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1. Hlavní úkoly DDM 

 

 

 Poskytování zájmového vzdělávání a dalších činností pro zájemce od nejmenších 

až po seniory v Litovli i v okolních vesnicích 

 Zajištění a rozšiřování spontánních aktivit v Klubu mladých a v areálu pro in-line 

 Organizace prázdninových táborů a jiných pobytových akcí 

 Inkluze osob se specifickými vzdělávacími potřebami 

 Zajišťování dopravní výchovy v základních školách celého mikroregionu, provozu 

a činnosti na dopravním hřišti  

 Spolupráce se školami celého mikroregionu 

 Spolupráce s městem a komisí prevence kriminality 

 Individuální práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Zapojení dobrovolníků do naší práce 

 Provoz stálé táborové základny 

 Získání nové adaptované budovy pro činnost DDM Litovel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova DDM Litovel v Komenského ulici 
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2. Personální zabezpečení ve školním roce 2014/2015 
 

 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

1. Mgr. Jana Čekelová ředitelka 1,0 VŠ pedagogická 

2. Jana Čekelová pedagog volného času 1,0 ÚSV, pedagog volného 

času  

3. Mgr. Miroslava Grulichová pedagog volného času 1,0 VŠ pedagogická 

4. Šárka Grunová, DiS. pedagog volného času 1,0 VOŠ sociální pedagogika 

5. Monika Pospíšilová pedagog volného času 0,75 ÚSO, pedagog volného 

času 

6. Michaela Škulavíková pedagog volného času 1,0 ÚSO sociální, pedagog 

volného času 

7. Ing. Pavel Sova pedagog volného času 1,0 VŠ zemědělská a DPS 

8. Hedvika Weberová, DiS. pedagog volného času 1,0 VOŠ pedagogická 

 

 

Provozní zaměstnanci 

 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

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

9. Josef Hlavinka **) správce, úklid STZ Cakov 0, 5 SO 

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

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

12. Eva Volková uklízečka 0,5 SO 

 

*) částečný invalidní důchod    **) důchodce 

 

 

 

Kromě interních zaměstnanců zabezpečují zájmové vzdělávání a některé práce provozního 

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

činnosti buď v hlavní, nebo doplňkové činnosti. 
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3. Materiálně technické zabezpečení 

  

 Provozní podmínky se zatím nezměnily, využíváme dvě budovy patřící městu, za 

které mu z nich platíme nájem. Hlavní budova je v ulici Komenského 719/6, další 

budova je na Staroměstském náměstí 182. Úprava nových prostor, které nám byly 

přislíbeny, byla definitivně zrušena, město usoudilo, že v rozpočtu není dostatek 

finančních prostředků. 

 

 Dále organizujeme činnost v otevřeném Klubu mladých, který byl opět 

přestěhován a nyní využívá část prostor v budově Městského klubu Litovel, jejichž 

pronájem financuje město prostřednictvím komise prevence kriminality. Otevřeno 

je denně od 13 do 17 hodin. Probíhají zde denně některé řízené klubové činnosti, 

ale ve většině času je využíván ke spontánním aktivitám. Klub je však umístěn 

v druhém poschodí, což trochu popírá termín „otevřený“. 

 

 Zabezpečujeme provoz na in-lineovém hřišti, které je určeno pro spontánní 

aktivity a kroužek Skateboardingu. Opravy a údržba zde jsou hrazeny z prostředků 

města prostřednictvím komise prevence kriminality. Hřiště je využíváno denně a 

velmi hojně, pokud to dovolují povětrnostní podmínky. 

 

 Dopravní hřiště provozujeme pro potřeby dopravní výchovy, které se účastní školy 

z Litovle a celého mikroregionu. Probíhá zde výuka DV pro čtvrté ročníky ZŠ a 

dále je k dispozici školám, školním družinám i mateřským školám pro výchovu 

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

celoměstské jako Hanácké Benátky nebo Litovelské slavnosti. Plat správce a 

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

DDM, město Litovel a technické služby. Energie financuje město, na činnost a 

dopravní soutěž přispívá BESIP a komise prevence kriminality. 

 

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

pronajímá za symbolickou 1,- Kč. 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.  

 

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

kde provozujeme činnost kroužků, dopravní výchovu, nebo pořádáme příležitostné 

akce. Hlavně potřebujeme větší prostory tělocvičen pro taneční kroužky, takže si 

pronajímáme tělocvičny škol nebo kulturních zařízení. 
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4. Ekonomické zajištění činnosti 
 

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

zajištění činnosti.  

 

Výnosy vybraných položek š. r. 2014/2015 Dotace na rok 2014 

Zápisné 233 tis. Kč Mzdové náklady 4 466,9 tis. Kč 

Výnosy základen 167 tis. Kč Provoz 239 tis. Kč 

Výnosy akcí  210 tis. Kč Odpisy 2,7 tis. Kč 

Prázdninové tábory 447 tis. Kč Dotace města na činnost 30 tis. Kč 

 

 Ve školním roce 2014/2015 jsme dostali dotaci z rozpočtu města ve výši 30 000,- Kč 

na akce pro děti (odměny pro účastníky, pronájmy apod.). Proběhla výměna zbylých oken a 

hlavních dveří v budově na Staroměstském náměstí ve výši 77 tis. Kč. Na začátku roku 2014 

se mělo začít s přestavbou budovy staré prádelny a výměníkové stanice na sídlišti pro nové 

prostory DDM ale s touto přestavbou se již nepočítá, v rozpočtu města nejsou finanční 

prostředky.  

 Od BESIPu jsme dostali 36 tis. Kč na dopravní výchovu, refundaci platu údržbáře, na 

výuku a na údržbu. Další 2 tis. Kč jsme dostali na odměny na dopravní soutěž mladých 

cyklistů a 24 tis. Kč na opravu pergoly a plotu na dopravním hřišti. 

 Město také financuje pronájem prostorů Klubu mladých v Městském klubu Litovel  

60 tis. Kč ročně, tyto prostředky jsou hrazeny komisí prevence kriminality a neprocházejí 

účetnictvím DDM. 

 Dále jsme získali finanční prostředky od sponzorů vázané na určité činnosti (Dívka 

roku -  30 tis. Kč a 3 tis. Kč věcné dary) nebo věcné dary, sladkosti, ovoce a jiné drobnosti na 

další akce.  

 Na tábor pro děti ze sociálně slabých rodin město poskytlo dotaci 70 tis. Kč. Město – 

sociální odbor uhradilo pobyty 12 dětem na dalších třech našich táborech v celkové výši 

39 700,- Kč. 

 

 

5. Zájmové vzdělávání 

  

5.1 Pravidelná činnost 

  

 V pravidelné činnosti bylo otevřeno 47 útvarů zájmového vzdělávání s 574 členy. 

Z tohoto počtu bylo 86 dětí, 403 žáků, 5 studentů a 80 dospělých. 

 

 Množství a pestrost nabídky pravidelné zájmové činnosti se řídí poptávkou ze 

strany veřejnosti, škol a našimi prostorovými a personálními možnostmi. Ani letos 

se některé z nově nabízených kroužků nepodařilo otevřít.  

 

 Největší počet a nejlépe obsazené kroužky byly jako každoročně taneční a 

přírodovědné kroužky. Daří se i pravidelné činnosti v Klubu mladých, kam spousta 

dětí a mladých dochází přímo za určitými činnostmi. Počítačová učebna je kromě 

počítačových kroužků využívána i jazykovými kroužky. Zájem o technické kroužky 

je slabší letos se nepodařilo otevřít modelářský kroužek, který úspěšně pracoval 

mnoho let.  
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 Kroužky v okolních vesnicích, kam dojíždějí naši zaměstnanci, pracují i 

v základních nebo mateřských školách, popřípadě kulturních sálech, potřebují-li 

větší prostory. Ve školním roce 2014/2015 pracovaly naše kroužky v Unčovicích 

(keramika), Senici na Hané (taneční kroužky), v Nasobůrkách (Přírodověda a 

Keramika) a v neposlední řadě v ZŠ Červenka – (dva kroužky Angličtiny, dva 

kroužky Aerobiku a kroužek Pohybových her).  

 

 

 Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží v Olomouckém kraji i 

v celé republice a byly úspěšné, dovezly mnoho vysokých ocenění i v tvrdé 

konkurenci tanečních škol. Mimo to často vystupují při různých akcích, našich, 

městských, obecních i jiných.  

 

 

 

5.2 Nepravidelná činnost 

 

Nepravidelná činnost je další významnou součástí naší práce. Je mnohem náročnější 

na organizaci a přípravu než činnost pravidelná. Jednalo se o akce pro širokou veřejnost, pro 

menší cílové skupiny nebo o akce kroužků. 

 

 Příležitostné akce  

 

Akcí příležitostného charakteru bylo celkem 334 s 12 381 účastníky. Z toho se o 

víkendech a svátcích konalo 67 akcí s 7 208 účastníky. Velkou pozornost jsme věnovali 

velkým akcím. Některé akce jsou pořádány pro celé rodiny, jiné přímo pro určitý věk, 

popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Již tradičně největší a nejúspěšnější byla 

květnová taneční soutěž „O Erb města Litovel“, i letos s obrovským počtem soutěžících i 

diváků 
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Ekologická olympiáda - krajské kolo proběhlo v říjnu 2014. Účastnilo se jí pět tříčlenných 

soutěžních družstev. Akce byla zahájena v obřadní síni litovelské radnice a konala se v budově 

Správy CHKO Litovelské Pomoraví.  

Zlatý list - místní kolo soutěže proběhlo v květnu, jako vždy za hojné účasti žáků litovelských i 

okolních škol v lese u chaty Doubravka.  Zúčastnilo se 75 soutěžících.    

Z dalších úspěšných akcí bych chtěla jmenovat bohatě obsazené výtvarné podzimní, vánoční a 

velikonoční soutěžní výstavy, adventní akce, zábavná dopoledne pro celé rodiny, Dívka roku, 

taneční přehlídky se soutěží jednotlivců O zlatou Rybičku a Jarní karneval a úplně nová akce 

Noc na litovelském Karlštejně.  

 

 

 

 Dopravní výchova 

 Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol 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 a za 

podpory města Litovel, městské policie a BESIPu na dopravním hřišti a ve školách 

mikroregionu. V zimním období jezdí naše pedagogické pracovnice za žáky čtvrtých tříd 

téměř do všech škol mikroregionu a vzdělávají děti spolu s policistou k dopravní kázni i ve 

zdravotní výchově. Dopravní výchova je na velmi dobré úrovni, ale záleží i na učitelích, jestli 

se DV věnují i mimo ta dvě dopoledne, kdy přijedou naši pracovníci. 

 

       

 

 Spontánní aktivity dětí a mládeže 

 Spontánní aktivity jsou 

nabízeny na in-lineovém hřišti, které je 

otevřeno denně, i o víkendech. 

Vystřídá se zde 20 - 50 dětí ve věku od 

5 do 20 let, přičemž převažuje mládež 

od 10 let výše. Město se stará o revize 

a následné opravy in-lineových 

překážek. Kromě in-lineového bruslení 

je hřiště využíváno k jízdě na 

skateboardu nebo na freestyleových 

kolech. V období od prosince do února 

je hřiště otevřeno od pondělí do pátku 

jen v době, kdy probíhá činnost 

v kroužcích a kdy je areál otevřen, což 

děti nesly hodně nelibě. 

 

 

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

celkem nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém poschodí. Je 

otevřen každý všední den od 13:00 do 17:00 hod. Nabízíme zde kromě běžného využívání 

klubu i program protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů a bohatou 

klubovou činnost a denně je hodina věnována pravidelné zájmové činnosti. Pracují zde kluby 

stolního tenisu, stolní hry, kulečníkový, air hockeyový a stolní fotbal. Klub navštěvuje denně 

kromě organizované činnosti ještě průměrně 20 zájemců ve věku 8 - 20 let.  
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V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracujeme již mnoho let s komisí 

prevence kriminality a městskou policií v Litovli a streetworkerem. Děti také mají možnost si 

zde za pomoci vedoucích nebo starších kamarádů udělat úkoly do školy. Docházejí sem i 

v době mezi vyučováním a kroužky nebo odjezdem autobusů a vlaků. 

 

 

 

 Soutěže  

 Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i všechny námi pořádané soutěže  

o Dívka roku  

o taneční soutěže O erb města Litovel, Jarní karneval a O zlatou rybičku   

o výtvarné soutěže vánoční a velikonoční, Podzimní krása  

o recitační soutěž a pěvecká soutěž Litovelský skřivánek 

 Soutěže vyhlašované MŠMT 

o přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list 

o Ekologická olympiáda, krajské kolo. Letošní kolo soutěže proběhlo opět již 

na podzim a prezentované práce byly na velmi dobré úrovni 

 

 

 Další práce s dětmi a mládeží 

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

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

jiné jsou zaměřeny úzce na jeden zájem, ve kterém vynikají.  

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

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

výsledcích.  

V oblasti individuální práce s dětmi využili naší nabídky dva zájemci o doučování 

z angličtiny. Jeden z nich dochází již tři roky, potřebuje spíše získat jistotu. Druhá je žákyně 

čtvrtého ročníku vesnické školy, která má o jazyk zájem a potřebuje získat sebejistotu. Letos 

jsme měli i dva zájemce o doučování matematiky.   

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

(Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, Adventní akce) a naše kroužky buď na těchto akcích 

vystupují, nebo se podílejí na tvorbě části programu.  

Naší chloubou je již dlouhodobá práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, 

ať již v kroužcích, v našem klubu mladých nebo při integraci na táborech i v další činnosti.  

I v tomto školním roce se nám podařilo z dotace města uspořádat tábor pro 19 dětí ze 

znevýhodněného prostředí a dalších 12 dětí se zúčastnilo i jiných našich pobytových táborů. 

Většina z nich by se bez takovéto finanční pomoci nikdy na tábor nedostala. 

 

 

 

5.3 Pobytové akce, tábory 

  

 Ve školním roce 2014/15 jsme pořádali celkem 14 pobytových akcí, táborů a 

příměstských táborů, které probíhaly během krátkých prázdnin ve školním roce i o letních 

prázdninách na naší základně v Cakově nebo přímo v Litovli. Plánovali jsme 8 pobytových 

táborů a 6 příměstských. Místo plánovaného počtu 277 dětí se zúčastnilo 369, z původní doby 

trvání 67 dnů bylo 82.   
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 Městem Litovel financovaného tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

se zúčastnilo 24 dětí z rodin, které by si jinak nemohly pobyt na táboře dovolit. Dalších 12 

dětí bylo zařazeno do jiných pobytových táborů a pobyt jim hradil MěÚ Litovel 

prostřednictvím sociálního odboru. Tábor s integrací postižených již neděláme jen jeden, ale 

účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do všech našich táborů, kde je to 

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

Klienti z PSS Vincentinum, se po 

dlouhých letech tábora nezúčastnili, po 

velkých změnách v sociální oblasti jim 

na úhradu tábora nestačí finanční 

prostředky, nebo se jejich zdravotní 

stav změnil natolik, že jim účast 

neumožnil. Ale děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami z rodin a 

z litovelského dětského domova jsou 

již samozřejmostí. Úspěšné byly i čtyři 

příměstské tábory (z toho jeden o 

jarních prázdninách), které se podařilo 

velmi dobře obsadit. Jeden byl 

náhradou za neuskutečněný tábor 

v Ostružné. 

 

 

 

6.        Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 Inkluze se stala běžnou součástí naší práce, a po nástupu mladých pracovnic, které si 

tuto práci vzaly za svou a dělají ji velmi dobře, se nemusím bát, že po mém odchodu do 

důchodu tato činnost v DDM Litovel zanikne. 

 Integrujeme děti z rodin a z dětského domova.  

 Do kroužku angličtiny dochází již mnoho let klient ÚSP Nové Zámky - Rybníček. 

V pokročilejší angličtině nedělá významné pokroky, ale jeho slovní zásobu mu závidí ostatní 

členové tohoto kroužku a on si zájmové vzdělávání velice užívá. 

   

 

 

7. Granty a projekty, jiné zdroje financování 

 

Jiné zdroje financování byly již popsány v části ekonomické zajištění činnosti. 

Změna zastupitelstva města Litovel přinesla změny, kterých jsem se obávala v minulé 

výroční zprávě, přehodnotila projekt přestavby budovy bývalé prádelny a výměníkové stanice 

na nový Dům dětí a mládeže a toto řešení zamítla. Potřebnost a přínos DDM sice uznávají, 

přislíbili hledat jiné řešení, ale já se toho ve funkci ředitelky DDM již nedočkám. 
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8. Závěr 

 

 Stále se přizpůsobujeme poptávce, omladil se náš kolektiv a všichni pedagogové mají 

splněno kvalifikační vzdělání. Hodně pozornosti věnujeme pravidelné zájmové činnosti a 

samozřejmě i spontánním činnostem. Při přípravě akcí reagujeme na společenskou poptávku a 

snažíme se zapojovat celé rodiny tak, aby rodiče trávili svůj volný čas s dětmi. 

 Propagaci naší činnosti jsme také nezanedbávali. Internetové stránky si stále tvoříme 

sami a šetříme tím finanční prostředky, kterých nemáme nadbytek. Náš program je každý 

měsíc na našem webu aktualizován, je spolu s dalšími články otištěn v Litovelských 

novinách, je k dispozici v Litovelském informačním centru a dále je vysílán kabelovou 

televizí. 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.  

 Česká televize nám nabídla účast v televizním pořadu Šikulové. Natáčení proběhlo 

v březnu a ve vysílání jsme byli 12. dubna 2015. Děti z kroužku Koumáci byly velice šikovné 

a titul Šikulové jim přísluší plným právem. 

       

 

 

 

V Litovli 30. 8. 2015 

Mgr. Jana Čekelová 

ředitelka DDM Litovel 

 

 

Přílohy: 

 

Tabulka nabízených a otevřených kroužků a klubů pro školní rok 2014/2015 

Tabulka prázdninových táborů a pobytových akcí pro školní rok 2014/2015 

Tabulka účasti veřejnosti na akcích pro školní rok 2014/2015 

 


