedna žákyně se odhlásila.  

Na podzim a v zimě se žáci pod vedením instruktorky Elišky seznamovali s novým tanečním 

stylem street dance a učili se nové prvky, které předvedli na zimní přehlídce pro rodiče. Ke 

konci 1. pololetí jsem se zaměřili na taneční styl parketových kompozic a nacvičili vystoupení 

s polštářky (Milion snů). Navázali jsem tak na sestavy, které se někteří žáci učili na pobytovém 

táboře ve Vernířovicích a na podzimním Setkání v Cakově (první choreografkou byla táborová 

vedoucí Klára), letos jsme v nácviku pokračovali se všemi dětmi v kroužku.  

S tímto vystoupením Milion snů jsme se pak zúčastnili i menší taneční soutěže v Lošticích, 

odkud si děti přivezly stříbrné medaile. Po poradě s rodiči jsme se pak zaměřili spíše na 

pravidelná cvičení a občasná vystoupení v blízkém okolí, většina rodičů neprojevila zájem o 

návrat k soutěžení, také většině dětí vyhovovalo cvičení s menšími nároky na výkon či rozsah 

pohybů. 

Na základě pozvání na vystoupení na charitativní akci v parku v Olomouci jsme nacvičili nové 

vystoupení ve stylu disko-aerobiku s názvem Barevné disko. Na závěr školního roku jsem se 

vrátili k nácviku street dance a sestavili vystoupení s názvem Encanto na hudbu  

z kresleného filmu. 

TS KASTER 

Taneční kroužky KASTER  

Do kroužku chodily děti ve věku 4-15 let, celkem 84 dětí. Děti se během roku učily taneční 

prvky, které na sebe navazují a vznikají tak taneční formace. Děti byly rozdělené na začátečníky 

a pokročilé. Se začátečníky probíhala veškerá průprava tanečních prvků, technika prvků, ale i 

následně navazování tanečních prvků, a tím vznikla formace. Děti byly nové, ale některé i stálé, 

vytvářely se nové vztahy a spolupráce mezi nimi. Tréninky v průběhu roku mezi začátečníky 

probíhaly v pohodě a nevznikly žádné rozepře. S pokročilými dětmi jsem se už znala. Vím, co 

od nich čekat a co po nich chtít. Tréninky u pokročilých jsou náročné hlavně pro fyzickou 

kondici, techniku prvků a akrobacii. Natrénovali se formace s názvem MINI I. – SpongeBob 

crew, MINI II. – Kouzla a čáry z Bradavic, DĚTI I. – Máme rádi tanec, DĚTI II. -Never give 

up a JUNIOR – Blue energy, se kterými jsme jezdili po tanečních soutěžích. Taneční rok byl 

po dvouleté pauze pro nás velkou výhrou, konečně jsme mohli stát na tanečním parketu a užívat 
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si taneční energii, bojovnost a atmosféru. Rok byl pro nás úspěšný, zábavný, ale i dramatický a 

vyčerpávající. Taneční rok jsme všichni společně ukončili rozlučkou. 

TK CARAMBA 

Tento taneční kroužek je zaměřen na společenské tance, zejména na ty latinskoamerické. 

Účastníci se zde učí základům i pokročilejším figurám. S nacvičenými tanci potom vystupují 

na různých společenských akcích v okolí. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo tento 

kroužek celkem 8 účastníků. 

 

TANEČKY MŠ NÁKLO 

Kroužek byl určen pro děti z MŠ Náklo. Každou hodinu jsme si parádně zatancovali. 

Vyzkoušeli jsme různé animační tance, moderní tanečky, zahráli taneční hry a pořádně se 

protáhli. Děti byly z kroužku nadšené, protože milují pohyb a hudbu. 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY 

Pohybové kroužky na školách 

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli 2 pohybové kroužky na ZŠ Haňovice, jeden 

pohybový kroužek na ZŠ Nasobůrky, jeden pohybový kroužek na ZŠ Vilémov a jeden 

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

i pedagog.  

Cipísek 

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

aktivitám. Kroužek navštěvovalo 15 dětí. Kroužek motivoval děti k tělovýchovným aktivitám, 

nechyběly pohybové hry, cvičení na nářadí ani dechová cvičení s prvky jógy. 

NERF KLUB 

Tento kroužek je zaměřený na sportovní vyžití se zbraněmi NERF. Kroužek probíhal v průběhu 

celého školního roku, děti hrály různé strategické hry. Hráli jsme i pohybové hry a tvořili jsme 

si různé opičí dráhy. Stanovili jsme si určitá pravidla, která se nesměla porušit. Kolektiv jsme 

byli pohodový, kamarádský a soutěživý. 

JAZYKOVÉ KROUŽKY 

Angličtina pro nejmenší                                    

Kroužek byl určen pro děti předškolního věku. Děti se naučily základní slovíčka. Každá hodina 

byla zpestřena malováním, tanečkem, básničkou nebo písničkou. Každé dítě mělo svůj sešit, 

kam si každou hodinu lepilo svoje obrázky. Kroužek navštěvovalo celkem 8 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 2021/2022 navštěvovalo oba jazykové 

kroužky 13 dětí. 
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Angličtina pro dospělé 

V průběhu školního roku 2021/2022 jsme otevřeli 1 kroužek angličtiny pro dospělé, jednalo se 

o účastníky, kteří již měli zkušenost s tímto cizím jazykem. Činnost kroužku byla zaměřena 

především na konverzační témata. Kroužek navštěvovali celkem 4 účastníci. 

Němčina – individuální výuka 

Jednalo se o aktivitu, jejíž zrod lze dát do spojitosti s boomem distanční výuky v době 

epidemiologických omezení. V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu „mitkamjit“, 

který vytvořila střešní organizace SPDDM (Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže), se 

sídlem v Praze. V rámci tohoto projektu se rozjela také aktivita KAZ (Klub anonymních 

záškoláků), jejímž cílem bylo nabídnout pomoc s doučováním dětem v době distanční výuky. 

Navázali jsme zde kontakt se 3 dětmi, které projevily zájem o spolupráci také v příštím školním 

roce. Doučování se realizovalo 1x týdně přes SKYPE, po celý školní rok. 

VÝTVARNÉ KROUŽKY 

Tvořivé ručičky Náklo a Pňovice 

Kroužky byly pro děti v MŠ Náklo a MŠ Pňovice a probíhaly v každém zmíněném místě 1x 

týdně. Děti byly nadšené z každého tvoření, vymýšleli jsme zajímavé techniky, které souvisely 

s ročním obdobím. Kroužek navštěvovalo 31 dětí. 

Výtvarka Pňovice a Náklo 

Kroužek výtvarky probíhal 1x týdně na ZŠ Náklo a ZŠ Pňovice. Výtvarka byla určena převážně 

pro děti II. stupně. Děti výtvarka moc bavila a užívaly si každou hodinu. Kroužky navštěvovalo 

19 účastníků. 

Keramika pro rodiče s dětmi 

Kroužek si našel svou oblibu u rodičů, kteří chtějí trávit společný čas se svými dětmi. Kroužek 

navštěvovalo 10 dětí. 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 a učí.  

Keramika pro dospělé 

Tento kroužek je forma relaxace a zábavy pro dospělé. Kroužek navštěvovalo 9 účastníků.  

Dospěláci tvoří dle vlastního uvážení, námětů a fantazie. Vedoucí kroužku je pouze 

prostředníkem mezi nápadem a realizací. Nováčkům jsou vysvětleny základy zpracování a 

možná provedení. Pak je to zcela na nich, co s kusem hlíny udělají.  

Keramika pro děti 

Kroužek navštěvovalo 9 dětí z toho byl jeden chlapeček s pohybovými problémy, kterému 

tvoření pomáhá zlepšovat hrubou i jemnou motoriku. Kroužek navštěvují zejména menší děti 

– první stupeň základní školy. Dětem se práce s hlínou líbí, je to pro ně odlišná činnost od 

klasické výtvarné činnosti. 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, nebo podle 

nálady a potřeby dětí. 
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Keramika pro ZŠ 

Keramiku pro základní školy využívá škola Nasobůrky v počtu 9 účastníků, Haňovice  

v počtu 9 účastníků a Červenka v počtu 25 účastníků. Tvořili jsme dle ročních období, svátků 

v roce a podle přání dětí. Práce je náročnější s ohledem na převoz materiálu a pomůcek, ale 

přináší radost a užitek velkému počtu dětí. 

TECHNICKÉ KROUŽKY 

Radioelektrotechnika pro začátečníky a pokročilé 

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli 2 kroužky radioelektrotechniky, do kterých byly děti 

rozděleny podle úrovně znalostí. V dubnu jsme také uspořádali ve spolupráci s radioamatéry 

z Olomouckého kraje okresní kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže. Do kroužků 

docházelo celkem 12 dětí. 

PC pro školní družiny 

V průběhu školního roku 2021/2022 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 2021/2022 navštěvovalo tyto kroužky 

celkem 102 dětí. 

KULINÁŘSKÝ KROUŽEK 

Kuchtík kulinář 

Kroužek vaření navštěvovalo 5 děti. Dětí bylo méně, ale je to kroužek, který se nedá dělat ve 

velkém počtu, tudíž to nebylo na škodu. Děti se učí nejen vařit, ale i zpracovávat různé druhy 

potravin, učí se o výživových hodnotách a užitečnosti surovin, se kterými pracují a jejich využití 

v kuchyni.  

PSYCHOLOGIE VŠEDNÍHO DNE 

Kroužek byl určen starším dětem se zájmem o psychologii. Přestože jsme se snažili kroužek 

inzerovat na 2. stupních základních škol, přihlásil se pouze 1 zájemce. Jelikož byl však jeho 

zájem o tento kroužek enormní, rozhodli jsme se po zvážení všech pro a proti kroužek realizovat 

1 pololetí, tj. do konce ledna. 

KLUBY 

Klub Raníček 

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

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 

2021/2022 kroužek navštěvovalo celkem 8 dětí. 
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Klub mladých 

Ve školním roce 2021/2022 byl provoz Klubu mladých omezen na 1 den v týdnu. K tomuto 

kroku jsme se rozhodli z důvodu rizikovosti těchto aktivit vzhledem k epidemiologické situaci. 

Návštěvníky klubu pak byly děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jezdí na pobytový 

tábor, jenž každoročně realizujeme ve spolupráci s OSPOD a Komisí prevence kriminality a 

BESIP města Litovel. 

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 

Němčina - doučování 

Zde pracujeme s žáky jednotlivých ročníků individuálně podle jejich potřeb. Ve školním roce 

2021/2022 probíhalo doučování a prohlubování základních znalostí učiva základní školy přes 

Skype u 3 žáků. Jednalo se o pražské děti, se kterými jsme navázali spolupráci v minulém 

školním roce přes KAZ (klub anonymních záškoláků) v době, kdy byla naše zařízení uzavřena.  

Matematika – individuální doučování 

Ve školním roce 2021/22 se během listopadu přihlásily dvě žákyně ze 6. ročníku, které 

navštěvovaly stejnou třídu a mohly se zúčastnit doučování společně.  

Kroužek, který vychází z momentálních potřeb jednotlivých žáků, nemusí probíhat celý školní 

rok. Školy se již doučování také věnují a docházka žáka na doučování v domovské škole je pro 

něj jednodušší. Proto již kroužek doučování matematiky v příštím školním roce neplánujeme. 

Naše úspěchy  

TS KASTER – tančíme, abychom žili 

Letošní taneční rok byl pro nás pestrý a náročný, ale přitom hodně úspěšný. Přesto všechno, co 

nás potkalo, co nám dva roky covidu 

vzaly - nemohli jsme se scházet a 

trénovat, jsme se udrželi a tančíme 

dál. O to větší jsme měli radost, když 

jsme opět mohli vstoupit na taneční 

parket, užívat si taneční zápal, 

adrenalin, ze soutěží jsme si odváželi 

medailová umístění a především 

radost z tanečních výkonů.  

Nacvičili jsme 5 choreografií, které 

děti bavily a při vystupování na 

místních a na tanečních soutěžích si je 

náramně užívaly. Chodí k nám děti od 

4 let do 15 let, podle věku jsou rozděleny do jednotlivých tanečních skupin a každá taneční 

skupina trénuje svoji taneční choreografii.  

S našimi nejmenšími dětmi ve věku 4-5 let se nacvičila choreografie ve stylu disco show pod 

názvem SPONGEBOB CREW. Děti úspěšně zvládly nacvičit sestavu a hrdě vystupovat na 

akcích a také se zúčastnily tanečních soutěží „O erb města Litovel“, kde získali krásné 1. místo 
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a semifinále „MIA FESTIVAL“ Olomouc, kde se umístili také na 1. místě a získali tak postup 

do finále, které se konalo v Praze v Lucerně, kde se umístili na krásném 2. místě.  

Další choreografie dětí ve věku 6-8 let ve stylu disco show s názvem „Kouzla a čáry 

z Bradavic“, se úspěšně zvládla nacvičit. Děti pod vedením trenérek s ní vystupovaly na 

různých akcích a zúčastnily se tanečních soutěží „O erb města Litovel“, kde získaly úžasné 2. 

místo, „Kopřivnické mecheche“, odkud si odvezly 5. místo a „MIA FESTIVAL“ Olomouc, kde 

získaly krásné 2. místo.  

S naší přípravkou ve věku 8-12 let, která tančí prvním rokem, se nacvičila choreografie „Máme 

rádi tanec“. Mezi tyto děti se také přidaly děti z Ukrajiny a všichni společně jsme se scházeli a 

natrénovali sestavu, se kterou jsme vystupovali na akcích v Litovli a jejím okolí. 

Další choreografii „Never give up“ ve stylu disco dance natrénovaly děvčata ve věku 8-12 let. 

Zúčastnili jsme se tanečních vystoupení a tanečních soutěží „TanceR cup“ Zlín, kde jsme se 

rozkoukávali a získali 5. místo. Na soutěži „O erb města Litovel“ jsme získali 2. místo, „MIA 

FESTIVAL“ Olomouc krásné 1. místo, z „Dance Evolution“ jsme si odvezli 2. místo, „Hot 

Dance“ v Zubří jsme získali 2. místo a na Mistrovství ČR v Praze jsme utekli 3. místu a umístili 

jsme se tedy na krásném 4. místě. Vůbec to nebylo pro nás zklamáním, ba naopak, motivací a 

inspirací na příští rok. 

Poslední choreografii „Blue energy“ ve stylu disco dance natrénovaly děvčata ve věku 12-15 

let. Zúčastnily se také mnoha tanečních vystoupení na akcích a tanečních soutěžích, na kterých 

to rozjely, a to „TanceR cup“ Zlín 2. místo, „O erb města Litovel“ 1. místo, „MIA FESTIVAL“ 

Olomouc 1. místo, „Dance Evolution“ 1. místo, „Kopřivnické mecheche“ 1. místo, „Hot dance“ 

Zubří 1. místo a na Mistrovství ČR v Praze jsme i přes velkou konkurenci obsadili krásné 5. 

místo, ze kterého je i není radost, ale určitě je to pro nás opět velkou inspirací a motivací do 

dalšího tanečního roku. 

BABY TRIPS Senice na Hané 

Stručný přehled akcí ve škol. roce 2021/22: 

3. 2. – Milion snů, prvky street dance a Haka – pololetní přehlídka žáků pro rodiče v Senici 

n/H., 

 5. 3. – Milion snů (malá skupina) – ples ve Střížově, 

12. 3. – Milion snů (celá formace) – soutěž v Lošticích, 

26. 3. – Milion snů a Barevné disko (všichni zájemci) – charitativní akce v parku v Olomouci, 

9. 4. - Milion snů a Barevné disko (všichni zájemci) – Zahájení turistické sezony na náměstí  

v Litovli, 

8. 5. - Milion snů a Barevné disko (všichni zájemci) – Oslava svátku matek v KD Senice na 

Hané, 

9. 6. - Milion snů, Barevné disko a Encanto – přehlídka žáků pro rodiče v Senici n/H. 
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PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 

Příležitostná činnost je významnou součástí naší práce. Jedná se například o akce pro širokou 

veřejnost, vzdělávací programy pro mateřské a základní školy, soutěže či akce pro účastníky 

našich zájmových kroužků. Ve školním roce 2021/2022 jsme navázali na naši činnost před 

školním rokem 2020/2021, kdy z důvodů špatné epidemiologické situace nemohly tyto aktivity 

probíhat.  

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

V následující části výroční zprávy krátce referujeme o některých akcích a vzdělávacích 

programech, které ve školním roce 2021/2022 proběhly. 

Výtvarné soutěže a výstavy 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali 3 

výstavy. V pořadí první byla výstava Podzimní 

krása. Výstava proběhla v krásných prostorách 

Litovelské knihovny ve dnech 18. 10. 2021 až 

22. 11. 2021, ve spolupráci s místními a okolními 

mateřskými školami a družinami. Výstavy se 

zúčastnily MŠ Gemerská, Číhadlo, Kollárova, 

Frištenského, Nasobůrky, ŠD Vítězná, ZŠ 

Červenka. Celkem 110 dětí pracovalo jak na 

individuálních, tak i na kolektivních pracích, 

které zpestřily prostory místní knihovny. 

Další v pořadí námi pořádaných výstav je Vánoční výstava, již tradičně připravována ve 

spolupráci s Městským klubem Litovel. Proběhla ve dnech 1. prosince 2021 až 15. prosince 

2021 Vystavují se zde výtvarné práce dětí z mateřských a základních škol města Litovel a okolí. 

Na výstavě bylo možné vidět spoustu krásných prací s vánoční tématikou. Krásné a inspirují 

výrobky oživily prostor výstavní síně a zpříjemnily návštěvníkům adventní dny. 

 

Další výstava byla realizována v období Velikonoc od 9. do 17. dubna 2022 a obdobně jako 

v případě Vánoční výstavy jsme ji pořádali s Městským klubem Litovel a ve spolupráci 

s místními mateřskými a základními školami. 

 

Vzdělávací programy pro mateřské a základní školy 

 

Po stopách skřítka Podzimníčka – jedná se o vzdělávací program určený především dětem 

z mateřských škol a dětem mladšího školního věku. Dětí plní 6 zadání s podzimní tématikou, 

na konci je čeká poklad. Tohoto vzdělávacího programu se během podzimu zúčastnilo celkem 

127 účastníků ze sedmi škol. 

 

Minizoo pro MŠ a školní družiny - my, lidé, máme v genech jednu vlastnost - tou je potřeba 

kontaktu se živými zvířaty. Toto je nesmírně důležité zejména v dnešní složité době. Naprosto 

nezbytné je to zejména u dětí. Zvířecí kamarádi, ať již doma nebo třeba v našem Minizoo, jsou 

jim velkou psychickou oporou a spolehlivým spojencem v současné situaci. Pravidelně 
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nabízíme tento program místním školám, často se však i ony samy ozvou, že mají zájem 

seznámit se s našimi zvířátky. 

 

Příroda se probouzí – je vzdělávací program určený dětem z mateřských škol, případně ještě 

mladším dětem ze školních družin. Děti zde mají připravené stanoviště s úkoly, jednotlivé 

vzdělávací pomůcky si vytváříme sami. Zúčastnit se tohoto programu je jedinečná příležitost, 

jak zábavně strávit čas v přírodě a zároveň se i dozvědět něco nového. Tohoto vzdělávacího 

programu se během jara zúčastnilo celkem 165 účastníků ze čtyř škol. 

 

Barevné bubnování – jedná se o aktivitu s drumbeny, určenou především dětem z mateřských 

škol, kdy se děti hravou formou seznámí s rytmem a hudbou formou tradičních písniček. 

Nezůstalo jen u písniček, aktivita byla zpestřena i pohádkou a tancem. Tohoto vzdělávacího 

programu se během školního roku zúčastnilo celkem 223 účastníků z šesti škol. 

 

Další příležitostné akce pro děti a veřejnost 

 

Jedná se o celou řadu akcí, které pořádáme ve dnech školních prázdnin či při příležitosti různých 

svátků. Není účelem vypisovat zde všechny tyto aktivity, představím jen ty významné. 

 

Strašidelná cesta 

 

Dne 6. 11. 2021 proběhla vůbec poprvé, 

napínavá a dobrodružná akce pro děti 

„Strašidelná cesta“ v Litovli, která vedla z 

parku u GJO do parku Míru. Příjemným 

zastavením bylo dopravní hřiště, kde si děti 

vyzvedly odměny za splněné úkoly a mohly 

se občerstvit červem v moučném obalu (párek 

v rohlíku), ohřát se ropušími slzami (teplý čaj) 

a rodiče se mohli zahřát upíří krví (punč). Děti 

měly také možnost se povozit na dětském 

kolotoči nebo si zakoupit světýlka nebo 

cukrovou vatu. 

Během „Strašidelné cesty“ se děti setkaly s 

různými strašidly, která vylezla ze svých nor, 

doupat, chatrčí a plnily strašidelné úkoly. 

Hned na začátku se setkaly s čarodějnicí, 

čertem a jejich stráží, od kterých hned na úvod 

dostaly malou sladkost a aby mohly vstoupit 

do „strašidelné cesty“, tak musely děti 

zazvonit na strašidelný zvonek a projít 

kostelem. Luštily neviditelné písmo, chodily po krvavých stopách, zkusily si yettiho chůzi, 

hrály dýňový bowling, skládaly z dřívek malého ducha a dýni, chytaly pavouky a šváby, hledaly 

kamínek pro štěstí ve skořápce, hrály si s pavoučí sítí a také navštívily samotné „peklo“, kde si 

mohly usednout do Luciferova křesla. Účast byla obrovská a strašidla měla plno práce. Byla to 

také neuvěřitelná podívaná.  

 



 16 

Laser manie 

Je to dva roky, kdy se naposledy konala tato tradiční akce o pololetních prázdninách. Konečně 

nám to doba umožnila a mohli jsme opět vyrazit na náš oblíbený výlet do Laser manie  

v Olomouci. Děti si to parádně užily. Třikrát se vyřádily ve hře, kde zažily týmové adrenalinové 

dobrodružství. Je to tradiční a oblíbená akce s velkým zájmem ze strany dětí a tato akce se bude 

opět konat o podzimních prázdninách 2022. 

 

Jarní prázdniny s DDM  

 

Na období jarních prázdnin jsme na každý den připravili pro děti zajímavý program – tvořili 

jsme 3D, něco pěkného jsme vyrobili v keramické dílně, v muzeu jsme měli zajímavý program 

příroda a řemesla, slavili jsme Masopust a měli jsme den plný zážitků.  Zájem o jednotlivé 

aktivity byl veliký a my jsme byli rádi, že se námi připravený program líbil. 

 

Výlet do Zoo Lešná  

 

K tradičním velikonočním akcím 

přírodovědných kroužků patří návštěva některé 

naší zoologické zahrady. Nejčastěji Zoo 

Olomouc, také jsme byli v Brně, Ostravě nebo 

v Teráriu Praha. Letošní velikonoční čtvrtek 

jsme se po pěti letech opět podívali do Zoo 

Lešná. 

Krásné slunečné počasí k podobnému výletu 

přímo vybízelo. Děti se na zvířátka velmi těšily.  

Prošli jsme si různé expozice. Ve skleníku 

Yukatán jsme viděli lenochody, vodní želvy 

matamaty, zblízka si mohli vyfotit velmi kontaktní ptáky trubače agami. Ve sloním výběhu nás 

přivítalo zvědavé slůně, které se ve zdejší zoo narodilo v loňském roce. V japonské zahradě 

jsme mohli vidět další druhy vodních želv i elegantní bažanty preláty. Největší atrakcí pro děti 

byli rejnoci siba, zvyklí na krmení z rukou. Z jejich expozice jsme odcházeli velmi neradi a 

dlouho. 

Tento výlet si děti velmi užily. Unavené a spokojené ve vlaku téměř usínaly, zejména ty 

nejmladší jsme museli před vystupováním jemně budit. Takže příště opět v některé zoo, v Brně, 

ve Vyškově, kdopak ví! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Pohádkový 1. máj  

 

Dne 1. 5. 2022 se konala akce pro děti „Pohádkový První máj" na dopravním hřišti v Litovli. 

Připravili jsme pro děti několik zajímavých stanovišť s pohádkovou tématikou. Hned na 

začátku děti přivítal pirát Jake a rytíř Brtník z Brtníku. Na jednotlivých stanovištích si děti 

vyzkoušely svou zručnost a obratnost. Měly příležitost se ocitnout v různých pohádkách s 

pohádkovými bytostmi, třeba s Popelkou, s vodníkem, čarodějnicí, s princeznou Koloběžkou, 

s indiánkou, s babkou kořenářkou, s opičkami a slepičkami. Po splnění všech úkolů děti dostaly 

pěknou odměnu a pak si mohly odpočinout na dětském hřišti v parku Míru, projet se na kolotoči 

nebo se občerstvit. 

V průběhu akce vystoupila taneční skupina KASTER se svými skladbami Spongebob crew, 

Kouzla a čáry z Bradavic a Máme rádi tanec. Tanečnice a tanečník byli moc šikovní a stateční. 

Kromě pohádkových stanovišť měly děti příležitost prohlédnout si hasičské auto a svést se  

v hasičském člunu. Krásné slunečné nedělní dopoledne jen podpořilo atmosféru této akce, která 

se všem líbila a pevně věříme, že si děti odnesly plno nevšedních zážitků. 

 

Jízdy s RC autíčky 

 

V sobotu 4. 6. 2022 proběhla na dopravním hřišti premiérová akce: Jízdy s RC autíčky. 

V nabídce byly cvičné jízdy s poradcem pro začátečníky i možnost závodních jízd pro pokročilé 

řidiče dálkově řízených modelů. Velice nás překvapilo a potěšilo nečekané množství a 

rozmanitost autíček, která se v průběhu dvou hodin proháněla a proplétala mezi překážkami po 

celé ploše dopravního hřiště. Mohli jsme zde sledovat rychlé závodní modely, náklaďáky i malá 
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autíčka nejmladších dětí. Ani autíčko DDM nezahálelo a střídalo své řidiče podle plného 

pořadníku. 

Děkujeme všem účastníkům za ukázky svých autíček i řidičských dovedností. Už teď máme  

v plánu dokoupit další model, tentokrát pro mladší děti. A na podzim se budeme těšit se všemi 

řidiči i fanoušky RC autíček opět na shledanou na dopravním hřišti v Litovli. 

 

Dny v rytmu  

 

V době prázdnin jsme uspořádali 2 celodenní denní akce zaměřené na cvičení s hudbou ve 

stylech aerobik, zumba a setkání s jógou. Akce probíhaly v budově DDM na Staroměstském 

náměstí ve dnech 7. 7. – 8. 7. 2022 a zúčastnilo se jich 8 dětí. 

Cvičení s hudbou bylo doplněno výtvarnými činnostmi a hrami.  

 

Třídenní akce „Prázdninám ahoj!“  

 

Na mini příměstský tábor (akce), se přihlásilo 15 dětí. V pondělí jsme jeli na výlet do Pateřína, 

navštívit záchytnou stanici volně žijících živočichů. Exkurze byla velmi zajímavá a děti měly 

možnost na vlastní oči vidět zvířata, která byla zachráněná před jistou smrtí.  

V úterý jsme měli domluvený program v Jumping Litovel. Děti se skvěle vyřádily na 

trampolínách. Poté jsme navštívili Muzeum harmonik Litovel. 

Ve středu jsme jeli do Třech Dvorů na farmu s poníky. Děti si vyzkoušely, jakou práci dá, se o 

poníky starat. Každopádně všechno zvládly a za odměnu se na ponících povozily. 

Soutěže  

Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i všechny námi pořádané soutěže: 

 

Litovelský skřivánek a Recitační soutěž 

Recitační soutěž realizujeme zpravidla 

začátkem kalendářního roku. Vzhledem ke 

špatné epidemiologické situaci základní 

školy nechtěly zvyšovat riziko přenosu 

nemoci COVID-19, proto nebylo možné 

pořádat soutěž v klasickém režimu tak, jak 

jsme zvyklí. Oslovili jsme proto školní 

družiny, zda mají zájem uspořádat recitační 

přehlídku v rámci jimi nastavených 

homogenních skupin dětí. Školy s nabídkou 

souhlasily a děti tak nepřišly o možnost naučit se básničku a přednést ji před publikem tvořeným 

svými kamarády. 

Pěveckou soutěž Litovelský skřivánek jsme již měli možnost uspořádat v našich prostorách na 

Staroměstském náměstí v Litovli. Soutěž se konala 9. května 2022 a zúčastnilo se jí celkem 25 

dětí ze ZŠ Červenka a ZŠ Jungmannova. Děti ze základní školy Červenka a Jungmannova byly 

rozděleny do čtyř kategorií. Po několikaleté přestávce jsme opět měli možnost vychutnat si 

vystoupení 25 dětí a ocenit jejich přípravu a výkony. 
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O erb města Litovel 

 

Po dvouleté odmlce (všichni víme proč...), se v 

sobotu 9. dubna uskutečnila taneční soutěž  

"O erb města Litovel" a bylo to jedním slovem 

super! Děkujeme všem zúčastněným souborům, jak 

místním, tak hostujícím, které k nám vážily cestu. 

Obrovské díky patří i všem pořadatelům a 

pomocníkům. Taneční soutěže se zúčastnilo 

aktivních 563 účastníků a podívat se na ně přišlo 

přes 800 diváků.   

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 

Ve středu 11. 5. 2022 jsme pořádali 

dopravní soutěž cyklistů pro žáky základní 

škol. Zájem škol byl po dvouleté přestávce 

váhavý, do starší kategorie se nepřihlásilo 

žádné družstvo. Naopak v kategorii 

mladších žáků soutěžila 4 čtyřčlenná 

družstva ze škol: ZŠ Červenka, ZŠ Litovel - 

Vítězná, ZŠ Senice na Hané a ZŠ Skrbeň. 

Žáci měli za úkol prokázat vědomosti i 

praktické dovednosti ve čtyřech disciplínách: pravidla provozu na pozemních komunikacích - 

test, pravidla provozu na pozemních komunikacích - jízda po DDH, jízda zručnosti na kole a 

zásady poskytování první pomoci. 

Všichni žáci se snažili přinést svému družstvu co nejméně trestných bodů. Zasloužili si tak 

odměny, které do soutěže věnoval BESIP a Městská policie Litovel. 

Nejlépe si vedlo družstvo žáků ZŠ Skrbeň. Odváží si diplom za 1. místo a postup do okresního 

kola. 

 

Zlatý list – základní kolo Litovel 

 

Ve čtvrtek 5. května proběhl v lese Doubrava 50. 

ročník přírodovědné soutěže Zlatý list. Do soutěže 

se přihlásilo celkem 5 škol z Litovle a okolí a 

zúčastnilo se jí celkem 64 dětí, z toho 29 v mladší 

kategorii a 35 v kategorii starší. 

Připraveno bylo 8 stanovišť, na kterých si účastníci 

vyzkoušeli své znalosti z oblasti meteorologie, 

geologie a paleontologie, botaniky, ekologie a 

ochrana životního prostředí, bezobratlí a ryby, 

obojživelníci a plazi, ptáci a savci. 

O doprovodný program se postarali dobrovolníci ze 

Záchranné stanice Pateřín – pan Ondřej Scik a paní Petra Faksová, kteří dětem přivezli ukázat 

jak zachráněná mláďata, tak mláďata z vlastního chovu a mezi nimi dokonce jedno lidské mládě 

jménem Jindřišek, které si sebou přivezla paní Faksová. 
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Vítězové této soutěže získali krásné odměny, které nám byly zaslány jednak koordinátorkou 

Zlatého listu, ale další velké díky patří i CHKO Litovelské Pomoraví, kteří věnovali krásné 

sponzorské dary s přírodovědnou tématikou, takže ze soutěže neodcházel nikdo s prázdnou! 

 

Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže v Olomouckém kraji  

 

Dne 23. 4. 2022 jsme uspořádali ve spolupráci s radioamatéry z Olomouckého kraje krajské 

kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže 2022. Po dvouleté přestávce, kdy se soutěže 

konat nemohly z důvodu nepříznivých epidemických podmínek, a kdy byla rovněž dlouhou 

dobu přerušena také presenční činnost zájmových kroužků, jsme rádi, že krajské kolo soutěže 

mohlo proběhnout, i když se z původních 8 přihlášených soutěžících nakonec zúčastnili pouze 

4 soutěžící.   

Hodnoceny byly opět disciplíny: dovezený výrobek - provedení a dokumentace; znalostní test; 

soutěžní výrobek - funkčnost a provedení.  

Jsme rádi, že do celorepublikového kola soutěže v radioelektronice dětí a mládeže 2022, které 

se bude konat v září v Pardubickém kraji, můžeme vyslat soutěžící za každou věkovou kategorii 

(tj. Ž1 - mladší žáci do 12 let, Ž2 - starší žáci 13 - 16 let, M - mládež 17 - 19 let). 

 

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 od začátku prosince do konce ledna. 

Již tradičně zde bylo nejvíc živo v období hlavních prázdnin, avšak i mimo hlavní prázdniny 

bylo hřiště hojně navštěvováno dětmi a mládeží, mnohem více než v předchozí roky. 

V souvislosti s vyšší návštěvností se však zvýšil pohyb všech osob, tedy i těch, které do 

Skateparku nechodí za sportovním vyžitím, ale z jiných důvodů. Opakovaně řešíme ve 

spolupráci s městskou policií incidenty narušení pořádku, s městem Litovel pak také stížnosti 

na hlučnost (Skatepark se nachází v areálu hustě obydleného sídliště) ze strany obyvatel sídliště. 

V současnosti má již město Litovel vypracován projektový záměr na přemístění Skateparku do 

míst mimo obytnou zónu, doufáme tedy, že se tato vypjatá situace v budoucnu uklidní. 

Dále dětem i mládeži nabízíme využívání otevřeného klubu. Původně klub probíhal 

neorganizovanou formou s nepravidelnou a dobrovolnou docházkou. Z tohoto důvodu byl 

provoz klubu po celý školní rok 2021/2022 omezen na 1 den v týdnu, neboť zde nebyla možnost 

zajistit požadavek na homogenní skupiny, který byl při postupném uvolňování mimořádných 

opatření v oblasti školství vládou stanoven.  

Fungování klubu je pro nás za těchto podmínek velikou starostí i výzvou.  Upravili jsme 

podmínky fungování klubu. Jelikož realizujeme ve spolupráci s městem Litovel prázdninový 
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tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, chceme zde v budoucnu pracovat 

především s dětmi, které na tento tábor jezdí a naplňovat tak princip primární prevence. 

Budeme-li kontinuálně pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, účinky této 

práce se znásobí a pozitivní vliv na smysluplné trávení volného času se bude mít větší šanci 

projevit v každodenním životě těchto dětí, nejen nárazově. 

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

kriminality a BESIP, Radou 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.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme měli možnost sledovat, jak rychle se děti dokážou navrátit do 

formy, když se věnují něčemu, co je těší a co dělají s láskou. V části našich kroužků zaměřených 

na tanec jsme byli svědky toho, že i přes obtížné podmínky vytvořené především častou 

nemocností, byly děti schopny secvičit taneční formace v takové úrovni, nad kterou se tajil 

dech. Velký dík za to samozřejmě patří také jejich trenérům, kteří se této výzvy nezalekli. 

Také děti v chovatelských kroužcích předvedly, že ke zvířátkům cítí lásku a není jim zatěžko 

přijmout povinnosti navíc. Svědomitě docházely na služby, kde o zvířátka pečovaly a i jinak 

pomáhaly vedoucímu chovatelských kroužků. Třeba tím, že asistovali při různých akcích, kde 

byla prezentována naše Minizoo.  

Nesmíme však opomenout ani další oblasti zájmu. Potěšilo nás, že po dvou letech, kdy 

docházelo k častému přerušení naší činnosti a společenské klima bylo plné strachu  

z neznámého, navštěvovalo naše kroužky a další aktivity tolik známých i nových tváří, cítili 

jsme skutečnou podporu a jsme za to velice rádi. 

 

2.1.5. Pobytové akce, tábory a příměstské tábory 
 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pořádali celkem 13 pobytových a příměstských táborů, které 

probíhaly v období podzimních a letních prázdnin, a to nejen na naší táborové základně  

v Cakově nebo přímo v Litovli, ale také na v Hynčicích pod Sušinou.  

Novinkou letošního školního roku je nové tematické zaměření dvou příměstských táborů – 

Výtvarného tábora a Dopraváčku. Ten se letos realizoval poprvé a proběhl v nové kontejnerové 

učebně dopravní výchovy, která je umístěna na dopravním hřišti. 

Osmi příměstských táborů se zúčastnilo 146 dětí, pěti pobytových táborů se zúčastnilo celkem 

165 dětí. Statistické údaje k realizovaným táborům nebo pobytovým akcím jsou v příloze v tab. 

č. 4. 
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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.  

Sociální tábor 

I v tomto školním roce jsme uspořádali z dotace města Litovel tábor pro 23 účastníků ze 

sociálně znevýhodněného prostředí s názvem „Prázdninový pobyt“. Město Litovel tábor pro 

děti ze sociálně znevýhodněného prostředí uhradilo zcela ze svých rozpočtových prostředků a 

děti si tak užily báječný osmidenní pobyt v malebné přírodě jesenických hor. Účastníci tohoto 

tábora jsou oslovováni ve spolupráci s pracovnicí OSPOD MěÚ Litovel. 

 Tábor s integrací 

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

s integrací. Příprava tohoto tábora vyžaduje mnoho času, důležité je seznámit se u účastníků se 

znevýhodněním podrobně s jejich speciálními potřebami. Řada těchto účastníků má na táboře 

svého asistenta, který je rovněž obeznámen se speciálními potřebami osoby, jíž po dobu 

realizace tábora asistuje. 

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 2021/2022, který byl zaměřen zejména na: 

• výchovu účastníků ke zdravému životnímu stylu a ochranu zdraví; 

• 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 ve větší míře věnovali informování účastníků k ochraně 

zdraví, zejména s ohledem na respirační hygienu a hygienu rukou. Aktivity, u kterých to bylo 

jen trochu možné, jsme realizovali ve venkovním prostředí, hojně jsme využívali naši 

zrenovovanou environmentální učebnu.  

V rámci našich aktivit jsme také uvítali v tanečních kroužcích několik dětí ukrajinských 

uprchlíků, které o tanec projevily zájem. Některé z nich se dokonce věnovaly v rodné zemi 

tanci profesionálně, což bylo na první pohled znát. Nabídli jsme jim rovněž účast na některých 
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našich dalších volnočasových aktivitách, například prvomájový dětský den nebo účast na 

tanečních vystoupeních v průběhu litovelské akce Hanácké Benátky. 

Děti v tanečních kroužcích i trenérka se báječně vypořádali s bariérou cizího jazyka, opět se 

potvrdilo, že společný zájem je tím, co všechny lidi sbližuje. Nezaujatý pozorovatel z dálky by 

ani nezaznamenal, že mezi členy tanečního kroužku jsou děti, které nemluví česky. Integrace 

proběhla nenuceně a spontánně.  

Dokonce naše děti jako poděkování dostaly lekci v orientálních tancích od našich nových přátel 

z Ukrajiny. 

 

2.3. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

Ve školním roce 2021/2022 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 při pořádání výstav – podzimní, vánoční, velikonoční 

(výstavy pořádáme také ve spolupráci s Městským klubem Litovel, Městskou 

knihovnou v Litovli 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 Jungmannova Litovel, ZŠ Vilémov, 

ZŠ a MŠ Náklo, ZŠ a MŠ Pňovice. 

• 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.  

• Spolupráce se školami při pořádání soutěží – recitační soutěž, pěvecká soutěž, 

přírodovědná soutěž Zlatý list, Dopravní soutěž mladých cyklistů – ZŠ Vítězná Litovel, 

ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ Červenka, ZŠ Skrbeň, ZŠ Senice na Hané aj. 

 

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: 

• Město Litovel – spoluúčast na pořádaných akcích (např. Litovelské slavnosti - dílničky, 

minizoo); 

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

jsme získali od města dotaci na činnost ve výši 35000,- Kč; 
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• Spolupráce s Městskou policií Litovel na realizaci dopravní výchovy, na realizaci 

dopravní soutěže; 

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

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

realizace projektu kontejnerové učebny na dopravním hřišti pro výuku dopravní 

výchovy – v letošním školním roce pokračovalo zasíťování kontejnerové učebny a 

terénní úpravy; 

• Realizace prázdninového tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – město 

Litovel podpořilo realizaci tábora plně ze svého rozpočtu ve výši 120 000,-Kč; 

 

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, 

výstavy, Hanácké Benátky);  

• MAS Moravská cesta – členství v Řídícím výboru MAP III pro ORP Litovel; 

• Spolupráce se školami v oblasti realizace studentských praxí (UP Olomouc aj.) 

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

• Spolupráce s Městskou knihovnou Litovel – výstava Podzimní krása 

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

• Spolupráce s obcí Senice na Hané – v souvislosti s pronájmem táborové základny 

v Cakově 

• Spolupráce s Charitou Litovel – zprostředkování tlumočníka a překlad přihlášek do 

ukrajinštiny 

3. Podmínky pro činnost 
 

3.1. Personální zabezpečení ve školním roce 2021/2022 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla pedagogická činnost zajišťována 8 pedagogickými pracovníky 

a další činnosti 6 provozními pracovníky. V průběhu školního roku nedošlo k žádným 

personálním změnám či úpravám. Od příštího školního roku však plánujeme vzhledem 

k současné změně legislativy (změna Vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve 

znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.), která bude mít zatím těžko odhadnutelný dopad na financování 

středisek volného času (domů dětí a mládeže), snížení našeho pedagogického týmu o 1 pracovní 

úvazek. Využijeme tak situace, kdy jedna pedagogická pracovnice odchází k 31.8.2022 do 

starobního důchodu. 

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 6 4,875 

 

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* 

Statutární zástupce 

ředitelky DDM Litovel 

Pedagogové 

volného času  

 

Externisté - 

pedagogové 

Účetní, 

rozpočtář, 

pokladní 

Provozní 

zaměstnanci: 

- domovník, údržbář 

řidič, správce TZ 

Cakov a úklid 

- vrátná, telefonistka 

- uklízečka 

- správce, údržba, 

úklid STZ Cakov 

- spisová a 

administrativní prac. 

 

Externisté - ne 

pedagogové 

Ředitelka 

DDM Litovel 
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3. Mgr. Miroslava Grulichová PVČ 0,75 VŠ pedagogická 

4. Bc. Eva Mariánková PVČ 1,0 VŠ FTK UP 

5. Monika Pospíšilová PVČ 1,0 ÚSO, PVČ 

6. Šárka Grunová, DiS.  PVČ 

zástupkyně ředitelky 

1,0 VOŠ pedagogická 

 

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

8. Radka Sedlářová PVČ 1,0 SŠ pedagogická 

*PVČ – pedagog volného času 

 

Provozní zaměstnanci 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

9. Petra Dostálová (od 

1.10.2021) 

vrátná DDM, ul. Komenského  0,75 SŠ 

10. Marcela Kalábová správce, údržba, úklid STZ 

Cakov 

0, 5 SO 

11. Jan Skácel domovník, řidič, údržbář  1,0 SO 

12. Marcela Jurečková ekonom, účetní, hospodář 1,0 SOŠ ekonomická 

13. Miloslava Mráčková  uklízečka 1,0 SO 

14. Jitka Helekalová Spisová a administrativní 

pracovnice 

0,625 SŠ 

   

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 
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2. Petra Fingerová Dílčí pedagog volného času 

3. Pavla Vydrželová Dílčí pedagog volného času 

4. Jiří Kameník Dílčí pedagog volného času 

5. Lucie Kocourková Dílčí pedagog volného času 

6. Kamila Sittová Lektorka anglického jazyka 

7. Natálie Timpová Dílčí pedagog volného času 

8. Kateřina Látalová Dílčí pedagog volného času 

9. Aneta Navrátilová Dílčí pedagog volného času 

10.  Kristýna Lachnitová Dílčí pedagog volného času 

11. Pavel Juráš Dílčí pedagog volného času 

12. Eliška Zdražilová Pomocná taneční lektorka 

13. Alois Milde Správce dopravního hřiště 

14. Vladimíra Hartelová Správce skateparku 

15.  Mgr. Libor Šrámek Správce IT 

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 2021/2022 se pedagogičtí 

pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích programů: 

 Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v roce 2022 

 Pracovní doba ve školách a školských zařízeních 

 Zákoník práce a aktuality v roce 2022 

 Pracovní právo – aktuálně 

 Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení 

 Trenér tanečních sportů III. Třídy 

 Kurs moderní kaligrafie 
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 Zdravá školní zahrada 

 Osvědčení z Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v Olomouckém kraji. 

 

Rovněž naši kolegové z řad nepedagogických pracovníků se průběžně vzdělávají a profesně 

rozvíjejí v oblastech jejich odborné činnosti. V roce 2021/2022 se nepedagogičtí zaměstnanci 

zúčastnili těchto vzdělávacích programů: 

 

 Spisová a archivní služba – uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní 

původce 

 Elektronické skartační řízení 

 Základy práce v excelu 

 Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v podmínkách roku 2022 

 Účetní závěrka 2021 – účetnictví a finanční situace vybraných účetních jednotek 

v ukázkách a příkladech 

 Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky 

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. V předchozích letech prošla velkou rekonstrukcí 

především budova DDM na Komenského ulici, pro letošní rok jsme s majitelem budovy 

vyjednali pouze vyklizení prostor půdy, kde zůstaly hromady sutin a prachu z dob, kdy se bořily 

komíny. Vzhledem k tomu, že stropy jsou zde dřevěné, měli jsme obavy, aby tato zátěž 

nezpůsobila někdy v budoucnu proboření stropů. 

Během letních prázdnin jsme obnovili vybavení v učebně PC na DDM Komenského novým 

nábytkem (lavice, židle a stoly) a novými skříněmi a pořídili jsme nový nábytek také do prostor 

školičky na Staroměstském náměstí. 

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.  

Zabezpečujeme provoz Skateparku, který je určen pro spontánní aktivity dětí a mládeže. 

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 průběhu kalendářního roku 2022 pokračovala další etapa dovybavení 

dopravního hřiště. V loňském roce jsme spolupracovali s městem Litovel na projektu 
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„kontejnerové učebny“, který uspěl v rámci dotačního programu Olomouckého kraje 

zaměřeného na rozvoj infrastruktury dopravních hřišť. Na dopravním hřišti byla umístěna nová 

kontejnerová učebna. V kalendářním roce 2022 došlo k zasíťování této učebny (napojení na 

vodovod, kanalizaci, elektřinu), a také k vybavení učebny školním nábytkem. 

 

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. V loňském roce se nám podařilo s majitelem budovy (obec Senice na Hané) vyjednat 

výměnu 14 oken na hlavní budově. Byla to nutná investice, neboť původní okna se již zcela 

rozpadala a při dešti jimi teklo dovnitř. Tato investice stála obec cca 200 tis. Kč, čímž jsme 

vyčerpali možnosti oprav na několik let dopředu. V letošním roce se na Cakově točilo vše kolem 

budování kanalizace. Zajistili jsme také nutnou opravu pečících trub v kuchyni, je to však jen 

prozatímní řešení na pár let, v budoucnu budeme muset pořídit trouby nové, neboť u stávajících 

už klesá životnost. 

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. 2021/2022 Dotace na rok 2021 

zápisné  417,3 tis. Kč Mzdové náklady 8 171 tis. Kč  

výnosy STZ Cakov 436,7 tis. Kč 
Příspěvek na 
provoz/zřizovatel 234 tis. Kč 

Výnosy akcí 238,2 tis. Kč Odpisy 35,2 tis. Kč 

Prázdninové 
tábory 735,5 tis. Kč Příspěvek města na činnost 35 tis. Kč 

Dary    věcné  11,2 tis. Kč 
Dotace Olomouckého kraje 
na projekt EVVO 1,8 tis. Kč 

  
Ve školním roce 2021/2022 jsme dostali dotaci z rozpočtu města Litovle ve výši 35 tis. Kč jako 

příspěvek na činnost a pronájmy sportovišť.  

V rámci EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) jsme obdrželi dotaci od 

Olomouckého kraje ve výši 1,8 tis. Kč. 
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Z finančních prostředků BESIP jsme získali příspěvek na dopravní výchovu ve výši 118,2 tis. Kč.  

Tento příspěvek jsme použili na zajištění provozu dopravního hřiště a výuku dopravní výchovy, 

tj. například: mzda a odvody z mezd správce dopravního hřiště, odměna mzdové účetní za 

zpracování mzdy správce hřiště, zajištění oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů, 

učební pomůcky (resuscitační figurína, dopravní značky aj.), servisní služby  (kol a koloběžek, 

WC, hasicích přístrojů), odměny pro děti, příspěvek na příměstský tábor Dopraváček, aj.  

Z prodeje majetku se nám podařilo získat 5 tis. Kč (přenosné WC). 

Na rozvoj činnosti jme vyčerpali z rezervního fondu 32 tis. Kč na nákup dvou skříní pro nově 

připravovaný zájmový útvar Lego klub. 

Získali jsme věcné sponzorské dary ve výši 11,2 tis. Kč (starší nábytek + nové terárium). 

Na začátku školního roku 2021/2022 jsme vybavili vstupní vchody hlavních budov 

bezdotykovými dávkovači desinfekce v celkové hodnotě 3,2 tis. Kč. Pro zaměstnance jsme 

vytvořili kuchyňský koutek se dřezem a teplou vodou v hodnotě 8,3 tis. Kč.  

Z prostředků ONIV jsme zakoupili pro taneční kroužky reproduktor s mikrofonem za 11,5 tis. 

Kč, pro potřeby dopravní výuky RC autíčko s náhradní baterií za 4,4 tis. Kč, pro pohybové 

kroužky trampolínu a žíněnku v celkové hodnotě 4,7 tis. Kč, do učebny PC nový dataprojektor 

za 17 tis. Kč. 

Na základě znaleckého posudku jsme zařadili do majetku 13 chatek v celkové hodnotě 169 tis. 

Kč. 

V době letních prázdnin jsme uspořádali letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, který 

financovalo Město Litovel ve výši 120 tis. Kč. 

 

4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí a kontrolách 
 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v našem školském zařízení inspekční činnost ČŠI. 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla na našich pobytových táborech 1 kontrola KHS 

Olomouc. Kontrola neshledala nedostatky. 

5. Údaje o realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Dům dětí a mládeže Litovel ve školním roce 2021/2022 podal během letních prázdnin 

projektovou žádost v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, číslo výzvy 02_22_002 operačního 

programu JAK. 
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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. Informace o jednotlivých akcích jsou zhruba týden předem 

propagovány městským rozhlasem. K informovanosti využíváme po domluvě s vedením škol 

také nástěnky ve školách mikroregionu. V dnešní době samozřejmě také nemůžeme opomenout 

propagaci naší činnosti na sociálních sítích, pravidelně informujeme veřejnost na sociální síti 

Facebook a Instagram.  

Během měsíce června jsme rozšířili náš redakční systém webových stránek o možnost 

elektronického přihlašování do zájmových kroužků. Vyvinout toto prostředí tak, aby bylo pro 

naše klienty přihlášení do kroužků co nejjednodušší, pro nás bylo velmi náročné, ale můžeme 

s jistotou říci, že úsilí, které jsme tomu věnovali, nepřišlo nazmar, s výsledkem jsme velice 

spokojeni a troufám si říci, že veřejnost také. 

V letošním školním roce jsme se také my snažili vypořádat se situací, kterou v naší zemi 

způsobil ozbrojený konflikt na Ukrajině. Naše kroužky navštěvovalo několik dětí ukrajinských 

uprchlíků, nejoblíbenější byly taneční kroužky. Přes počáteční obavy z toho, jak se vyrovnáme 

s jazykovou bariérou, jsme byli příjemně překvapeni ze zjištění, že je to mnohem snazší, než 

jsme si mysleli. V počátcích nám s dorozumíváním pomohli pracovníci Charity Litovel, kteří 

měli k dispozici tlumočnici - dobrovolnici.  

Ukrajinské děti se dokonce zúčastnily i několika předváděcích vystoupení na místních 

kulturních akcích. Vše bylo o to snazší, že řada z nich měla již ze své mateřské země taneční 

zkušenost a díky tomu se opravdu velice rychle uchytily a zlepšovaly. 

Dvakrát jsme také navštívili ukrajinské děti na místní ubytovně s naší Minizoo. Láska ke 

zvířatům je vlastní snad každému dítěti, a tak jsme snad dětem přinesli alespoň trochu radosti 

v pro ně tak náročné situaci. 

Čelíme také zvyšujícím se nárokům v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

obnovujeme technické vybavení a průběžně se v této oblasti vzděláváme. 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, s možností 

navázat nová přátelství - a to vše mimo virtuální svět. 
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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 a klubové činnosti ve školním roce 2021/2022 – stav k 17. 

6. 2022 

Oblast/název kroužku   Cena   

Výtvarná výchova otevř. počet úč./rok Vedoucí 

Výtvarka pokaždé jinak 0 0 Čekelová 

Keramika ZŠ 5 43 Čekelová 

Keramika pro rodiče s dětmi 2 10 dětí + rodiče Čekelová 

Keramika pro děti 1 9 Čekelová 

Keramika dospělí 2 9 Čekelová 

Pastelka 0 0 Mariánková 

Tvořivé ručičky 2 31 Sedlářová 

Výtvarka ZŠ Náklo 1 5 Sedlářová 

Výtvarka ZŠ Pňovice 1 14 Sedlářová 

Hudební výchova       

Kytara  2 12 Sova 

Příprava na klavír 1 6 Grulichová 

Tanec       

TS Kaster mini  2 36 Fingerová, Kocourková 

TS Kaster děti  2 35 Pospíšilová 

TS Kaster junior 1 26 Pospíšilová, Timpová 

TS BabyTrips Senice 1 17 Grulichová 

Rytmika Senice na Hané 0 0 Grulichová 

Tanečky 1 20 Sedlářová 

TK Caramba 1 7 Vydrželová 

Technika       

Radioelektrotechnika 2 12 Bahounek, Něměček 

PC pro školní družiny 5 102 Grunová, Chmelařová 

Jazyková výchova       

AJ pro nejmenší 1 8 Sedlářová 

AJ dospělí zač. Elementary 1 4 Sittová 

AJ Červenka školáci 2 13 Chmelařová 

Japonština 0 0 Kameník 

Němčina doučování  3 Mariánková 

Tělovýchova       

Pohybové hry Nasobůrky 1 8 Grunová 

Pohybové hry Haňovice 2 24 Pospíšilová 

Sportovky Pňovice 1 25 Pospíšilová 

Pohybové hry Vilémov 1 11 Grunová 

Cipísek  1 15 Mariánková 

KIN-BALL 0 0 Pospíšilová 

NERF KLUB 1 22 Pospíšilová 

Skateboarding 1 7 Juráš 

Přírodověda       

Matematika - indiv. douč.  2 Grulichová 

Chovatelé  3 29 Sova, Lutonská 

Koumáci 0 0 Sova 

Hravá přírodověda Vilémov 1 13 Grunová 
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Jiné       

Kuchtík - kulinář 1 5 Čekelová 

Psychologie všedního dne 1 1 Kameník 

MIŠ MAŠ 3 58 
Sedlářová, Mariánková, 

Pospíšilová 

Badatelé v tajemném muzeu 1 5 Mariánková 

Kluby        

Raníček  1 8 Mariánková 

Klub mladých 1 11 Sedlářová 
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Tabulka č. 2 – statistické údaje ke konaným příležitostným akcím 

       

 ŠR 2021-2022      

 Příležitostné akce     

  Akcí   Účastníků   Hodin Diváci 

  a av ú úv h Doprovod 

9. 46 1 1174 1 118 214 

10. 45 2 572 28 110,5 17 

11. 12 2 747 554 21,5 10 

12. 5 0 107 0 6,5 0 

1. 2 1 25 7 5,5 0 

2. 17 1 258 8 73,5 28 

3. 17 5 299 83 50 47 

4. 52 6 1577 723 124,5 847 

5. 60 9 1472 472 142 85 

6. 49 5 1120 208 135 252 

  305 32 7351 2084 787 1500 

 

 

Tabulka č. 3 - spontánní aktivity 

 

ŠR 2021-2022 
Spontánní 
aktivity  

  Dnů Účastníků   Celkem 

  a Skatepark ostatní   

9. 30 450 214 664 

10. 31 300 17 317 

11. 30 150 10 160 

12. 31 0   0 

1. 31 0 28 28 

2. 28 84 47 131 

3. 31 310 847 1157 

4. 30 450 85 535 

5. 31 620 252 872 

6. 30 600   600 

7. 31 620   620 

8. 31 620   620 

  365 4204 1500 5704 
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Tabulka č. 4 – statistické údaje k táborům a dalším pobytovým akcím 

Příměstské a pobytové tábory - 2021/2022     

  Tábory Plán         Skutečnost 

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

poč. 
prac. zodpovídá 

1 Podzimní tábor 20 6 120 8 Čekelová 

druh Pobyt - 26.-31.10.2021 19 6 114 8   

2 SURVIVOR - Cakov 35 9 315 13 Čekelová 

druh Pobyt - 1.-9.7.2022 47 9 423 15   

3 INTEGRAČNÍ TÁBOR Cakov 20 7 140 12 Grunová 

druh Pobyt - 10. - 16. 7. 2022 30 7 210 15   

4 Toulavý týden 15 5 75 2 Sova 

druh PMT 11.-15.7.2022 19 5 95 3   

5 PRÁZDNINOVÝ POBYT - Hynčice 25 7 175 6 Sedlářová 

druh Pobyt - 9. -16. 7. 2022 23 8 184 6   

6 Týdenní pětiboj 20 5 100 2 Pospíšilová 

druh PMT 18.-22.7.2022 27 5 135 3   

7 Pohádkový příběh 15 5 75 2 Grunová 

  PMT 25.-29.7.2022 18 5 90 2   

8 Každý den trochu jinak 25 5 125 3 Pospíšilová 

druh PMT 25.-29.7.2022 26 5 130 3   

9 Kuchtíkův voňavý týden 12 5 60 2 Čekelová 

druh PMT 1.-5.8.2022 14 5 70 2   

10 Taneční soustředění KASTER 35 7 245 9 Pospíšilová 

druh Pobyt 31.7.-6.8.2022 46 7 322 10   

11 Kam nás nohy zanesou 10 5 50 2 Mariánková 

  PMT 8.-12.8.2022 12 5 60 2   

12 Výtvarný tábor 15 5 75 2 Sedlářová 

druh PMT 15.-19.8.2022 19 5 95 2   

13 Dopraváček 10 5 50 2 Grulichová 

druh PMT 22.-26.8.2022 11 5 55 2   

  Plán 257 76 1605 65   

  Skutečnost 311 77 1983 73   

  ROZDÍL 54 1 398 8   

 

CELKOVÝ POČET UNIKÁTNÍCH ÚČASTNÍKŮ 

Ve školním roce 2021/2022 jsme přijali celkem 311 přihlášek na příměstské nebo pobytové 

tábory. Z toho 41 dětí se zúčastnilo více než jedenkrát.  

Celkový počet unikátních účastníků táborové činnosti ve školním roce 2021/2022 je 259. 


