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1. Úvod 
 

1.1. Základní údaje 
 

Název zařízení:   Dům dětí a mládeže Litovel 

Sídlo:     Komenského 719/6, 784 01 Litovel 

Právní forma:    příspěvková organizace 

IČO:      61989738 

IZO:     108033643 

 Zřizovatel:     Olomoucký kraj 

 Ředitelka zařízení:    Mgr. Jana Chmelařová 

 Webové stránky:   www.ddmlitovel.cz 

 E-mail:    ddm@ddmlitovel.cz 

 Telefon:    585342448, 585371172 

  

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

Místa vzdělávání:  

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

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

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

Městského klubu Litovel, 2. patro; 

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

 ZŠ a MŠ Červenka, Komenského č. 31, Červenka 

 ZŠ a MŠ Nasobůrky, č. 91, Nasobůrky 

 ZŠ a MŠ Haňovice, č. 24, Haňovice 

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

 ZŠ a MŠ Těšetice, č. 148, Těšetice   

 

 

 

 

 

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

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

zájmového vzdělávání. 

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

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

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

 o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

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

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

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

osobního i společenského života.  

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

 pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný 

provoz; 

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

 ubytovací služby; 

 pronájem a půjčování věcí movitých. 

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

jsou používány k dofinancování hlavní činnosti organizace. 

2. Hodnocení vlastní činnosti 
 

2.1. Formy zájmového vzdělávání 
 

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se 

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

formách zájmového vzdělávání poskytovaných DDM Litovel pojednávají následující 

kapitoly. 

2.1.1. Pravidelná činnost 
 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost spočívá ve vytvoření nabídky 

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

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

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

materiálními a personálními možnostmi.  

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

 hudební výchova 

 jazyková výchova 

 kulturní a historická výchova 

 přírodověda 

 taneční výchova 

 technika 

 tělovýchova 

 výtvarná výchova 

 

Obsazenost kroužků 

Výčet zájmových kroužků otevřených ve školním roce 2016/2017, včetně počtu účastníků ke 

konci školního roku, je uveden v příloze v tabulce č. 1. 

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

výtvarné. Ve školním roce 2016/2017 jsme také zaznamenali vzrůstající zájem o technické 

kroužky.  

Nově jsme otevřeli zájmové kroužky keramiky v ZŠ Červenka, pohybových her na Července 

a v Nasobůrkách, v Litovli pak kroužek Astrologie, Badatelé v tajemném muzeu, Drumbeny a 

Příprava na klavír. 

Naopak se nám nepodařilo otevřít kroužek Country tance a Cvičení pro zdraví a pohodu. 

Kroužek skateboardingu SK8-RING se nám podařilo otevřít až od 2. pololetí. 

V pololetí školního roku byla ukončena činnost kroužků Drumbeny, Divadélko Rolnička a 

Angličtina pro mírně pokročilé. 

Kroužky v okolních obcích 

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

mateřských školách. Ve školním roce 2016/2017 se konaly naše kroužky v Senici na Hané 

(taneční kroužek), v Těšeticích (taneční kroužek) v Nasobůrkách (přírodověda a keramika),  

v ZŠ Červenka – (dva kroužky angličtiny, jeden kroužek aerobiku, tři kroužky pohybových 

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

keramiky). I když je pro nás organizačně náročnější realizovat kroužky v okolních obcích, 

jsme rádi, že o tyto kroužky je stále větší zájem. 

Klubové činnosti 

Kromě těchto oblastí zájmových činností provozujeme také klubové činnosti pro děti 

předškolního a školního věku. Dětem s problematickou výslovností poskytujeme možnost 

nácviku správné výslovnosti v logopedických chvilkách. 

Z důvodu nedostatečného zájmu se nepodařilo otevřít Klub zdravý pohyb maminek a 

zabavení dětiček. 
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Naše úspěchy  

Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží na území Moravy a byly úspěšné, 

děti si z těchto soutěží dovezly mnoho ocenění.  

Úspěchy TS KASTER 

Taneční skupina KASTER se v květnu zúčastnila tří tanečních soutěží, a to v Zubří,  

v Uničově a v Litovli, na kterých získala medailová umístění. 

 

Kategorie MINI  

   - Svět zvířat v Litovli získala 1. místo. 

Kategorie MINI 

  - Zombíci v Zubří získala 2. místo, 

 v Uničově 5. místo a v Litovli 3. místo. 

Kategorie DĚTI 

   - Dancing Love v Zubří získala 5. místo,  

v Uničově 3. místo a v Litovli 2. místo. 

Kategorie JUNIOR  

   - Worth It v Zubří získala 4. místo, v Uničově 4. 

místo a v Litovli 1. místo. 

  Na některých tanečních soutěžích jsme bojovali i s 

profi tanečními skupinami. Byl to boj, ale přesto 

jsme s výsledky spokojeni a především s výkonem 

našich dětí, které vše zvládly na jedničku a krásně 

odtančily. Jen tak dál! 

Úspěchy TS TRIPS 

V sobotu 18. 3. 2017 se zúčastnili žáci tanečních kroužků Baby Trips Senice na Hané, TK 

Těšetice a Show Dance Trips při DDM Litovel taneční soutěže, kterou pořádal DDM Orion 

Němčice nad Hanou.  

Dne 13. 5. 2017 se taneční skupiny TRIPS účastnily nepostupové taneční soutěže „O erb 

města Litovel“.  A jak děti dopadly? 

Kategorie MINI  

- Žáby - 3. místo (Němčice) a 2. místo (Litovel) 

Kategorie DĚTI 

- Holky z naší školky – 4. místo (Němčice) a 2. místo (Litovel) a 3. místo  
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Kategorie JUNIOŘI  

- Cheer Girls - cena poroty za Moderní tance (Němčice) a 1. místo (Litovel). 

- Čerti  - 2. místo (+ medaile + pohár). 

Mimo to naše taneční soubory často vystupují při různých akcích, ať už námi pořádaných, 

městských, obecních či jiných.  

 

 

ÚSPĚCHY RADIOELEKTROTECHNIKŮ 

V roce 2017 jsme pořádali ve spolupráci 

s radiotechniky z Olomouckého kraje a Českým 

radioklubem okresní a krajské kolo soutěže 

v radioelektronice dětí a mládeže. Účastníci 

zájmového kroužku radioelektrotechniky při DDM 

Litovel pod vedením pana Jiřího Bahounka se umístili 

na postupových místech v kategoriích Ž1 a Ž2 a 

zúčastnili se celorepublikového kola soutěže, které 

v roce 2017 pořádal Dům dětí a mládeže v Hradci 

Králové. V kategorii Ž1 nás reprezentoval Tadeáš 

Fryčák a v kategorii Ž2 František Vybíral. Oba chlapci se umístili na 3. místě, přičemž 

v celkovém počtu 10-ti zúčastněných krajů se Olomoucký kraj umístil na krásném 2. místě!  
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CHOVATELSKÉ KROUŽKY 

Jako každým rokem, tak i letos se děti z kroužku Chovatelé staly adoptivním rodičem krajty 

zelené.  Anonymně hlasovaly o výběru zvířete do adopce. Chtějí tak zvířeti zajistit lepší 

podmínky a stravu. Dobrovolně se podílí na adopci částkou 100,- Kč, o všem jsou předem 

informováni rodiče.  Příspěvky putují na chov i výživu zvoleného zvířete. 

                       

Na základě vyplněného formuláře pro adopci zvířete nám ZOO Olomouc vyhotovila smlouvu, 

adopční listinu, vystavila nám vstupenky a zajistila vše potřebné. Veškeré benefity (pozvání 

na den sponzorů, časopis Oryx) za adopci zvířete má platnost po dobu jednoho roku od 

uzavření smlouvy. DDM Litovel je uveden na tabulce sponzorů po dobu jednoho roku v 

areálu ZOO Olomouc. V minulosti se chovatelé stali adoptivními rodiči dikobraze a vlka 

arktického. 

 

2.1.2. Příležitostná činnost 
 

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

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

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

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

výlety za zajímavostmi a zábavou při různých příležitostech nebo o vánoční besídku a 

rozlučku se školním rokem, kde se zapojují také rodiče dětí, které navštěvují taneční kroužky, 

dále účasti na různých soutěžích a přehlídkách, vystoupení tanečních kroužků na různých 

akcích v regionu, tradiční pečení perníčků, maškarní karneval, den dětí, aj. Statistické údaje 

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

Nově jsme začátkem školního roku upořádali Den otevřených dveří, který proběhl v pátek 

 16. září 2016. Naši příznivci i široká veřejnost měli možnost nás blíže poznat, zhlédnout 

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

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

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

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

vyrobit něco hezkého či podívat se na krátkou ukázku divadelního představení Divadélka 

Rolnička. Akce se povedla a určitě plánujeme v dalším školním roce uspořádat Den 

otevřených dveří znovu. 
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Přírodověda 

Mnoho let již pořádáme také široké spektrum akcí 

v oblasti přírodovědy. Jedná se především o víkendové 

procházky do přírody (procházky Litovelským 

Pomoravím, za bobry kolem Oskavy), návštěvy trhů 

terarijních zvířat, setkání chovatelů terarijních zvířat, 

výlety do zoo, návštěvy útulků pro zvířata, pořádání 

podzimního a jarního kola výstavy domácích mazlíčků, 

Minizoo pro veřejnost, pro ZŠ i MŠ. Proběhlo také několik 

besed o zvířatech ve spolupráci se školami a školkami, při 

těchto besedách pomáhají také děti z našich chovatelských kroužků. Mladí chovatelé tak 

získávají trvalé dovednosti a návyky při manipulaci se zvířaty, a možná jednou v budoucnu 

také pro práci s dětmi.  

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do jarní úklidové akce 

v rámci celostátní kampaně „Ukliďme Česko“. Koryto řeky 

Moravy, přírodu Litovelského Pomoraví i okolí škol uklízeli žáci a 

studenti Gymnázia Jana Opletala Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ 

Jungmannova Litovel a MŠ a ZŠ Nasobůrky. Koordinaci činnosti 

prováděl za školy Dům dětí a mládeže Litovel. Na 80 dětí a 

studentů posbíralo v korytě řeky Moravy a jejich přítocích a  

v lesích Litovelského Pomoraví 36 pytlů nejrůznějších odpadů.  

Přes ne příliš teplé počasí byly děti aktivní a snaživé a odvedly 

dobrou a prospěšnou práci. Živě mezi sebou i s námi učiteli 

diskutovaly o chování některých občanů vůči životnímu prostředí.  

Dopravní výchova 

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

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

žáci dostávají průkaz cyklisty.  

Vzdělávání v oblasti dopravní výchovy probíhá ve spolupráci s koordinátorem BESIP 

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

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

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

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

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

k dopravní kázni i ve zdravovědě.  

Soutěže  

Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i všechny námi pořádané soutěže: 

Dívka roku  

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

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

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



 10 

Devět dívek z Litovle, Nového Malína, Uničova, Nové Hradečné, Podolí a Nové Dědiny 

soutěžilo o titul Dívka roku ČR 2017 základního kola v šesti disciplínách. První a druhou 

disciplínou je test všeobecných znalostí a disciplína zručnosti, kde musely dívky zhotovit 

sněhuláka. Důležitý byl nápad, fantazie a výtvarné provedení. Třetí disciplínou byl rozhovor 

 s moderátorem. Hodnotila se konverzace, reakce na otázky, schopnost samostatného 

vyjadřování a čistota českého jazyka. Dále se děvčata představila v aerobiku. Předvedly 

pohybové schopnosti při cvičení a pohybové kultuře. Pátá disciplína je „volná“ a dívky si 

samy mohou zvolit téma. Poslední disciplínou je módní přehlídka. Napříč soutěží převažuje 

snaha po výchovných aspektech nad snahami po uplatnění dívek v modelingu nebo 

showbyznysu. Přesto soutěž nepostrádá ani motivační prvky, protože v ní jde o to dokázat, že 

hezké dívky jsou chytré, a že tato kombinace, tj. kombinace inteligence a krásy, jim může 

pomoci v životním uplatnění. 

Soutěž o nej… sněhuláka 

Soutěž byla vyhlášena v lednu a byla určena dětem i celým rodinám, úkolem bylo postavit 

sněhuláka a poslat nám foto. Obdrželi jsme celkem 11 fotografií úžasných sněhuláků a vybrat 

toho nej… nebylo vůbec jednoduché. Vítězným sněhulákem se stal sněhulák, kterého 

společně stvořily děti z MŠ Gemerská: 

 

Jarní karneval 

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

kroužků DDM Litovel a DDM Magnet Mohelnice. Diváci hlavně z řad rodičů a kamarádů 

viděli pestrou přehlídku kolektivních vystoupení dětí, juniorů i dospělých z Litovle, Senice na 
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Hané, Haňovic, Těšetic, Bílé Lhoty, Loštic a Mohelnice. V přehlídce se střídala vystoupení: Z 

pohádky do pohádky, Svět zvířat, Žáby, Zombíci, Best friends, Šmoulové, Tanec Balala, 

Panenky, Holky z naší školky, Hot and cold, Máme rádi tanec, Tryeverything, Dancing Love, 

Dance mix, Cheer Girls, Čerti, Pretty Fly a Posion. Každé vystoupení dostalo diplom se 

slovním hodnocením, co se porotě nejvíce líbilo. V soutěži jednotlivců Dance Mix se dokonce 

rozdávaly i medaile. Většina tanečníků se také zapojila do Hry na soutěž, ve které si zacvičili 

podle tanečních lektorek. A všichni se mohli protáhnout při cvičení pro všechny tanečníky i 

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

choreografií. 

O Erb města Litovel   

Jedná se o taneční nepostupovou soutěž, která je zároveň největší a organizačně nejnáročnější 

akcí DDM Litovel. Jako každý rok se do Litovle sjely soubory z celé Moravy. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 31 souborů s celkovým počtem 893 tanečníků, přičemž více jak 300 z nich 

tancovalo vícekrát. Porota měla možnost vidět celkem 103 vystoupení. Opět jsme žasli nad 

pestrostí tanečních kostýmů, originalitou a nápaditostí tanečních choreografií a rovněž jsme 

mohli sdílet společně s dětmi nejen atmosféru nervozity, ale také čiré radosti z pohybu. 

                         

 

Okresní a krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže 

V prostorách DDM Litovel na Komenského ulici se 

v březnu 2017 konalo Okresní kolo soutěže v 

radioelektronice dětí a mládeže. Soutěž probíhala ve 

spolupráci s radioamatéry z Olomouckého kraje. 

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – Ž1, Ž2 a M. 

V rámci soutěže byly hodnoceny 3 oblasti – dovezený 

vlastní výrobek včetně dokumentace, jeho funkčnost a 

bezpečnost, ověření teoretických znalostí formou testu a 

sestavení soutěžního výrobku dle zadání. Soutěžící z 

každé kategorie, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postoupili do krajského kola soutěže, které 

se konalo v dubnu 2017, rovněž v prostorách DDM Litovel na Komenského ul., ve spolupráci 

s Českým radioklubem a radioamatéry z Olomouckého kraje. Také v krajském kole byli 

soutěžící rozděleni do tří věkových kategorií a hodnoceni ve třech oblastech, ve kterých se  

posuzovaly vědomosti i praktické dovednosti. Soutěžící, kteří se v rámci své věkové kategorie 

umístili na 1. místě, postoupili do celorepublikového kola do Hradce Králové. O tom, jak 
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jsme na mistrovství ČR v radioelektronice dětí a mládeže byli úspěšní, pojednává kapitola 

„Naše úspěchy“.  

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 

Soutěže se letos zúčastnilo celkem 28 soutěžících z 

těchto základních škol - ZŠ Litovel, Vítězná 1250, ZŠ 

Litovel, Jungmannova 655, ZŠ Cholina, příspěvková 

organizace a ZŠ Červenka, příspěvková organizace. 

Soutěž se sestávala z těchto disciplín: pravidla provozu 

na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na 

pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), 

jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.  

 

 

Výtvarné soutěže a výstavy 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme realizovali 4 výstavy, z nichž některé byly soutěžní. 

V pořadí první byla výstava „Podzimní krása“. Tato výstava se konala ve dnech 17. října až 

2. listopadu v prostorách Městské knihovny Litovel. Zúčastnily se jí mateřské školy 

Gemerská, Kollárova, Frištenského, Čihadlo, školní družina ZŠ Vítězná Litovel a dále děti, 

které navštěvují kroužky Pastelka, Raníček a Koumáci při DDM Litovel.  

Před vánočními svátky (5. -17. 12. 2016) proběhla již tradičně výstava výtvarných prací dětí z 

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

bylo možné vidět spoustu krásných prací s vánoční tématikou, načerpat tak inspiraci pro 

vánoční čas a nasát vánoční atmosféru. Tato výstava již tradičně bývá uspořádána ve 

spolupráci s Městským klubem Litovel. 

V pořadí předposlední výstavou byla „Velikonoční výstava“, opět pořádána v prostorách 

Městského klubu Litovel. Úplnou novinkou v letošním roce byla „Výstava badatelů 

v tajemném muzeu“.  Vernisáž této výstavy se konala ve středu 14. června 2017 

 v litovelském muzeu. Jednalo se o výstavu prací dětí z kroužku „Badatelé“ při DDM Litovel. 

Výrobky a ukázky z činnosti tohoto kroužku bylo možno zhlédnout do 23. 6. 2017 

 v prostorách expozice řemesel Muzea města Litovel. A jak to všechno začalo? Inspirací pro 

otevření tohoto nového kroužku byla bakalářská práce na téma Haná, zapůjčená z Katedry 

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci, která se zabývá muzejní 

pedagogikou. 
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Litovelský skřivánek 

 

Počátkem února 2017 proběhla v sálku Domu dětí a mládeže Litovel na Staroměstském 

náměstí tradiční pěvecká soutěž „Litovelský skřivánek“, které se zúčastnilo 31 dětí ze 

základních škol z Litovle a z Červenky. Děti byly rozděleny do pěti věkových kategorií, 

přičemž v nejvyšší kategorii byly zazpívány dva duety. Příjemným zpestřením letošního 

ročníku bylo dekorování vítězů zapůjčeným tematickým kloboukem od JUDr. Marie 

Mazánkové. 

 

Recitační soutěž 

V první polovině března pořádá DDM Litovel tradiční recitační soutěž, které se v roce 2017 

zúčastnilo 63 dětí ze základních škol z Litovle, Nasobůrek a Červenky. Děti byly rozděleny 

do šesti věkových kategorií. Byly nám zarecitovány dvě vlastní tvorby. Jsme rádi, že se děti 

nebojí přihlásit se s vlastní tvorbou, vždy to rádi uvítáme! 

 

Máme rádi zvířata 

 

Desátý ročník této vědomostní soutěže proběhl již za obvyklého zájmu dětí, zejména 

z litovelských i mimolitovelských základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia 

 v Litovli. Soutěž se skládá z vědomostních testů a z části zaměřené na práci se zdroji 

informací. Děti se tak učí pamatovat si spíše zdroj informace, nežli informaci samotnou. 

  

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 - 30 dětí a mládeže denně. Město Litovel se stará o revize a následné 

opravy překážek. Hřiště je využíváno k jízdě na skateboardu nebo na free-style kolech, stále 

častěji také na koloběžkách. V období od prosince do ledna je hřiště otevřeno od pondělí do 

pátku jen v době, kdy probíhá činnost v kroužcích a kdy je areál otevřen, a to z důvodu 

chladného počasí a námraz. 

Dále dětem i mládeži nabízíme využívání otevřeného 

klubu. Klub je nyní umístěn celkem nevhodně ve dvou 

klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém 

poschodí. V průběhu školního roku 2016/2017 jsme se 

setkali s velmi proměnlivou návštěvností klubu, přičemž 

klub navštěvovaly především děti a mládež ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Ve spolupráci s organizací 

Člověk v tísni o.p.s. jsme ke konci školního roku 

realizovali společnou akci „Hledáme poklad“. Sraz všech 

účastníků byl na nám. Přemysla Otakara v Litovli. Pátrání po značkách nás zavedlo až  

k pokladu ukrytému v blízkosti chaty Doubravka. Cestou jsme společně luštili hádanky, plnili 

úkoly logické úkoly, závodili a vyzkoušeli si i svoji fyzickou zdatnost. Akce se zúčastnilo 

devět dětí. 
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 V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracujeme již mnoho let s komisí 

prevence kriminality Rady města Litovel a Městskou policií Litovel. Statistické údaje ke 

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

2.1.4. Další práce s dětmi a mládeží 
 

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

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

jsou zaměřeny úzce na jeden zájem, ve kterém vynikají.  

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

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

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

těšíme společně s nimi! 

Individuální práce 

Stále významnější součástí naší práce je individuální práce. Ve školním roce 2016/2017 jsme 

v rámci individuálního doučování matematiky pracovali s 5-ti přihlášenými účastníky. Nově 

jsme také nabídli individuální výuku přípravy na klavír, určenou začátečníkům, kteří si chtějí 

hru na klavír vyzkoušet. Přihlásili se čtyři žáci od 1. do 5. ročníku ZŠ a dvě dospělé paní. I 

pro příští rok již máme zájemce o tuto aktivitu, po zhodnocení zkušeností z letošního školního 

roku však cílovou skupinu omezíme pouze na děti. 

V oblasti další práce s dětmi využili naší nabídky 3 děti na doučování angličtiny. Jedná se 

 o individualizovanou výuku angličtiny v malé skupině dětí. Letos kroužek navštěvovaly 3 

děti s velmi rozdílnou úrovní znalosti anglického jazyka. Přesto se však dařilo udržet zájem 

dětí především díky zábavnému pojetí výuky s pomocí různých deskových i jiných her.  

2.1.5. Pobytové akce, tábory a příměstské tábory 
 

Ve školním roce 2016/17 jsme pořádali celkem 12 pobytových akcí, táborů a příměstských 

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

naší základně v Cakově nebo přímo v Litovli, ale také v Proseči nebo ve Vernířovicích. 

Plánovali jsme 7 pobytových táborů nebo akcí a 6 příměstských. Příměstských táborů bylo 

nakonec realizováno 5, na poslední chvíli byl zrušen příměstský tábor plánovaný na období 

jarních prázdnin, protože nebyl dostatečný počet zájemců. Pěti příměstských táborů se 

zúčastnilo 96 dětí, sedmi pobytových táborů nebo akcí se zúčastnilo celkem 274 dětí. 

Statistické údaje k realizovaným táborům nebo pobytovým akcím jsou v příloze 

 v tabulce č. 4. 

 

2.1.6. Společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Integrace se stala běžnou součástí naší práce. Integrujeme děti z rodin a z dětského domova.  
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Účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do těch našich táborů, kde je to 

možné (mezi tanečníky na jejich 

intenzivním tréninkovém 

soustředění by to nebylo 

vhodné). Ale děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami z rodin a 

z litovelského dětského domova 

jsou již samozřejmostí. I v tomto 

školním roce se nám podařilo z 

dotace města Litovel a 

prostředků Ministerstva vnitra 

uspořádat tábor pro 25 účastníků 

ze sociálně znevýhodněného 

prostředí s názvem „Prázdninový 

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

2.2. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme aktivně spolupracovali se školami na území ORP Litovel, 

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

Litovel. 

2.2.1. Spolupráce se školami 
  

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

spolupráce s gymnáziem Jana Opletala Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova 

Litovel a MŠ a ZŠ Nasobůrky;  

 Spolupráce se školami v Litovli i v 

okolních obcích na pěvecké soutěži 

Litovelský skřivánek (účast ZŠ Červenka, 

ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná 

Litovel) a recitační soutěži (účast ZŠ 

Červenka, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ 

Jungmannova Litovel), dále na dopravní 

soutěži mladých cyklistů (zúčastnily se ZŠ 

Vítězná, ZŠ Jungmannova, ZŠ Červenka, 

ZŠ Cholina), na přírodovědné soutěži (zúčastnily se školy ZŠ Jungmannova Litovel, 

Gymnázium Jana Opletala Litovel, ZŠ Medlov a ZŠ Senice na Hané, ZŠ Pňovice);  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2.2. Spolupráce s městem 
 

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

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

nebo se podílejí na tvorbě části programu.  

Mezi oblasti spolupráce s městem Litovel patří: 

 Prázdninový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (spolupráce  

s OSPOD při MěÚ Litovel, realizace pobytu pro 25 dětí);  

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

dílničky, minizoo, taneční vystoupení); 

 Spolupráce s odborem školství, kultury a sportu při MěÚ Litovel - letos jsme ve 

spolupráci s místním odborem školství a městem Litovel vyjednali výměnu 

vchodových dveří na budově DDM Komenského, v současnosti máme rozpracován 

projekt na úpravu dvora při budově na Komenského ulici. 

 Spolupráce s Městskou policií Litovel na realizaci dopravní výchovy i dopravní 

soutěži mladých cyklistů; 

 Spolupráce s komisí prevence kriminality Rady města Litovel – na prevenci sociálně-

patologických jevů, která spočívá především v činnostech probíhajících v rámci 

otevřeného klubu mladých. 

2.2.3. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

 Spolupráce s koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj - ve spolupráci 

 s koordinátorem realizujeme dopravní výchovu, zajišťujeme revizi a údržbu kol, 

výměnu dopravních značek na dopravním hřišti; na nákladech spojených s instalací 

značek se podílelo na základě naší žádosti také město Litovel z finančních prostředků 

určených na BESIP; 

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

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

adventní akce);  

 MAS Moravská cesta - členství v Řídícím výboru MAP pro ORP Litovel a členství 

v pracovní skupině č. 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků ve školských i mimoškolských 

zařízeních – účast na pracovních setkáních, podíl na tvorbě výstupů; 

 Spolupráce s organizací Člověk v tísni o.p.s. – v rámci otevřeného klubu mladých; 

 Spolupráce s Českým radioklubem na organizaci soutěže pro mladé 

radioelektrotechniky; 

 spolupráce s dalšími DDM a Středisky volného času v Olomouckém kraji. 
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3. Podmínky pro činnost 
 

3.1. Personální zabezpečení ve školním roce 2016/2017 
 

Ve školním roce 2016/2017 byl navýšen úvazek jedné pedagogické pracovnice z 0,5 na 1,0 

úvazku. Dále došlo k personální změně na pozici uklízečky. Ostatní personální záležitosti 

zůstaly oproti předchozímu školnímu roku beze změny.  

3.1.2. Organizační struktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Interní zaměstnanci 
 

Pracovní zařazení Počet pracovníků Počet úvazků 

Pedagog volného času 7 7,0 

Provozní zaměstnanci 5 3,625 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

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

2. Jana Čekelová PVČ 1,0 ÚSV, PVČ* 

Ředitelka 

DDM Litovel 

Pedagogové 

volného času  

 

Externisté - 

pedagogové 

Účetní, 

rozpočtář, 

pokladní 

Provozní 

zaměstnanci: 

- domovník, údržbář 

řidič 

- vrátná, telefonistka 

- uklízečka 

- správce, údržba, 

úklid STZ Cakov 

Externisté - ne 

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

4. Monika Pospíšilová PVČ 1,0 ÚSO, PVČ 

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

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

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

*PVČ – pedagog volného času 

Provozní zaměstnanci 

 Jméno pracovní zařazení úvazek vzdělání 

9. Jitka Helekalová *) vrátná DDM, ul. Komenského  0,75 ÚSO 

10. Marcela Kalábová správce, údržba, úklid STZ 

Cakov, do 31.12.2015 

0, 5 SO 

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

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

13. Eva Volková 

Miloslava Mráčková 

uklízečka (do 24.8.2017) 

uklízečka (od 1.5.2017) 

0,625 

0,625 

SO 

SO 

*) částečný invalidní důchod     

3.1.3. Externí pracovníci 
 

Kromě interních zaměstnanců zabezpečují zájmové vzdělávání a některé práce provozního 

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

činnosti buď v hlavní, nebo doplňkové činnosti. 

Externí pracovníci 

 Jméno pracovní zařazení 

1. Jiří Bahounek Dílčí pedagog volného času 

2. Petra Fingerová Dílčí pedagog volného času 

3. Pavel Juráš Dílčí pedagog volného času 

4. Nikola Krajcová Dílčí pedagog volného času 

5. Jaroslava Prucková Dílčí pedagog volného času 
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6. Ing. Jana Benešlová Dílčí pedagog volného času 

7. Miroslava Vojáčková Dílčí pedagog volného času 

8. Matěj Vymazal Dílčí pedagog volného času 

9. Mgr. Jana Čekelová pedagog  

10. Lucie Uličná asistentka vedoucího přírodovědných kroužků 

11. Alois Milde Správce dopravního hřiště 

12. Vladimíra Hartelová Správce skateparku 

Kromě výše uvedených pracovníků dále spolupracujeme krátkodobě s dalšími pracovníky při 

pořádání táborů a příležitostných akcí. 

3.1.4. Vzdělávání pracovníků 
 

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

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

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

Ředitelka DDM Litovel absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 

zařízení (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle §5 odst. 2 zákona č. 563/2005 

Sb.).  

Pedagogičtí pracovníci se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňují 

akreditovaných kursů dle vlastních potřeb a výběru. V roce 2016/2017 se pedagogičtí 

zaměstnanci zúčastnili těchto akreditovaných vzdělávacích programů: 

- Aktuální změny v právních předpisech 

- Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady 

- Tvorba choreografie 

- Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů 

- Hry na školy v přírodě a pobytové akce 

- Vedení diskusí ve výuce pomocí principů konstruktivní komunikace 

- Tělo mluví (neverbální komunikace) 

- kurs Zdravotník zotavovacích akcí 

- Víkend s keramikou pro začátečníky 

- Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjející ekologickou výchovu 

- Emoční inteligencí proti syndromu vyhoření. 
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Každý pedagogický pracovník se zúčastnil nejméně jednoho akreditovaného vzdělávacího 

programu. 

 

3.2. Materiálně technické zabezpečení 
  

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

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

budova je na Staroměstském náměstí 182. Majitel budov ve školním roce 2016/2017 

zafinancoval výměnu hlavních vchodových dveří na DDM Komenského. 

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

Městského klubu Litovel. Pronájem těchto prostor financuje město Litovel prostřednictvím 

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

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

využíván ke spontánním aktivitám.  

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

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

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

zajišťuje správu Skateparku. 

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

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

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

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

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

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

činnost a dopravní soutěž přispívá BESIP. 

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

symbolickou 1,- Kč za rok. 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. 

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

pronajímáme tělocvičny místních škol. 

 

3.3. Ekonomické zajištění činnosti 
 

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

činnosti.  
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Výnosy vybraných položek š. r. 2016/2017 Dotace na rok 2016 

Zápisné 403 tis. Kč Mzdové náklady 4840 tis. Kč 

Výnosy STZ Cakov 227 tis. Kč Příspěvek na 

provoz/zřizovatel 

239 tis. Kč 

Výnosy akcí  277 tis. Kč Odpisy 2,7 tis. Kč 

Prázdninové tábory 472 tis. Kč Příspěvek města na činnost 35 tis. Kč 

Dary věcné 

          finanční 

179 tis. Kč 

26 tis. Kč 

Dotace Olomouckého kraje 

na projekt EVVO 

10 tis. Kč 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme dostali dotaci z rozpočtu města Litovel ve výši 35 tis. Kč 

jako příspěvek na činnost a pronájmy sportovišť. V budově DDM Litovel v Komenského ulici 

719/6, kde sídlí naše organizace, proběhla výměna vchodových dveří ve výši 42,580 tis. Kč. 

Tuto výměnu dveří zafinancoval majitel budovy, tj. město Litovel, a proběhla ve spolupráci 

s OŠSK MěÚ Litovel. 

Od BESIPu jsme dostali 12,95 tis. Kč na dopravní výchovu, 23,179 tis. Kč na refundaci platu 

správce/údržbáře a ostatní výuku a údržbu. Dalších 8 tis. Kč jsme dostali na odměny na 

dopravní soutěž mladých cyklistů.  

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

Litovel ve výši cca 60 tis. Kč ročně, tyto prostředky jsou hrazeny z rozpočtu města ve 

spolupráci s komisí prevence kriminality Rady města Litovel a neprocházejí účetnictvím 

DDM Litovel. 

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

Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč na projekt „Rozšíření vybavení učebny přírodovědy 

v Domě dětí a mládeže Litovel o moderní výukové pomůcky a síťová terária“. 

Na tábor pro děti ze sociálně slabých rodin poskytlo město Litovel dotaci 92 tis. Kč. Město 

Litovel ve spolupráci s odborem sociálním a správním MěÚ Litovel uhradilo pobyty 18 dětem 

na dalších čtyřech našich táborech v celkové výši 53,1 tis. Kč.   

4. Závěr 
 

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

Všichni pedagogové mají splněno kvalifikační vzdělání. Hodně pozornosti věnujeme 

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

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

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

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

Propagaci naší činnosti jsme také nezanedbávali. Webové stránky si tvoříme a aktualizujeme 

sami. Náš program je každý měsíc na webových stránkách aktualizován, dále je uveřejněn 
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v Litovelských novinách i na stránkách Turistického informačního centra Litovel. Informace 

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

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

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

školách mikroregionu. 

 

V Litovli 31. 8. 2017 

Mgr. Jana Chmelařová 

ředitelka DDM Litovel 

 

 

Přílohy - Statistické údaje 
 

Tabulka č. 1 - přehled pravidelné činnosti 

Tabulka č. 2 - statistické údaje ke konaným příležitostným akcím 

Tabulka č. 3 - statistické údaje ke spontánním činnostem 

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

Tabulka č. 1 – přehled pravidelné činnosti ve školním roce 2016/2017 – stav k 16. 6. 2017 

Oblast/název kroužku   Cena   

Výtvarná výchova otevř. počet úč./rok vedoucí 

Výtvarka pokaždé jinak 1 9 Čekelová 

Keramika Nasobůrky 1 11 Čekelová 

Keramika Červenka 2 35 Čekelová 

Keramika Haňovice 1 23 Čekelová 

Keramika pro rodiče s dětmi 1 16 Čekelová 

Keramika pro děti 1 5 Čekelová 

Keramika dospělí 1 7 Čekelová 

Pastelka 1 10 Weberová 

Hudební výchova       

Kytara I.  1 5 Sova 

Příprava na klavír indiv. 6 Grulichová 

Drumbeny 1 5 Mariánková 

Kytara II. 1 8 Vymazal 

Dramatická a literární výchova       

Divadélko Rolnička 1 3 Prucková 

Kulturní a historická výchova       

Badatelé v taj. muzeu 1 5 Mariánková 

Tanec a tělovýchova       

TS Kaster mini  3 56 Fingerová 

TS Kaster děti  2 49 Pospíšilová 

TS Kaster junior 1 20 Krajcová 

TS BabyTrips Senice 1 13 Grulichová 

Show dance trips 2 18 Grulichová 

TK Těšetice 1 11 Grulichová 

Tančíme, abychom žili 1 12 Pospíšilová 

Technika       

Radioelektrotechnika 1 19 Bahounek 

PC školní družiny 3 61 Pospíšilová 

Jazyková výchova       

AJ pro nejmenší 1 5 Weberová 

AJ dospělí zač.  2 15 J.Čekelová 

AJ Červenka školáci 2 20 J.Čekelová 

AJ dospělí mírně pokr. 1 6 J. Benešlová 

Angličtina pro školáky - douč. indiv. 3 J. Čekelová 

Tělovýchova       

Pohybové hry Červenka 3 30 Pospíšilová, Mariánková 

Pohybové hry Haňovice 1 19 Pospíšilová 

Cvičíme s Evou Nasobůrky 1 11 Mariánková 

Hejbeme se s Evou 1 5 Mariánková 

Cvičení pro ženy 1 10 Vojáčková 

Cipísek  1 12 Weberová 

SK 8 - RING 1 4 Juráš 

Aerobic Haňovice 1 14 Grulichová 
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Aerobic Červenka 1 13 Pospíšilová 

Přírodověda       

Astronomie 1 6 Vymazal 

Matematika - indiv. douč. indiv. 5 Grulichová 

Teraristika 1 12 Sova 

Chovatelé   1 18 Sova 

Koumáci 1 10 Sova 

Přírodověda Nasobůrky 1 8 Sova 

Kluby        

Klub mladých  1 34 Čekel.,Mar., Chmel. 

Logopedie 1 3 Weberová 

Klub Raníček 1 8 Weberová 

CELKEM 54 678   

 

Tabulka č. 2 - statistické údaje ke konaným příležitostným akcím 

 

 

Tabulka č. 3 - statistické údaje ke spontánním činnostem 

 

 

Akcí Účastníků Hodin Diváci

a av ú úv h Doprovod

9. 45 5 1170 379 72,5 1047

10. 28 3 827 146 124 1054

11. 14 6 260 137 75 43

12. 12 2 907 135 144 1818

1. 9 5 132 74 40,5 17

2. 19 6 349 117 65 198

3. 17 6 731 476 64 284

4. 40 6 958 488 150 1109

5. 64 8 2638 1498 123,5 1818

6. 39 5 978 248 63 126

287 52 8950 3698 921,5 7514

Dnů Účastníků Celkem

a klub in-line ostatní

9. 30 35 900 1047 1982

10. 31 20 930 1054 2004

11. 30 35 300 43 378

12. 18 25 100 1818 1943

1. 31 150 0 17 167

2. 29 150 50 198 398

3. 31 150 460 284 894

4. 30 120 600 1109 1829

5. 31 44 775 1818 2637

6. 30 20 900 126 1046

7. 31 0 620 620

8. 31 0 620 620

353 749 6255 7514 0 14518
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Tabulka č. 4 – statistické údaje k táborům a dalším pobytovým akcím 

2016/2017 
       Tábory Plán         Skutečnost 

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

1 Podzimní tábor Cakov 25 6 150 4 Čekelová 

  P 25 6 150 6   

2 Noc na litovelském Karlštejně 60 2 120 2 Pospíšilová 

  P 74 2 148 2   

3 Jarní prázdniny s DDM 15 5 75 2 Pospíšilová 

  PMT 0 0 0 0   

4 LT Bobříkobraní - integrační 30 10 300 9 Čekelová 

  P 20 9 180 9   

5 SURVIVOR in Labyrint 30 10 300 8 Čekelová 

  P 29 9 261 8   

6 Taneční týden TRIPS 25 6 150 4 Grulichová 

  P 24 6 144 4   

7 Toulavý týden 20 5 100 3 Sova 

  PMT 18 5 90 3   

8 Výletníček 15 5 75 2 Weberová 

  PMT 8 5 40 2   

9 LT Zderaz 25 5 125 6 Weberová 

  P 25 5 125 6   

10 Každý den trochu jinak 20 5 100 3 Pospíšilová 

  PMT 35 5 175 4   

11 Taneční soustředění TS KASTER 50 6 300 8 Pospíšilová 

  P 77 6 462 8   

12 Křížem krážem 20 5 100 2 Mariánková 

  PMT 22 5 110 3 Pospíšilová 

13 Hravá škola 10 5 50 2 Mariánková 

  PMT 13 5 65 2 Čekelová 

  Plán 345 75 1945 55   

  Skutečnost 370 68 1950 57   

  ROZDÍL 25 7 5 2  

*Jedná se o součet počtu interních pracovníků i pracovníků na DPP. Nezahrnuje počet 

dobrovolných pracovníků. 


