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Úvod

Vážení přátelé, příznivci,   

DDM Kamarád v souladu se školským zákonem vydává každoročně Výroční zprávu za školní rok 
2009/2010. Prostřednictvím této Výroční zprávy Vám chceme nabídnout spolehlivé informace o čin-
nosti našeho zařízení, zmapovat vývoj mimoškolní činnosti v našem městě, ale i jeho okolí. Dokument 
je určen nejen všem pracovníkům státní správy a samosprávy zejména v oblasti školství, ale také by měl 
posloužit všem ostatním, rodičům, odborné i široké veřejnosti. Zpráva se obrací na každého, kdo má 
jak profesní, tak občanský zájem poznat činnost našeho zařízení, zdokonalit se v oblastech zájmového 
vzdělávání a celkově se orientovat v problematice mimoškolní činnosti.

Věřím, že i tato Výroční zpráva, Vás dostatečně seznámí s pestrou činností DDM Kamarád a stane se tak 
Vaším užitečným pomocníkem.

Prostřednictvím této zprávy bych chtěla jménem svým, ale především jménem DDM Kamarád poděko-
vat všem interním, ale také všem externím pracovníkům za jejich celoroční obětavou práci. Poděkování 
patří i těm, kteří se aktivně zapojují při pořádání různých akcí, zejména o víkendech a prázdninách. Také 
všem sponzorům a příznivcům našeho zařízení, bez kterých by se naše činnost neobešla. Velkou pomo-
cí pro nás je také spolupráce s ostatními školskými zařízeními v našem městě, ale i v místech našeho 
působení. V neposlední řadě bych za nás všechny pracovníky poděkovala našemu zřizovateli – městu 
Třemošná za vstřícnou spolupráci.  

DĚKUJI  VŠEM. 

                                     

                  Bc. Ilona Křížková
          ředitelka DDM Kamarád 
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1. Charakteristika školy
Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným  

využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním zázemím.

Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná je mimoškolní zařízení na okrese Plzeň – sever, které poskytuje účastníkům zá-
jmové vzdělávání, tj. naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. DDM systematicky pracuje  
s účastníky téměř ve všech formách činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty. 
Zaměřuje se stále intenzivněji na měnící se potřeby a přání účastníků a tyto činnosti zajišťuje prostřednictvím svých profesi-
onálních pracovníků včetně externích odborníků. V souladu s § 5 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), byl sestaven školský vzdělávací program DDM, který 
stanovuje cíle vzdělávání včetně jejich konkrétní podoby a naplňuje všechny formy vzdělávání. 

DDM Kamarád je od 1.1.2003 příspěvková organizace. V současné době má 7 pracovišť vedených ve zřizovací listině a za-
řazených v síti škol

1.1 Právní a majetkové podmínky:

Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná byl usnesením zastupitelstva ze dne 18. září 2002, bod č.7, písm. a) odst. a)b), 
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů  
a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřízen ke dni 1. 1. 2003 jako příspěvková 
organizace. Zřizovatelem je město Třemošná, se sídlem Třemošná – sídliště 992. Statutárním orgánem je ředitelka, která 
řídí Dům dětí a mládeže a jedná jménem organizace samostatně. 
Její základní pravomoci jsou vymezeny v § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů.

1.2 Právní postavení organizace:

Dům dětí a mládeže Kamarád vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. 
Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen při jejím zřízení a který organizace nabyla v průběhu činnosti. Suma-
rizace aktuálního stavu tohoto majetku a vymezení majetkových práv jsou uvedeny v platném znění zřizovací listiny. K za-
jištění organizace činnosti a provozu DDM zhotovuje ředitelka po projednání se zřizovatelem vnitřní řád a směrnice, které 
jsou závazné pro všechny pracovníky DDM bez výjimky. Ředitelka stanoví úkoly a celoroční plán činnosti pro příslušný školní 
rok na jeho počátku.

Vize – představa o budoucnosti
DDM, který ví, kam jde, se tam vždy dostane

1.3 Název, adresa, právní forma, kapacita, IZO 
 -Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
 - Tyršova 916, Třemošná, 330 11
 - tel./fax : 377 953 651
 - e-mail: info@ddmkamarad.cz
 - web: www.ddmkamarad.cz

IČO: 60610654

IZO: 115 600 400
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Právní forma: příspěvková organizace

Kapacita: 900

Ředitelka zařízení: Bc. Ilona Křížková

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – odloučená pracoviště:
 - Školní 197, 330 08 Zruč – Senec
 - U stadionu 964, 330 00 Třemošná
 - Třída 1. máje 497, 330 11 Horní Bříza

Další pracoviště zařazená do sítě škol
 - IZMŠ Trnová
 - ZŠ Ledce
 - Bowling Třemošná

1.4 Název a adresa zřizovatele

- Město Třemošná, sídliště 992, 330 11, obec, IČO: 00258415

1.5 Datum posledního zařazení do sítě škol

-  4.10. 2008

1.6 Turistické základny:

-  letní táborová základna Klenovice
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1.7  Doplňková činnost:

 - realitní činnost
 - správa a údržba nemovitostí
 - pořádání kulturních akcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
 - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
 - hostinská činnost
 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici
 - provozování solárií

1.8 Akreditace:

 - akreditace udělena 12.7. 2010 
 - k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování : 
   1. Image ředitele – manažera
   2. Zájmové pohybové aktivity
 - platnost akreditace na zařízení do  r. 2016, k provádění vzdělávacích programů do r. 2013

1.9 Vedení organizace

V čele organizace stojí ředitelka DDM, která je statutárním orgánem. Poradním orgánem je porada vedení, zastoupená 
zástupcem ředitelky a všemi jmenovanými vedoucími jednotlivých pracovišť, kteří se schází pravidelně 1x týdně a řeší ope-
rativně krátkodobé i dlouhodobé úkoly DDM. Ředitelství zajišťuje podmínky pro činnost ředitelky DDM, připravuje veškeré 
podklady pro její rozhodování, koordinuje a kontroluje plnění jejích příkazů.

Ředitelství DDM tvoří:

a) Zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost - je přímo řízena ředitelkou DDM. Řídí, organizuje, koordinuje a plně odpo-
vídá za pedagogickou činnost DDM, plní úkoly jí stanovené „pracovní náplní zaměstnance“. 

b) Mzdová účetní - je přímo řízena ředitelkou DDM, je vedoucí úseku. Koordinuje a plně odpovídá za mzdovou agendu DDM, 
plní úkoly jí stanovené „pracovní náplní zaměstnance“.

c) Provozní účetní - ekonomka - je přímo řízena ředitelkou DDM, je vedoucím ekono- mického úseku. Řídí, organizuje, koor-
dinuje a plně odpovídá za ekonomiku DDM, plní úkoly jí stanovené „pracovní náplní“.

d) Vedoucí jednotlivých pracovišť (s platností od 1.5. 2007) - vedou současně sekretariát na daném pracovišti, jsou přímo 
řízeni zástupkyní ředitelky. Jednají v rozsahu delegovaných pravomocí, plní úkoly stanovené „pracovní náplní zaměstnance“, 
plně odpovídají za řízení, koordinaci, kontrolu a hodnocení činnosti středisek.

e) Provozní pracovníci - uklízečka, údžbář, recepční apod., plní své svěřené úkoly v rámci své náplně práce a přímo podléhají 
vedoucímu jednotlivého pracoviště.
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číslo Název kroužků Pracoviště Počet
přihlášených Vedoucí

1. Keramický  I. – děti Třemošná 21 Ivana Valdhansová, Soňa Kopáčková 

2. Keramický  II. –  děti Třemošná 16 Ivana Valdhansová, Soňa Kopáčková

3. Keramický   –  dospělí Třemošná 8 Ivana Valdhansová

4. Keramicko - výtvarný I. Třemošná 10 Ivana Valdhansová

5. Keramicko - výtvarný II. Třemošná spojení Soňa Kopáčková

6. Taneční Škrtt I. Třemošná 16 Zdeňka Špaltová, Ondřej Diviš

7. Taneční Škrtt II. Třemošná 16 Zdeňka Špaltová, Ondřej Diviš

8. Taneční Škrttinky I. Třemošná 23 Alena Poláčková

9. Taneční Škrttinky II. Třemošná 23 Alena Poláčková

10. Loutkářský soubor Třemošná 16 Radek Koňařík

11. Aerobic  děti Třemošná 26 Kamila Potužáková

   12. Aerobic junioři Třemošná 28 Kamila Potužáková

   13. Bowling mladší Třemošná 11  L.Vokroj, Mgr. Lucie Karbanová

14. Bowling starší Třemošná 13  L.Vokroj, Andrea Kuttová

15. Dívka Třemošná 5 Bc.I.Křížková, Mgr.Karbanová, 
R.Pavlíček

16. Hasičský Třemošná 30 Luděk Beránek, Martin Hološ

17. Divadlo Třemošná 8 p.Vild

18. Šachy Třemošná 9 Michal Novák, Marek Pokrupa

19. Kluci v akci Třemošná 7 Filip Kutta, Michal Křížek ml.

20. Angličtina předškoláci Třemošná 12 Marcela Bártová

21. Angličtina školáci Třemošná 6 Vladimíra Dohrmannová

22. Stolní tenis pro děti Třemošná 13 Michal Křížek ml.

23. Stolní tenis pro dospělé Třemošná 10 Pavel Krejčí

24. Rybářský Třemošná 9 Jan Bělohradský

CELKEM Třemošná 336

1. Cycling I. Sport Centrum Chanos Celkem:86 Mgr. Jiří Kronych

2. Cycling II. Sport Centrum Chanos Mgr. Jiří Kronych

3. Cycling III. Sport Centrum Chanos Bc. Ilona Křížková

4. Cycling IV. Sport Centrum Chanos Bc. Markéta Caltová

5. Fitbally I. Sport Centrum Chanos 23 Věra Týzlová

6. Fitbally II. Sport Centrum Chanos 23 Petra Třísková

7 Jumping I. Sport Centrum Chanos Celkem:90 Vendula Šeflová

8. Jumping II. Sport Centrum Chanos Lucie Nováková

2. Údaje o zájmové činnosti a o členech zájmových útvarů

2.1 Přehled o kroužcích
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9. Jumping III. Sport Centrum Chanos Radek Mulač

10. Jumping IV. Sport Centrum  Chanos Radek Mulač

11. Jóga Sport Centrum  Chanos 77 Gabriela Beránková

12. Cvičení pro ženy Sport Centrum  Chanos 23 Mgr. Mirka Vokounová

13. Bambino klub I. Sport Centrum 
Chanos Děi:56 Mgr.Lucie Karbanová, Irena Jelínková

14. Bambino Klub II. Sport Centrum 
Chanos Matky:52 Mgr.Lucie Karbanová, Irena Jelínková

15. Bosu Sport Centrum 
Chanos 30 Lada Valentová

16. Bosu Sport Centrum Cahnos 31 Lada Valentová

17. Tae-bo Sport centrum Chanos 13 Petra Šedivá

18. Výtvarný ateliér Sport centrum Chanos 19 Rudolf Novotný

19. Sportování se zvířátky Sport centrum Chanos 16 Mgr. Filip Linhart

20. In line Sport centrum Chanos 13 Michal Štrunc, 
Mgr. Filip Linhart

21. Rošťáci Sport centrum Chanos 20+20 Alena Poláčková

22. Škatulata I. Sport centrum Chanos Celkem:24 Veronika Fránová

23. Škatulata II. Sport centrum Chanos Veronika Fránová

24. Počítače
Sport Centrum 
Chanos

34 Mgr. Jiří Bulín

CELKEM
Sport centrum 
Chanos

651

1. Taneční Škrtt III. Horní Bříza Zdeňka Špaltová, Ondřej Diviš

2. Pohybově dramatický Horní Bříza 4  Iveta Vodicová

3. Latinsko-americké tance Horní Bříza 16 Eva Gribovová

4. Rybářský kroužek Horní Bříza 8 Petr Kokoška

5. Break dance I. Horní Bříza 13 Martin Jiran

6. Bambino klub Horní Bříza 15+14 Andrea Kuttová, Irena Zemanová

7. Orientální tance I. Horní Bříza Celkem:11 Mgr. Lucie Kepková

8. Orientální tance II. Horní Bříza Mgr. Lucie Kepková

9. Keramický Horní Bříza 13 Andrea Kuttová

10. Letecký modelář Horní Bříza 10 Jaroslav Tauer

11. Angličtina pro MŠ Horní Bříza 21 Lucie Školová

12. Pohybovky Horní Bříza 8 Lenka Jansová

13. Mini kopaná Horní Bříza 11 Mgr. Filip Linhart

CELKEM Horní Bříza 172
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1. Počítače Ledce 11 Ladislav Čech

2. Výtvarný Ledce 10 Hana Oplová

3. Hip hop Ledce 22 Lucie Rumlová

4. Country tance Ledce 12 Mgr. Milena Genttnerová

5. Flétna Ledce 4 Mgr. Milena Genttnerová

6. Angličtina pro 1.stupeň Ledce 12 Ivana Kropíková

7. Clogging line dance Ledce 10 Mgr. Milena Genttnerová

CELKEM Ledce 81

1. Aerobic Trnová 50 Mgr. Šárka Wiesnerová

2. Keramika I. Trnová 9 Pavla Čásová

3. Keramika II. Trnová 9 Pavla Čásová

4. Keramika přípravka Trnová 11 Pavla Čásová

CELKEM Trnová 79

1. ANP pro 1. stupěň Zruč - Senec 10 Mgr. Markéta Kubíková

2. ANP pro 1. stupěň Zruč - Senec 8 Mgr. Marie Mattasová

3. Keramický Zruč - Senec 15 Zuzana Litvíková

4. Výtvarně-keramický I. Zruč - Senec 7 Mgr. Marcela Jarolímová

5. Výtvarně-keramický II. Zruč - Senec 16 Mgr. Marcela Jarolímová

6. Logopedie Zruč - Senec 36 Eliška Beránková

7. Šikovné ruce Zruč - Senec 8 Zuzana Litvíková

CELKEM Zruč 100

CELKEM DDM Kamarád 1419

Pracoviště Počet ZÚ Počet členů 
celkem Předškolní děti děti – ZŠ, SŠ 

a VOŠ dospělí

Třemošná
Tyršova+bowling 24 336 75 245 16

Třemošná
Sport Centrum Chanos 24 651 105 92 454

Zruč – Senec 7 100 26 74 0

Horní Bříza 13 172 63 77 32

Ledce 7 81 0 81 0

Trnová 4 79 13 66 0

Celkem 79 1419 282 635 502

2.2 Počet přihlášených dětí a zájmových útvarů
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2.4 Ediční a publikační činnost

Dům dětí a mládeže se intenzivně věnuje oblasti marketingu a public relations. Veškeré informace o našem zařízení si mohou 
zájemci najít a seznámit se s nimi v různých podobách. V první řadě naše zařízení zdobí odpovídající veselé dětské logo. Dále 
návštěvníci mohou využít velmi navštěvované internetové stránky, kde najdou veškeré informace o činnosti DDM – nabídku 
pravidelné činnosti, kontakty a adresy všech pracovišť, články a fotografie z akcí, měsíční nabídku akcí, cvičební měsíční 
rozpisy, o-line přihlášku, něco z historie ale i současnosti, vydání Zpravodaje, povinnou dokumentaci, vše o loutkovém diva-
dle, aktuálně i z historie soutěže Dívka roku, loga sponzorů, články uveřejněné v tisku a další důležité informace a odkazy. V 
období letních prázdnin uveřejňujeme na našich stránkách denní režim a průběh činností přímo z tábora s fotodokumentací. 
Tuto prezentaci rodiče plně využívají. 

Nejvíce využívaný způsob prezentace je distribuce nabídek, letáků, plakátů, pozvánek, přání k významným svátkům a dalších 
prezentačních upomínek. DDM Kamarád má k dispozici prezentaci celého zařízení na CD a prezentační DVD. Velmi zajímavá 
barevně i kompozičně je nabídka činností na nový školní rok.

Velice významnou prezentací je využití několika banerů, které DDM vlastní. Jsou přenosné a při pořádání různých akcí např. v 
terénu instalovány přímo na místě. Největší využití má baner s jednotlivými pracovišti a jejich kontakty DDM. Dále využíváme 
baner při pořádání soutěže Dívka roku a pravidelně prezentační baner využívá naše loutkové divadlo při svých zájezdových 
představeních. Významnou prezentací je letošní výroba dvou banerů pro Plzeňský kraj, který obsahuje mapu všech SVČ a 
DDM v kraji, ale také náplň a obsah činnosti. Baner je celoročně instalován v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje a je 
plně využíván při pořádání významných akcí v celém kraji všemi prezentovanými zařízeními. 

Pro další informovanost využíváme místní rozhlas a tisk, především Plzeňský deník, ale spolupracujeme také s médii – TV R1 
ZAK a rádio KISS Proton.

V rámci reklamní kampaně, při obchodních schůzkách a návštěvách využíváme prezentační dárky s naším logem –  tašky, 
hrnečky, aroma lampy, propisky apod. Pracovníci DDM Kamarád hrdě prezentují na svých akcích bussines dresy ve formě 
teplákové soupravy, triček, bund a kšiltovek s naším logem.

Návštěvnost webu ddmkamarad.cz od 1. 9. 2009  do 31. 8. 2010



12

Návštěvnost webu divadlotremosna.cz od 1. 9. 2009  do 31. 8. 2010
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Roll up DDM Kamarád - pracoviště DDM
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K A M A R Á D

dům dětí a mládeže Třemošná

NABÍDKA
KROUŽKŮ

 
pro školní rok 2009 - 2010

Pracoviště DDM Kamarád:

centrální pracoviště - Třemošná
Tyršova 916, 330 11 Třemošná 
vedoucí pracoviště: Mgr. Jiří Bulín 
telefon a fax: 377 953 651
mobil: 739 215 125
e-mail: info@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště Sport Centrum Chanos
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná

recepční: Jiřina Huclová
mobil: 605 247 384

e-mail: chanos@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště Horní Bříza
1. máje 497, 330 12 Horní Bříza
vedoucí pracoviště: Andrea Kuttová 
mobil: 605 247 385
e-mail: hbriza@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště Zruč-Senec
Masarykova ZŠ, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec

vedoucí pracoviště: Mgr. Jiří Bulín
mobil: 739 215 125

 e-mail: zruc@ddmkamarad.cz

místo poskytovaného vzdělávání 
Trnová, IZMŠ, Trnová 222
mobil: 605 247 385
e-mail: hbriza@ddmkamarad.cz

místo poskytovaného vzdělávání 
Ledce, ZŠ, Ledce 15
mobil: 605 247 385

e-mail: hbriza@ddmkamarad.cz

místo poskytovaného vzdělávání 
Bowling Třemošná, Školní 1093
telefon: 377 953 651
e-mail: info@ddmkamarad.czPodrobný popis činností jednotlivých kroužků  

naleznete na www.ddmkamarad.cz

Personální obsazení DDM Kamarád

Interní pracovníci:

Ředitelka: Bc. Ilona Křížková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Karbanová

Pedagog volného času:
Mgr. Jiří Bulín, Mgr. Filip Linhart, Andrea Kuttová

Recepční: Jiřina Huclová
Provozní účetní: Silvie Šnajdrová, Jaroslava Bártová

Mzdová účetní: Radka Lídlová
Údržba: Michal Křížek

Úklid: Jindřiška Kullová, Irena Zemanová, Iva Dřízhalová

Externí pracovníci:

Centrální pracoviště Třemošná: 

Jaroslava Bártová
Marcela Bártová
Jan Bělohradský
Vlaďka Dohrmannová
Radek Koňařík
Michal Křížek ml.
Alena Kulová
Filip Kutta
Anežka Kyvířová
Michal Novák
Marek Pokrupa
Kamila Potužáková
Michal Štrunc
Ivana Valdhansová
Lada Valentová
Martina Vlková
Ladislav Vokroj
Eva Vojáčková

Sport Centrum Chanos:

Bc. Kateřina Beranová
Gabriela Beránková
Bc. Markéta Caltová
Mgr. Jiří Kronych
Radek Mulač
Rudolf Novotný
Mgr. Ivana Radová
Petra Šedivá
Petra Třísková
Věra Týzlová
Lada Valentová
Mgr. Miroslava Vokounová

Připravované akce pro školní rok 2009/2010

Září
Ahoj prázdniny - Horní Bříza
Den otevřených dveří - Třemošná
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - Vodníkova Hanička a Červený kvíteček
Nábor zájmové činnosti DDM
Vyhlášení III. ročníku bowlingového turnaje ZŠ a DDM
Babí léto na Šumavě - pobytová akce

Říjen
Drakiáda
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Loutkové divadlo pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Halloween - odpoledne se soutěžemi a ohňostrojem
Cycling maratón
Návštěva ZOO
Netradiční sportovní víceboj

Listopad
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - Kouzelná galoše
Výtvarná soutěž
Metodická činnost pro MŠ a ZŠ
Představení v divadle Spejbla a Hurvínka
Podzimní prázdniny - turnaj v kulečníku

Prosinec
Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou Není nad Ferdu
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Mikulášský fičák - 7 hodin pohybu
Lyžařské výcvikové kurzy
Vánoční dílna
Třemošenská crosscountry - aneb těžký život Ježíška
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vánoční turnaj ve stolním tenisu - děti

Leden
Lyžařské výcvikové kurzy
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - Kašpárek vaří živou vodu a O pyšné base
Turnaj ve stolním tenisu - dospělí
Maškarní karneval - Horní Bříza
Bowlingový turnaj pro děti
„Třemstar“ - soutěž talentů

Únor
Maškarní karneval - Třemošná

Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - Pták Ohnivák a liška Ryška

 Masopustní průvod - Horní Bříza
Návštěva divadla - Praha

Soutěž v aerobicu
Hasičské závody

Březen
Dívka roku - základní postupové kolo

Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - Popelka - premiéra

Metodická činnost pro MŠ a ZŠ
Jarní prázdniny - výlet za zvířátky

Zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka
Hasičské závody

Duben
Dívka roku - regionální kolo soutěže

Velikonoční fičák - 7 hodin pohybu
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce

Loutkové divadlo pro děti - Aladinova kouzelná lampa 
Velikonoční dílna

Pálení čarodějnic - Horní Bříza
Turnaj ve stolním tenisu

Květen
Májový pohár - taneční pohárová soutěž
Hrajeme na přání - pořad pro důchodce

Loutkové divadlo pro děti - Adámek mezi broučky
Finále bowlingového turnaje ZŠ a DDM

Vodácký kurz

Červen
Den dětí

Bambiriáda
Vodácký kurz

Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
Loutkové divadlo pro děti - Popelka

Dívka roku - celonárodní finále soutěže
Rybářské závody

Letní ozdravný pobyt v zahraničí

Červenec  a srpen
Letní tábor v Klenovicích

Rybářské soustředění
Příměstský tábor

Vodácký víkend na  Berounce
Taneční soustředění

Pobytové akce

Aktuální měsíční nabídku příležitostné činnosti  
naleznete na www.ddmkamarad.cz

Zruč – Senec:

Eliška Beránková
Mgr. Marcela Jarolímová

Mgr. Markéta Kubíková
Mgr. Marie Mattasová

Eva Vojáčková
Zdeňka Ženíšková

Horní Bříza:

Pavla Čásová
Ladislav Čech

Mgr. Milena Genttnerová
Eva Gribovová
Lenka Jansová

Martin Jiran
Mgr. Lucie Kepková

Petr Kokoška
Mgr. Ivana Kropíková

Hana Oplová
Patrik Philipp

Lucie Rumlová
Mgr. Lucie Školová

Zdeňka Špaltová
Jaroslav Tauer
Iveta Vodicová

Mgr. Šárka Wiesnerová

nabídka-2009-2010.indd   1 7.9.2009   11:30:17

Centrální pracoviště DDM Kamarád, 
Tyršova 916, 330 11 Třemošná

SPORT CENTRUM CHANOS, 
U Stadionu, 330 11 Třemošná

Horní Bříza, 
1. máje, Horní Bříza

Keramika
pro děti 
čtvrtek 14,00 - 15,30 hod
vedoucí: Eva Vojáčková
cena na pololetí : 650,- Kč

Výtvarně-keramický kroužek I.
pro děti 
čtvrtek 15,30 - 17,30 hod
vedoucí: Eva Vojáčková
cena na pololetí : 600,- Kč

Výtvarně-keramický kroužek II.
od 5 let
pátek 13,30 - 15,00 hod
vedoucí: Mgr. Marcela Jarolímová
cena na pololetí : 600,-Kč

Logopedie
vedoucí: Eliška Beránková
cena za lekci: 50,- Kč

Pohybovky - pro 1. stupeň

Junior aerobic - dle zájmu

Zruč - Senec
Masarykova ZŠ, Zruč-Senec

Tanečák Škrti nky - od 6 let
úterý 17,30 - 18,30 hod
vedoucí: Anežka Kyvířová,
Alena Kulová
cena na pololetí : 400,- Kč

Tanečák Škrtt  - od 10 let
úterý 18,30 - 20,00 hod
vedoucí: Anežka Kyvířová
cena na pololetí : 500,- Kč

Dětský aerobic - od 6 let
vedoucí: Kamila Potužáková
cena na pololetí : 300,- Kč

Junior aerobic - od 10 let
vedoucí: Kamila Potužáková
cena na pololetí : 300,- Kč

Bowling pro začátečníky
úterý  15,00 – 16,30 hod
vedoucí: Mgr. Lucie Karbanová
trenér: Ladislav Vokroj
cena na pololetí : 500,- Kč

Bowling pro pokročilé
úterý 16,30 – 18,00 hod
vedoucí: Andrea Kutt ová
trenér: Ladislav Vokroj
cena na pololetí : 500,- Kč

Stolní tenis pro děti 
čtvrtek 16,30 – 18,00 hod
vedoucí: Michal Křížek ml.
cena na pololetí : 300,- Kč

Stolní tenis pro dospělé
čtvrtek 18,00 – 20,00 hod

Loutkářský soubor - od 9 do 99 let
sobota 1x za 14 dnů 
vedoucí: Radek Koňařík
cena na pololetí : 300,- Kč

Dívka roku
přípravné kurzy na soutěž „Dívka 
roku 2010“ - dívky 13 – 15 let
pátek 17,00 - 19,00 hod
vedoucí: Bc. Ilona Křížková,
Mgr. Lucie Karbanová
jednorázový poplatek: 1 000,- Kč

Beruška
přípravné kurzy na soutěž 
„Miss Beruška“ - dívky 7 – 9 let
pátek 17,00 – 19,00 hod
vedoucí: Bc. Ilona Křížková,
Mgr. Lucie Karbanová
jednorázový poplatek: 500,- Kč

Keramika I. - od 6 let
pondělí 17,00 – 18,30 hod
vedoucí: Ivana Valdhansová
cena na pololetí : 650,- Kč

Keramika II. - od 6 let
středa 17,00 – 18,30 hod
vedoucí: Ivana Valdhansová
cena na pololetí : 650,- Kč

Keramika pro dospělé
pátek 17,00 – 19,00 hod

vedoucí: Ivana Valdhansová
cena za lekci: 50,- Kč

Keramicko-výtvarný kroužek
od 5 let

čtvrtek 17,00 – 18,30 hod
vedoucí: Ivana Valdhansová

cena na pololetí : 500,- Kč

Rybářský kroužek - od 6 let
ve spolupráci s MO ČRS
úterý 18,00 - 19,00 hod

vedoucí: Jan Bělohradský
cena na pololetí : 300,- Kč

Hasičský kroužek - od 6 let
ve spolupráci s SDH

cena na pololetí : 300,- Kč

Angličti na pro předškoláky
úterý 16,30 – 17,30 hod

vedoucí: Marcela Bártová
cena na pololetí : 300,- Kč

Angličti na pro nejmenší školáky
Středa 16,30 – 18,00 hod

vedoucí: Vlaďka Dohrmannová
cena na pololetí : 300,- Kč

NOVĚ NABÍZÍME::

Šachy
pro začátečníky i pokročilé

trenéři s licencí ČŠS:  
Marek Pokrupa, Michal Novák

cena na pololetí : 300,- Kč

Soutěžní aerobic - od 10 let
vedoucí: Lada Valentová

cena na pololetí : 300,- Kč

Mladý zálesák - od 8 let
vedoucí: Mgr. Jiří Bulín

cena na pololetí : 300,- Kč

Keramicko-výtvarný kroužek
od 6 let

čtvrtek 13,00 - 14,30 hod
vedoucí: Ivana Valdhansová

cena na pololetí : 500,-Kč

Kluci v akci - vaření - od 8 let
úterý 17,00 – 18,30 hod

vedoucí: Filip Kutt a, Michal Křížek
cena na pololetí : 300,-Kč 

(poplatky na nákup potravin 
dle náročnosti  pokrmu)

In-line bruslení
pro děti 

pátek 16,30 - 18,00 hod
(jaro a podzim)

vedoucí: Michal Štrunc,
Mgr. Filip Linhart

cena na pololetí : 300,- Kč

Cycling I. - pro dospělé
pondělí 19,00 - 20,00 hod
cvičitel: Mgr. Jiří Kronych
cena za lekci: 70,- Kč

Cycling II. -pro dospělé
úterý 18,00 - 19,00 hod
cvičitel: Mgr. Jiří Kronych
cena za lekci: 70,- Kč

Cycling III. - pro dospělé
středa 19,00 - 20,00 hod
cvičitelka: Bc. Kateřina Beranová
cena za lekci: 70,- Kč

Cycling IV. - pro dospělé
čtvrtek 19,00 - 20,00 hod
cvičitel: Bc. Ilona Křížková
cena za lekci: 70,- Kč

Cycling V. - pro dospělé
neděle 17,30 - 19,00 hod
cvičitelka: Bc. Markéta Caltová
cena za lekci: 80,- Kč

Dětský cycling
pro děti  od výšky 150 cm
cvičitelky: Bc. Ilona Křížková, 
Bc. Kateřina Beranová
cena: 50,- Kč

Bosu– cardio - pro dospělé
pondělí 18,00 - 19,00 hod
cvičitelka: Lada Valentová
cena za lekci: 50,- Kč

Bosu - pro dospělé
čtvrtek 20,00 – 21,00 hod
cvičitelka: Lada Valentová
cena za lekci: 50,- Kč

Fitbally I. - pro dospělé
pondělí 20,00 – 21,00 hod
cvičitelka: Věra Týzlová
cena za lekci: 50,- Kč

Fitbally II. - pro dospělé
čtvrtek 17,00 – 18,00 hod
cvičitelka: Petra Třísková
cena za lekci: 50,- Kč

Jóga- pro dospělé
úterý 19,00 – 20,30 hod
cvičitelka: Gabriela Beránková
cena za lekci: 40,- Kč

Tae-bo - pro  dospělé
středa 18,00 - 19,00 hod
cvičitelka: Petra Šedivá
cena za lekci: 50,- Kč

Jumping I. - pro dospělé
středa 20,00 - 21,00 hod
cvičitel: Radek Mulač
cena za lekci: 60,- Kč 

Jumping II. - pro dospělé
neděle 19,00 - 20,30 hod
cvičitelka: Lada Valentová
cena za lekci: 70,- Kč

Cvičení pro ženy
čtvrtek: 18,00 - 19,00 hod
cvičitelka: Mgr. Miroslava 

Vokounová
cena za lekci: 40,- Kč

Sportování se zvířátky
pro 1.stupeň ZŠ

středa 16,30 - 17,30 hod
vedoucí: Mgr. Filip Linhart
cena na pololetí : 300,- Kč

Tradiční a netradiční sporty
pro 2. stupeň ZŠ

vedoucí: Filip Linhart
cena na pololetí : 300,- Kč

Výtvarný ateliér
pro děti  i dospělé

čtvrtek 16,00 - 18,00 hod
vedoucí: Rudolf Novotný

 cena na pololetí : 650,- Kč

Logopedie
středa 13,00 - 19,00 

vedoucí: Mgr. Ivana Radová
cena za lekci: 50,- Kč

Bambino klub
pro maminky s dětmi na MD

úterý, čtvrtek 9,30 - 11,30 hod
vedoucí: Mgr. Lucie Karbanová, 

Eva Vojáčková
cena za lekci: 60,- Kč

Sportovci
nabídka pro sportovní kluby
cvičitelé: Bc. Ilona Křížková, 

Mgr. Jiří Kronych, 
Bc. Katka Beranová

cena: 50,- Kč/hod/osobu

Fitness
pro ženy i muže

cena: 35,- Kč/hod

Klub - spontánní činnost 
pro neorganizované děti 

10,-Kč/hod/osoba
- herna - kulečník, stolní 

fotbal, šipky,…
- počítačová kavárna

NOVĚ NABÍZÍME::

První kroky s počítačem
základní seznámení s PC 
středa 13,00 - 13,45 hod 

vedoucí: Mgr. Jiří Bulín
cena na pololetí : 300,- Kč

Tvorba webových stránek
pro kluky a holky, kteří kom-

pletně ovládají Windows. 
Programování www stránek.

středa 14,00 - 15,30 hod 
vedoucí: Mgr. Jiří Bulín

cena na pololetí : 400,- Kč

Závazná pravidla pro všechny členy zájmových 
útvarů DDM Kamarád Třemošná

Taneční soubor Unlimited
pro začátečníky
úterý, čtvrtek 15,30 - 17,00 hod
neděle 14,00 - 15,30 hod
vedoucí: Patrik Philipp
cena na pololetí : 1.000,- Kč

Taneční soubor Unlimited
pro pokročilé
pondělí, čtvrtek 17,00 - 19,00 hod 
neděle 15,30 - 17,30 hod
vedoucí: Zdeňka Špaltová
cena na pololetí : 1.000,- Kč

Break dance - od 10 let
úterý, čtvrtek 17,00 – 19,00 hod
vedoucí: Marti n Jiran
cena na pololetí : 500,- Kč

Lati nsko-americké tance
chlapci i dívky od 4 let
pátek 15,00 - 16,00 hod
vedoucí: Eva Gribovová
cena na pololetí : 400,- Kč

Pohybovky
pondělí 16,00 - 17,00 hod
vedoucí: Lenka Jansová
cena na pololetí : 300,- Kč

Exoti cké tance - pro dospělé
úterý 19,00 – 20,00 hod
vedoucí: Mgr. Lucie Kepková

Exoti cké tance - pro dospělé
středa 19,00 - 20,00 hod
vedoucí: Mgr. Lucie Kepková

Pohybově-dramati cký kroužek
středa 16,00 – 17,00 hod
vedoucí: Iveta Vodicová
cena na pololetí : 300,- Kč

Minikopaná - děti  6 - 10 let
úterý 16,30 - 18,00 hod
vedoucí: Mgr. Filip Linhart
cena na pololetí : 200,- Kč

Keramika
čtvrtek 16,00 - 17,30 hod
vedoucí: Andrea Kutt ová
cena na pololetí : 650,- Kč

Výtvarně-aranžérský kroužek
úterý 16,00 – 17,30 hod
vedoucí: Irena Zemanová
cena na pololetí : 500,- Kč

Letecký modelář
pondělí 16,30 – 18,30 hod
vedoucí: Jaroslav Tauer
cena na pololetí : 300,- Kč

Rybářský kroužek
středa 15,30 – 18,00 hod 
(1x za 14 dní)
vedoucí: Petr Kokoška
cena na pololetí : 300,- Kč

Angličti na pro MŠ
vedoucí: Lucie Školová

cena na pololetí : 300,- Kč

Bambino klub
pro maminky s dětmi na MD

středa 9,30 - 11,30 hod
vedoucí: Andrea Kutt ová, 

Irena Zemanová
cena za lekci: 60,- Kč

NOVĚ NABÍZÍME::

Šachy
pro začátečníky i pokročilé

trenéři s licencí ČŠS:  
Marek Pokrupa, Michal Novák

cena na pololetí : 300,- Kč

In-line bruslení - pro děti 
pátek 16,30 - 18,00 (jaro a podzim)

vedoucí: Michal Štrunc,
Mgr. Filip Linhart

Ledce
Hip hop, disko dance

úterý 17,00 - 18,00hod
vedoucí: Lucie Rumlová

cena na pololetí : 300,- Kč

Clogging, Line dance
úterý 18,00 - 19,00hod

vedoucí: Mgr. Milena Gentt nerová
cena na pololetí : 300,- Kč

Country tance 
úterý 13,00 - 14,00hod
pátek 16,30 - 18,00hod

vedoucí: Mgr. Milena Gentt nerová
cena na pololetí : 500,- Kč

Flétna
čtvrtek 13,00 - 14,00hod

vedoucí: Mgr. Milena Gentt nerová
cena na pololetí : 300,- Kč

Výtvarný kroužek
pondělí 14,00 - 15,00hod

vedoucí: Hana Oplová
cena na pololetí : 400,- Kč

Angličti na
vedoucí: Mgr. Ivana Kropíková

cena na pololetí : 300,- Kč

Počítačový kroužek
vedoucí: Ladislav Čech

cena na pololetí : 300,- Kč

Trnová
Aerobic

vedoucí: Mgr.  Šárka Wiesnerová
cena na pololetí : 200,- Kč

Keramika
středa 13,30 - 16,30

vedoucí: Pavla Čásová
cena na pololetí : 650,- Kč

ANP = asistent nápravné péče
pro 1. stupeň ZŠ

vedoucí: Mgr. Markéta  Kubíková
cena na pololetí : 200,- Kč

ANP = asistent nápravné péče
pro 2. stupeň ZŠ

vedoucí: Mgr. Marie Matt asová
cena na pololetí : 200,- Kč

NOVĚ NABÍZÍME::

Šachy
pro začátečníky i pokročilé

trenéři s licencí ČŠS:  
Marek Pokrupa, Michal Novák

cena na pololetí : 300,- Kč

In-line bruslení
pro děti 

pátek 16,30 - 18,00 (jaro a podzim)
vedoucí: Michal Štrunc,

Mgr. Filip Linhart
cena na pololetí : 300,- Kč

Členem ZÚ se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zapla-
tí  poplatek za ZÚ.
Poplatky za jednotlivé činnosti  se platí  vždy za pololetí . Do konce října 
roku 2009 za I. pololetí  a do konce února  roku 2010 za II. pololetí .
V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do tohoto termínu bude místo v ZÚ 
nabídnuto jinému zájemci a účastník je povinen doplati t všechny jím na-
vští vené schůzky v částce 50,- Kč za jednu navští venou hodinu.
Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba se písemně 
odhlásit. Část poplatku za ZÚ bude vrácen jen v případě zdravotních potí ží 
dítěte (nutné potvrzení od lékaře).
Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku.
Rodiče se zavazují omluvit každou nepřítomnost dítěte na schůzce. Infor-
movat se o další navazující schůzce, zda  nedošlo ke změně času či jaké po-
můcky budou děti  při činnosti  potřebovat.
Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změ-
ny spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
Schůzky neprobíhají o školních prázdninách.
Všichni účastníci ZÚ jsou na první schůzce seznámeni s vnitřním řádem 
DDM a zavazují se ho dodržovat.
Členové ZÚ nenosí na schůzky cenné předměty či větší obnos peněz. Za 
případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí.
Členové docházející do DDM mají povinnost si svá kola  uzamknout do 
stojanu před budovou DDM. Na kole si nenechávají cenné věci (tachome-
tr, přilbu,…).  Za případnou ztrátu nezajištěného kola a jeho další vybave-
ní DDM neručí.
Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM, v oko-
lí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje a po-
žívat drogy.
Při porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ, klubu, který řád porušil, 
vyloučen bez ohledu na vrácení poplatku za ZÚ.
Všichni členové platí  jen poměrnou část nákladů na ZÚ. Skutečná cena je 
podstatně vyšší a je dotována naším zřizovatelem – městem Třemošná.
Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM 
bude člen kroužku bez náhrady z další činnosti  vyloučen.
Slevy. Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 nebudou poskytovány žádné sle-
vy, vyjma sociálně slabších rodin. Ty mohou na základě předložené žádosti  
s potvrzením požádat pracoviště DDM o zahájení správního řízení o slevu 
na poplatek. Další slevy mohou uplatnit zájemci, kteří navštěvují 3 nebo 
více ZÚ, a to opět písemnou formou.
Dlouhodobý poplatek za pravidelnou činnost se vztahuje pouze 
na účastníky žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ. Na ostatní zájemce (dospělé a 
předškoláky) se vztahuje doplatek 100,- Kč na pololetí . (Z důvodu omezení 
přidělovaných dotací z MŠMT od roku 2007).
S osobními údaji vašeho dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona 
č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.
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Nabídka
zájezdových představení  

Loutkového divadla Třemošná
od září 2009 

www.divadlotremosna.cz
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Počet všech pracovníků Počet pedagogických
interních pracovníků

Počet provozních
interních zaměstnanců

Počet 
externích

pracovníků

a b a b a b
54

        11 7,250 5 4,5 6 2,750

3. Údaje o pracovnících

3.1  Přehled o interních a externích zaměstnancích DDM 

Bc. Ilona Křížková - ředitelka DDM Kamarád 
telefon a fax: 377 953 651 
e-mail: reditelka@ddmkamarad.cz 
 

Mgr. Lucie Karbanová - zástupkyně ředitelky DDM Kamarád 
telefon a fax: 377 953 651 
mobil: 605 247 389 
e-mail: lucie.karbanova@ddmkamarad.cz 
 

Mgr. Jiří Bulín - vedoucí centrálního pracoviště Tyršova 
telefon a fax: 377 953 651 
mobil: 605 247 386 
e-mail: info@ddmkamarad.cz 
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Mgr. Filip Linhart - pedagog volného času 
telefon a fax: 377 953 651 
e-mail:zruc@ddmkamarad.cz

Silva Šnajdrová - provozní účetní 
telefon: 733 187 927 
e-mail: Silva.snajdrova@ddmkamarad.cz 

Jaroslava Bártová - pokladní
telefon: 377 953 651 

Jitka Pánková - recepční  (Jiřina Huclová)
mobil: 605 247 384 
e-mail: chanos@ddmkamarad.cz 

Andrea Kuttová - vedoucí odloučeného pracoviště Horní Bříza 
telefon: 605 247 385 
e-mail: hbriza@ddmkamarad.cz 
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3.2 Kvalifikace, praxe a způsobilost interních zaměstnanců

Poř. 
číslo Jméno, titul Délka    

praxe
Funkční    
zařazení

Absolvent    
školy

Pracovní   
úvazek

1. Křížková Ilona Bc. 22 ředitelka
Karlova univerzita – pedag.
fakulta – obor školský 
management

1

2. Karbanová Lucie Mgr. 20 zástupce 
ředitelky

Pedagogická fakulta Plzeň, 
učitelství 1.st. 1

3. Bulín Jiří Mgr. 1 vedoucí 
pracoviště

Teol. fakulta JU  České 
Budějovice. obor pedagog 
volného času

1

4. Kuttová Andrea 10 vedoucí odl. 
pracoviště

SOU Plzeň
Studentka pedagogiky 1

5. Linhart Filip Mgr. 12 pedagog 
volného času

Pedagogická fakulta Plzeň, 
učitelství TV,Z. 0.450

6. Šnajdrová Silvie 12  provozní účetní Gymnázium Plasy 0.6

7. Bártová Jaroslava 43 pokladní SŠ ekonomická 0,4

8. Křížek Michal 40 údržbář SOU Plzeň 0,5

9. Pánková Jitka        
                                   do 30.6.2010 26 recepční + 

pedagog SŠ ekonomická Plzeň 0,5 + 0,5

10. Harvánek Radek Mgr.  
                                 do 17.10.2010 0 recepční + 

pedagog
ZČU PF Plzeň – obor 
psychologie a Hv. 0,5 + 0,5

11. Dyková Martina 6 recepční + 
pedagog SOU Plzeň 0,5 + 0,5

12. Kullová Jindřiška 42 uklízečka SZTŠ – OE Žlutice 0,500

13. Zemanová Irena 9 uklízečka Sou obchodní 0,250
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3.3 Organizační schéma

ředitelka DDM Kamarád

zástupkyně ředitelky

pedagogové volného času 

provozní zaměstnanci

ekonomický úsek

vedlejší hospodářská činnost,
tělovýchovná činnost

sponzorská činnost,
marketing, public relations, propagace

ostatní hospodářská činnost

Organizační struktura 
DDM Kamarád Třemošná
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci DVPP byla v červnu 2010 našemu zařízení udělena akreditace na dva vzdělávací kurzy. Jedná se o kurz „Image ředi-
tele - manažera“ a „Zájmové pohybové aktivity“. 

Téma akce DVPP Vzdělávací   instituce Časový rozsah Počet účastníků

Moderní sportování a zájmové aktivity NIDM Hořovice 16 hodin Bc. Ilona Křížková

Příprava projektů z OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost pro školy a 
školská zařízení v Plzeňském kraji

KCVJŠ Plzeň 16 hodin Bc. Ilona Křížková, Mgr.Jiří Bulín

Cvičení na míčích NIDM – Klíče pro život 6,5 hodin
Bc. Ilona Křížková,  
Mgr. Lucie Karbanová,  
Petra Třísková, Věra Týzlová,  
Mgr. Miroslava Vokounová

Zdravotník zotavovacích akcí – 
doškolovací kurz NIDM – Klíče pro život 8 hodin Mgr. Lucie Karbanová,  

Andrea Kuttová

Studium legislativy řídících pracovníků
SVČ a DDM KCVJŠ Plzeň Bc. Ilona Křížková,  

Mgr. Lucie Karbanová

Školení řidičů služebního vozidla BESIP, pan Ircing 3 hodiny

Bc. Ilona Křížková. 
Mgr. Lucie Karbanová, 
Jaroslava Bártová, 
Andrea Kuttová, 
Mgr. Jiří Bulín, 
Mgr. Filip Linhart, 
Jiřina Huclová, Michal Křížek

Odbornostní setkání – Netradiční 
pohybové aktivity NIDM – Klíče pro život 10 hodin Mgr. Lucie Karbanová

„ Netradiční pohybové aktivity“ v rámci projektu Klíče pro život - odbornostní setkání
Lektor Mgr. Filip Linhart
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5. Analýza výchovně vzdělávací práce

5.1 . Metodická činnost

Nabídku ve formě metodické činnosti v rámci výuky pro MŠ a ZŠ využívají především -  mateřské školy v Třemošné a Horní 
Bříze a základní školy v Třemošné, v Trnové a v Ledcích. Ve školním roce 2009/2010 bylo uskutečněno celkem 18 akcí zamě-
řených na keramickou činnost. Pod vedením pracovnic DDM a za účasti kantorů jednotlivých školských zařízení vyráběly děti 
různé výrobky zaměřené na dané téma. Celkem se zúčastnilo 1 111dětí z mateřských a ze základních škol. O tyto činnosti je 
stále větší zájem především ze škol na malých obcích. Nabídka metodické činnosti obsahuje kromě keramiky i další činnosti 
estetické výchovy. 

Novinkou pro letošní rok se stala v rámci metodické činnosti nabídka  výchovných koncertů. Základní školy naše nové pojetí 
obsahu uvítaly. Velký ohlas ze strany žáků nás utvrdil, že i tyto koncerty se dají připravit zábavně a jinak. Ve spolupráci se ZUŠ 
Třemošná a orchestrem TREMOLO v čele s Daliborem Bártou pořádáme 2 x ročně tyto výchovné koncerty v rámci hudební 
výchovy. Děti se seznámí nejen s jednotlivými druhy nástrojů, ale společně si zanotují oblíbené filmové melodie např. “Piráti 
z Karibiku“.  Těchto koncertů se zúčastnilo celkem 420 žáků ze ZŠ Třemošná a Zruč – Senec. Poptávka plně převyšuje nabídku, 
a proto plánujeme uspořádání dalších akcí tohoto typu.

Výchovný koncert pro ZŠ Třemošná a ZŠ Zruč – Senec v KD 
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Název soutěže Kategorie Počet  
dětí Umístění – jméno žáka

Základní kolo Dívka roku - casting 13 – 15 let 11
1.místo Klára Macháčková - postup
2.místo Eliška Kučerová - postup
3.místo Jessica Kuttová - postup

Oblastní kolo Dívka roku 
v Plzni 13 – 15 let 12 1. místo Klára Macháčková – postup

3. místo Jessica Kuttová

Národní kolo Dívka roku 
v Jičíně 13 – 15 let 1 7. místo Klára Macháčková

Taneční pohárová soutěž – 
Májový pohár v Horní Bříze dospělí 3. místo soubor ŠKRTT

Děti Junioři

Bowlingová liga ZŠ Plzeň-sever –
 2 hrací kola + finále

mladší
starší 

46 1. místo: ZŠ Třemošná,      
2. místo: ZŠ Trnová
3. místo: ZŠ Všeruby                                        

ZŠ H. Bříza A
ZŠ Třemošná
ZŠ H. Bříza B   

Bowlingová liga jednotlivců mladší
starší 31

1. místo: Radek Skoloda
2. místo: Petr Janouškovec
3. místo: Kristýna Koudelová

Martin Široký
Vojtěch Bednář
Tadeáš Pudelský

Mikulášský turnaj 
v bowlingu děti 14

1. místo: David Ulč
2. místo: Kristýna Koudelová 
3. místo: Tomáš Klail

Roman Majer
Patrik Hubler
Vojtěch Bednář

kat. nejmladší starší nejstarší

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
Třemošná

děti 16

1.místo:

2.místo: 

3.místo:

4.místo:

Štěpán Kozlík
Jan Walter

Roman Mašek

Vilém Pavel

T. Knížová   

Robert Krýsl

Jan Prantner

D. Archman

Ondřej Knížek
Martin Fryček

Jaroslan Pop

Jan David

Děti Junioři

Vánoční turnaj v bowlingu dětí 15 1.místo: D. Ulč 
2.místo: K. Koudelová
3.místo: T. Klail

Roman Majer
P. Hubler
V. Bednář

5.2 Soutěže, výsledky
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Do 6 ti let 6-8 let 9-12 let 13-15let

Vánoce doma – výtvarná soutěž děti 64

1.místo  
Lucie 
Pechová           
2.místo 
Adéla 
Folková
3.místo 
Klára 
Kepková

Jakub Tarantík

Adéla Juhová

Miroslav Souček

1.místo Eliška 
Jandová
2.místo 
Simona Kočová
3.místo Anežka 
Vaňourová    

Ilona Vlčková

Jaroslav 
Moravec

Jakub Kapr

Rybářské závody děti 18
1. místo Jan Poustka
2. místo Roman Majer
3. místo David Dolejš

Velikonoční turnaj ve stolním 
tenisu Plzeň děti 5

1. místo Tereza Knížová
2. místo Vilém Pavel
3. místo Ondřej Knížek
4. místo Robert Krýsl

Děti Junioři

Velikonoční turnaj v bowlingu 
Třemošná děti 15

1. místo: Robert Novák
2. místo: David Ulč
3. místo: Tereza Nahodilová

Roman Majer
Vojtěch Bednář
Patrik Hubler

Festival tanečního mládí Plzeň 
Peklo    10 7. místo 

Zručský aerobic – soutěž 
pódiových skladeb 10 1. místo taneční soubor ŠKRTT

Zimní závod pionýrské 
všestrannosti Obora děti 10 9. místo

18. místo

O putovní pohár starosty SDH 
Úněšov děti 10 11. místo

23. místo

Šachový turnaj Pišišvor SMT SVČ 
Plzeň děti 1 5. místo Jaromír Moravec

5.3 Letní činnost a pobytové akce

Název LČ Počet dětí Počet vedoucích Počet 
pobyt. dnů

1. Ozdravný pobyt ve Španělsku 49 účastníků
(32 dosp. + 17dětí) 2 8

2. Letní tábor Klenovice 25 d 8 + 3 instruktoři 12

3. Letní rybářské soustředění 22 6 7

4. Hasičské soustředění 11 4 7

5. Příměstský tábor v DDM 26 10 6

6. Soustředění obl. kola Dívka roku 12 5 2

7. Taneční soustředění Škrtt 11 2 4

8. Taneční soustředění Škrtt 17 2 3

9. Praha patří dětem 4 1 3

10. Ozdrav. pobyt v Železné Rudě
(matky s dětma) 14 dětí + 11 dosp. 2 3

11. Ozdrav. pobyt v Železné Rudě
(matky s dětma) 17 dětí + 12 dosp. 3 3
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5.4 Příležitostná činnost

Vedle pravidelné činnosti naše zařízení pořádá několik desítek akcí většinou o víkendech, ale také během pracovních dní. 
Akce jsou pořádány dle poptávky, a to buď jako akce převážně pravidelné, pořádané každý měsíc, nebo akce k oslavám vý-
znamných svátků, kulturní či jiná vystoupení, dále pak víkendy pohybových aktivit, velké postupové soutěže apod.

Akce pravidelné:

- Loutková představení pro děti
- „Hrajeme na přání“ – pořad pro důchodce

Akce zaměřené k významným svátkům:

- Den dětí
- Halloween
- Velikonoční tradice
- Vánoční tradice
- Mikulášská nadílka
- Masopustní průvod
- Pálení čarodějnic
- Slavnosti města
- Český ježíšek

Akce pohybových činností:

- Víkendové maratóny
- „Fičáky“ – 7 hodinové cvičení
- Sportovní turnaje a soutěže
- Cycling pro sportovní kluby
- Lyžařský výcvik na horách
- Výlety na kolech
- Netradiční pohybové aktivity v rámci Klíče pro život

LT Klenovice příměstský tábor
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Kulturní či jiná vystoupení:

- Taneční soutěže a vystoupení
- Pěvecká vystoupení
- Zajišťování moderování
- Ukázky z činností DDM – Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny
- Maškarní karnevaly
- Návštěvy divadel, výstav apod.
- Zájezdová představení loutkohereckého souboru 

Ostatní akce:

- Výtvarné dílny
- Výukové zájezdy
- „Dívka roku“ – postupová soutěž
- Výlety do aquaparku
- Výchovné koncerty
- Výstavy výrobků z činnosti DDM
- Ozdravné pobytové akce v Železné Rudě
- Bambiriáda
- Techmánie
- DVPP – vzdělávací kurzy akreditované MŠMT
- Charita

5.5 Spontánní činnost

Vzhledem k současným trendům životního stylu mladé generace, odklonu od organizovanosti, od zájmu navštěvovat pravi-
delné aktivity, pociťovat přímý vliv pedagoga či jiného organizátora, dostává se do popředí potřeba organizovat spontánní 
aktivity. Ty se stávají jednou z možností, jak do účelného využívání volného času zapojit mnohem širší populaci dětí a mla-
dých lidí, často sociálně znevýhodněných, kteří jsou mnohem více vystaveni působení sociálně negativních vlivů.

Spontánní činnost pro neorganizovanou mládež realizovanou prostřednictvím otevřených klubů se díky grantové podpoře 
KÚ PK stala nedílnou součástí aktivit mimoškolních zařízení. Jejich další rozvoj, je vzhledem k vysokým nákladům na jejich 
realizaci, na této podpoře plně závislý. V těchto otevřených klubech se postupně vytváří další nová zaměření, činnosti, in-
formace, které přilákají co nejvíce zájemců z řad neorganizované mládeže. Obecně by se dalo říci, že spontánní činnost je 
průběžná nabídka různých činností, která je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně, dle jejich 
zájmu a je volně přístupná, časově vymezena pouze provozní dobou a je organizačně a pedagogicky ovlivněna nepřímo.

Pro spontánní činnost má DDM Kamarád zřízen „Klub“ na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos. Je vybaven interne-
tovou kavárnou a hernou v jednom. Děti a mládež využívají tyto prostory v době provozu tohoto pracoviště, tedy především 
v odpoledních a večerních hodinách. Tento Klub v době vzniku byl postupně vybaven za pomoci dotací KÚ PK z grantu „Kluby 
otevřených dveří“ a také našeho zřizovatele. Pro další zmíněnou činnost toto pracoviště nabízí i jiné aktivity např. fitness 
centrum, solária, masáže apod. 

Všechny nabízené činnosti plní smysluplnou funkci spontánních aktivit, kde jejich hlavním cílem včetně zkvalitnění propa-
gace a další případné integrace návštěvníků klubu je zapojení do dalších činností DDM. Velký zájem zapojení do činnosti 
především „Klubu“ je z řad rómské komunity.
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5.6 Jednorázové akce pedagogů s dětmi 

Jednorázové akce jsou zajišťovány prostřednictvím individuálních příprav talentů na různé soutěže – především sportovní 
nebo různě umělecky zaměřené. Každoročně připravujeme několik talentů na různé prestižní soutěže jako je Dívka roku, 
Miss junior, Miss Šumava, taneční postupové nebo také sportovní či pěvecké soutěže. Děti také využívají pomoc pedagogů 
k přípravám k talentovým a přijímacím zkouškám na SŠ, VOŠ a VŠ. Většina příprav je zajišťována několika denními pobyty či 
soustředěními.  

Velmi oblíbené jsou pobytové akce na Šumavě, které připravujeme 2x ročně pro matky s malými dětmi. Pro děti z kroužků se 
pravidelně uskutečňují různá odborně zaměřená soustředění jako např. hasičské, rybářské, taneční, a to především v době 
před různými soutěžemi. Mezi tradiční patří pětinedělní lyžařský výcvik pod vedením našich zkušených instruktorů, jak lyžo-
vání, tak snowboardingu. Dále každoroční účast na Bambiriádě v Plzni nám umožňuje prezentovat se formou připravovaných 
aktivit, několika vystoupeními a domovským stánkem. Akce Den s deníkem v Třemošné se již neobejde bez naší spolupráce, 
kde pravidelně zajišťujeme několik vystoupení a cvičební exibice. Během celého roku zajišťujeme na objednávku další žáda-
ná vystoupení za doprovodu našich pedagogů a cvičitelů např. na plesy, večírky, karnevaly, prezentace firem, kulturní pořady, 
společenské akce apod. Mezi tradiční jednodenní akce patří oblíbená víkendová cvičení – „Fičáky“ a cyclingové maratóny 
spojené s výtvarnými dílnami, zábavou a hlídáním dětí.

K této oblasti jsme od minulého roku zařadili nabídku zajišťování služeb moderátora. Přijali jsme pozvání k moderování ně-
kolika významných akcí, které nás dál prezentují a pomáhají při budování image DDM Kamarád. Jedná se o moderování škol-
ních kol soutěže Rubikon nebo třeba maturitního plesu v Horní Bříze. V naší režii je zajištění moderování tradičních akcí, jako 
jsou Dny dětí, maškarní karnevaly na všech našich pracovištích nebo také prázdninový rockfest v Rokycanech. Tato činnost je 
pro naše zařízení významnou propagací naší činností a velkou prezentací DDM Kamarád v širokém okolí.

5.7 Návštěvy kulturních akcí

Tyto akce využívají děti i dospělí, ale převážně rodiče s dětmi. Velmi oblíbené jsou zájezdy do pražských divadel např. před-
stavení Spejbla a Hurvínka. Naše pravidelné návštěvy tohoto divadla nás přiměli k vyhlášení výtvarné soutěže a následné 
výstavy na téma těchto postaviček. Čím dál více jsou žádané zájezdy a návštěvy muzikálů, galerií, vernisáží, výstav apod. 
Nejoblíbenější jsou setkání s umělci po vystoupení, která zajišťujeme po představení – např. focení s Luckou Bílou na před-
stavení „Carmen“. V plánu jsou další focení a další nová představení. 
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5.8 Akce uspořádané pro obec a veřejnost

Akce, které pořádáme pro město Třemošná jsou připravovány ve spolupráci s kulturními pracovníky města a za podpory zři-
zovatele. Jedná se např. o pravidelné akce pro důchodce. Tento pořad zvaný „Hrajeme na přání“ se stal dlouholetou tradicí 
města Třemošná a těší se velké návštěvnosti z řad důchodců, nejen místních, ale i z okolních obcí. DDM Kamarád zajišťuje 
především občerstvení v rámci své doplňkové činnosti, dále různá vystoupení, ale také dárečky k různým významným svát-
kům. K poslechu a tanci hrají vyhlášené kapely, které zajišťuje město Třemošná. Velmi oblíbený je orchestr pana Žákovce 
nebo duo J.Bíba a J.Kratochvíl, či duo Matějka. 

Společně připravujeme i další pořady, které jsou určeny dětem.  Např. tradiční maškarní karneval, který pravidelně po-
řádáme v rekonstruovaném KD v Záluží. Město využívá naše vystoupení při různých oslavách a výročích města a aktivně 
spolupracujeme při jejich přípravách a organizaci. Pro příznivce města Třemošná jsou připravována pravidelná představení 
loutkového divadla v DDM Kamarád. Každoročně, právě ti nejmenší diváci shlédnou klasické pohádky jako např. Krakonoš, 
Zlatovláska, Pták Ohnivák a lyška Ryška, Čert a Káča a mnoho dalších. Právě pro bohatou činnost loutkohereckého divadla, 
město přispělo velkou finanční dotací. Tím soubor získal pro svoji činnost další nové a vyhovující prostory.         

5.9 Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD

Akce probíhají převážně formou metodické činnosti – viz. metodická činnost. Činnost je zaměřená tématicky, děti si vyrábí 
keramické kachle, zvířátka, zvonečky a další výrobky, vždy před Vánocemi, Velikonocemi nebo ke Dni matek.

Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou akce kulturní. Školská zařízení využívají prostory našeho sálu a navštěvují naše 
loutková představení. Novinkou jsou již zmíněné výchovné koncerty, které se staly svým moderním pojetím velice žádaným 
ze strany škol. Další akce jsou např: výstavy spojené s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. 

5.10 Spolupráce s jinými organizacemi

Pro naše zařízení je klíčová spolupráce s naším zřizovatelem – městem Třemošná, dále s ostatními školskými zařízeními ve 
městě, a to s MŠ, ZŠ a ZUŠ. Spolupracujeme i s městskými úřady v Horní Bříze a ve Zruči a školskými zařízeními v místech 
působiště odloučených pracovišť – ZŠ a MŠ Horní Bříza, Zruč – Senec, Trnová a Ledce. Rovněž spolupráce s dalšími DDM je 
nezbytná. Trvalá spolupráce  našeho zařízení funguje s Bowlingem Třemošná, kde využíváme prostory pro činnost pravidel-
nou, ale také příležitostnou, a to zcela zdarma.

Velmi intenzivní spolupráci rozvíjíme se sponzory, se školskou komisí, s komisí pro ochranu dětí a mládeže, se zastupiteli 
jednotlivých měst a s rodiči. Velkým přínosem je aktivní práce našich pracovníků v těchto složkách – členství v komisích, v 
zastupitelstvech apod. 

Významný post ředitelky je práce místopředsedkyně ve „Sdružení pracovníků DDM ČR“, kde se aktivně zapojuje do pro-
blematiky legislativních změn zájmového vzdělávání mimoškolní činnosti. Tato intenzivní časově náročná práce napomáhá 
především k větší profesionalitě a dalším novým možnostem ve výchovně vzdělávací práci, k snadnější orientaci v legislativě, 
k možnostem dalšího uplatnění a využití grantové politiky, dalšího profesního vzdělávání a také ke spolupráci s ostatními 
zařízeními zabývajícími se volnočasovými aktivitami v ČR. V rámci DVPP byla našemu zařízení udělena akreditace. 
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-  nákup nových elektrospotřebičů do kuchyně
- pokládka bestu na zahradě s vybudováním ohniště
- dovybavení pavilónu pro loutkové divadlo  
- příjezdová cesta k zadnímu vchodu zahrady pro loutkáře
- rekonstrukce rozvodů elektroinstalace na sále pro LD 

6. Materiálně technické zajištění DDM 
Pracoviště Tyršova

-   trvá nová podlahová krytina na chodbách
-    trvá pořízení nových těsnících vchodových dveří do DDM
-     trvá dovýměna nového osvětlení v klubovnách
-     trvá donátěr fasády ze strany hlavního vchodu

Pracoviště Sport Centrum, Chanos

- nová kobercová krytina v hale
- nákup tělocvičného nářadí – fitboxy, trampolíny, fitbally
- vybavení prostoru poskytnutému k pronájmu masáží
- budující interiér Klubu
- zřízení solárního studia na základě ŽL
- nová zrcadlová stěna v hale
- vybavení nové šatny pro návštěvníky
- nová bestová pokládka přístupové cesty, oplocení objektu 
 a celková úprava exteriéru

- stále trvá dovybavení fitness centra
- stále trvá vymalování - vytapetování fitness centra 
- stále trvá výměna oken v celém objektu a oprava střechy
- stále trvá dovybavení Klubu a šatny

- k dispozici nová velmi moderní učebna 
- k dispozici velmi moderní sociální zařízení
- zútulnění keramické dílny

- chybí samostatná místnost určená pouze pro činnost DDM

Pracoviště Zruč - Senec
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- chybí samostatná místnost určená pouze pro činnost DDM

Pracoviště Ledce

- k dispozici třídy, které slouží v odpoledních hodinách k zájmové činnosti DDM
- k dispozici malá tělocvična

- chybí samostatná místnost určená pouze pro činnost DDM

Pracoviště Bowling Třemošná

- profesionální bowlingová hala s 10 dráhami a sociálním zařízením

- k dispozici samostatná keramická dílna v prostorách sklepa
- k dispozici malá tělocvična

Pracoviště Trnová

- vybavení materiálového zázemí pro jednotlivé činnosti
- výhodou je samostatná kancelář, sálek a tři klubovny pouze pro činnost DDM

Pracoviště Horní Bříza

- stále trvá řešení problematiky malých nevyhovujících prostor o rozšíření či přestěhování celého pracoviště
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7. Prevence sociálně patologických jevů 
Protidrogová koncepce DDM je zpracována v Minimálně preventivním programu a je průběžně plněna během celého škol-
ního roku. Je zaměřena především na informativní složku – umístěním informačních cedulí v prostorách všech pracovišť s 
důležitými kontakty a telefonními čísly na střediska, linky bezpečí a ostatní instituce zabývající se problematikou sociálně 
patologických jevů. 

Další oblasti, které se zabývají touto problematikou je aktivní pohybová činnost a nabízená spontánní činnost. Obě tyto akti-
vity jsou poskytovány v rámci protidrogové prevence na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos.  V této oblasti se dále 
již řadu let pořádá několik akcí. Jednou z nich je postupová soutěž Dívka roku nebo školní bowlingová liga. 

Dále s problematikou protidrogové prevence seznamujeme děti na letním táboře, kde každoročně připravujeme v rámci 
letních aktivit různé besedy s odborníky nebo ukázky z činností jednotlivých branných složek. 

V neposlední řadě je v této oblasti velmi důležitá spolupráce s ostatními školskými zařízeními, s rodiči a především aktivní 
práce v komisích jako je školská komise nebo komise pro právní ochranu dětí a mládeže.
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8. Výsledky kontrol a inspekcí 

8.1 Inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola byla provedena 4-7.10. 2004 ČŠI, 
č.j.d4-1170/04-669

8.2 Kontroly zřizovatele

Byla provedena kontrola finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města dne 27.2. 2008, kde bylo uloženo kompletní 
přepracování ekonomických směrnic. Následná kontrola na podzim 2009 neshledala žádné nedostatky. Byly předloženy 
přepracované a novelizované směrnice dle požadavků a také schváleny.

Dále byla provedena kontrola na rozdělení fondů pracovnicí MěÚ Třemošná paní Salajovou, která neshledala žádné nedo-
statky.

8.3 Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje

Ve školním roce 2009/2010 byla provedena kontrola KÚ PK na personální a mzdovou agendu, dále na hospodaření a správ-
nost účtování přímých dotací. Kontrolu provedly: Bc. Miloslava Říhová, Bc. Marie Hanzlíčková a Bc. Leona Holubová. Kon-
trolované období: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009. V oblasti hospodaření a účtování nebyly zjištěny žádné nedostatky. V oblasti 
personální a mzdové agendy byla doporučena aktualizace některých zákonů používaných na tiskopisech v dohodách o pro-
vedení práce, dále byly zjištěny některé nedoplatky za příplatek za vedení a nesprávný zápočet odpracovaných let u jednoho 
pracovníka. Na základě zjištěných nedostatků byla provedena náprava a následné finanční vyrovnání. 

Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky, vše bylo následně do týdne odstraněno.

8.4 Kontroly hygieny

Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola OHS Plzeň-sever byla provedena 4.5.2003 
– zápis uložen v BOZP. Kontroly z hygieny jsou prováděny každoročně v průběhu letní činnosti v Klenovicích – zápisy uloženy 
v dokumentaci LČ.

8.5 Kontroly jiné

Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena žádná jiná kontrola na našem zařízení. Poslední kontrola byla provedena  
26. 4. 2004 OSSZ Plzeň – sever na pracovišti mzdové účetní v Trnové.

Poslední audit byl proveden 27. 7. 2005 auditorem Ing. Karlem Duškem č.osvědčení 181.
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9. Účelové dotace
(název vyhlášeného programu, druh dotace – např. neinvestiční, výše přidělené dotace, cíl projektu, hodnocení.)

a) MŠMT
b) Plzeňského kraje

1. Projekt z OP RLS ESF – Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a škol.
zařízení – s názvem: „ Zájmové vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti pohybových aktivit“
Rozpočet projektu: 2 769 075,32

Stručný obsah: Cílem projektu je zvyšování odborné způsobilosti pedagogů v oblasti zájmového vzdělávání, a to v pohybo-
vých aktivitách. Vycházíme z poznatků a zkušeností v tomto oboru, z možnostmi kvalitní nabídky technického a pedagogické-
ho zázemí, z průzkumu poptávky z řad škol a školských zařízení a nedostačujícími znalostmi pedagogů v tomto oboru. Projekt 
bude zaměřen na jednotlivé druhy pohybových aktivit. Školení proběhne pod vedením odborných lektorů v rozsahu celkem 
50 hodin, v každé klíčové aktivitě. Absolventi na základě úspěšného zakončení obdrží certifikát s akreditací. V rámci školení 
budou vydány odborné metodické listy a brožury. Bude poskytnuta dostačující propagační kampaň, připraven jeden sezna-
movací workshop a zpracovány webové stránky projektu. V neposlední řadě bude vytvořeno prezentační DVD a databáze 
lektorů a účastníků. Výstupy budou k dispozici veřejnosti z řad pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Projekt nebyl schválen.

2. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2009 s názvem: „Děti, loutky a pohádky II“
- druh dotace: účelová na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu
- výše dotace: 10 000,- Kč

- cíl projektu: V loňském roce loutkové divadlo DDM Kamarád přišlo poprvé s projektem Děti, loutky a pohádky. Tento pro-
jekt se dětem, rodičům a pořadatelům, velice zalíbil a proto jsme se rozhodli v letošním roce v projektu pokračovat.
Děti, loutky a pohádky patří v českých krajích nerozlučně dohromady. Hlavním cílem tohoto projektu je dětským divákům 
přiblížit různé druhy loutek a pohádky s nimi hrané, a to především mimo krajskou metropoli.
Ukázat dětem jak v klasické české pohádce vítězí rozum, vtip, chytrost, píle, statečnost, cílevědomost a přátelství nad zlobou, 
nepřátelstvím, hloupostí a nadutostí. V pohádkách nenajdou děti žádné násilí, kterému jsou denně vystaveny na televizní 
obrazovce. 

Loutkářský soubor v rámci tohoto projektu chce s klasickou pohádkou seznámit především obce v Plzeňském a Karlovarském 
kraji a představit tak svoji hlavní aktivitu. Hlavně se chceme zaměřit na místa, kde děti, mládež a dospělí lidé nemají možnost 
využívat širšího spektra kulturního vyžití, tak jako třeba obyvatelé krajské metropole.

- hodnocení: V rámci tohoto projektu, v roce svých 88. narozenin, jsme sehráli celkem 30 představení na různých místech 
plzeňského, ústeckého, středočeského, olomouckého a jihomoravského kraje pro 3600 diváků, s klasickou českou pohád-
kou. To znamená, že každé představení navštívilo v průměru 100 diváků, což je velký úspěch. Pohádková představení byla 
vybírána tak, aby se děti seznámily s různými druhy loutek. Děti se ale také seznamovaly s klasickými texty, v nichž nenajdou 
žádné násilí. V nich děti nacházely především důvtip, chytrost, statečnost a spoustu legrace, neboť hlavně tak vítězí v českých 
pohádkách dobro nad zlem. Loutky si zájemci po představení prohlédli a mohli si s nimi vyzkoušet i různé pohybové situace 
přímo na scéně nebo i jen tak za scénou po vedení našich loutkoherců.



40

10. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informační tabule vedení DDM Kamarád je vyvěšena na přístupném místě pro veřejnost, a to přímo v chodbě DDM. Obsahu-
je veškeré náležitosti o svobodném přístupu k informacím, další potřebné informace o činnosti, o pracovnících, organizační 
strukturu, plán práce na příslušný školní rok, výroční zprávu atd. Ostatní informace, uloženy v ředitelně, jsou na požádání 
připraveny k nahlédnutí – stížnosti, vymezení pravomoci a působnosti ředitele apod.

11. Řešení stížností
Ve školním roce 2009/2010 nebyla podána žádná stížnost.  
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12. Výroční zpráva DDM o hospodaření v roce 2009

12.1 Údaje o zaměstnancích

Průměrný přepočtený počet 
pedagogických zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet 
nepedagogických zaměstnanců

Počet zaměstnanců 4,056 2,527

Dosažený průměrný měsíční plat 24 215,- Kč 14 202,- Kč

12.2 Zpráva o hospodaření



42



43



44

13. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla  organi -
zace zřízena – celkové zhodnocení činnosti organizace za školní rok 
2009/2010
( úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy)

Úspěchy za uplynulý školní rok:

- jasná vize, využití znalostí a práce se SWOT analýzou 
- naplněnost pravidelné činnosti na všech pracovištích
- zájem a velká účast na příležitostných akcích, pozvánky na vystoupení
- zájem o poskytování metodické činnosti pro MŠ a ZŠ
- nové a velmi úspěšné výchovné koncerty v rámci metodické činnosti pro ZŠ
- úspěchy v soutěžích – 1. místo v oblastním kole a 7. místo v národním kole Dívka roku
- celoroční činnost Klubu, zapojení národnostních menšin do činnosti 
- úspěšné pokračování lyžařského výcviku
- velký zájem o další ozdravný pobyt u moře – Španělsko 2010 
- úspěšnost grantových programů, finanční dotace divadlo - 10 000,- Kč, Dívka roku 80 000,- Kč
- získání nových certifikátů v oblasti DVPP
- získání akreditace MŠMT ČR v oblasti DVPP : akreditace kurzu Image ředitele – manažera a akreditace pohybových  
  vzdělávacích aktivit 
- zapojení našeho pracoviště do projektu NIDM „Klíče pro život“ – uspořádání DVPP „Netradiční pohybové aktivity“  
 v rámci odbornostního setkání v našem kraji  
- aktivní práce ředitelky v republikové koordinační radě jako místopředsedkyně sdružení
- velmi dobrá spolupráce se sponzory, úspěšný frundraising – finanční účast na akcích 
- Skupina ČEZ – významný investor a partner na akci Dívka roku
- aktivní práce pracovníků DDM ve veřejném životě města – členství v komisích, zastupitelstvu
- nová organizační struktura – nové kompetence, manažerské schopnosti
- dobře zpracovaný public relations 
- rozsáhlá hospodářská činnost – vylepšení rozpočtu, posílení personalistiky
- velmi dobrá spolupráce s Bowlingem Třemošná, s restaurací Oázou Horní Bříza a s Klubem Horní Bříza
- velmi dobrá spolupráce se ZŠ Zruč, ZŠ Ledce, IZMŠ Trnová a MŠ Horní Bříza a MŠ Třemošná
- dovybudování nového pavilónu k zázemí loutkového divadla s kompletním sociálním zařízením
- velký zájem o zájezdová představení po celé ČR
- zpevnění venkovní plochy zahrady s ohništěm na centrálním pracovišti
- získání 2 solárií do majetku DDM sponzorským darem – otevření nové živnosti 
- získání nového pronájmu na pracovišti Chanos – možnost nabídky masáží
- nová přístupová cesta na pracovišti Chanos s oplocením a úprava prostranství 
- nová podlahová kobercová krytina v hale na pracovišti Sport Centrum Chanos + zrcadlová stěna
- nákup nového sportovního náčiní – fitboxy, fitbally, trampolíny
- velká aktivní účast dobrovolníků na akcích
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Neúspěchy

- několikaleté nedostačující finanční prostředky na OPPP
- špatně postavený normativ, který nezahrnuje předškolní věkovou kategorii a vysokoškoláky
- špatná neboli žádná spolupráce se ZŠ Horní Bříza – nesmyslnost konkurenčních bojů – manipulace,  
 neprofesionalita, místní politikaření
- zdlouhavé vyjednávání a netečnost představitelů města Horní Bříza
- stále snižující účast na stanovém táboře v Klenovicích
- opakovaně neúspěšný výběr personálního obsazení - častá výměna recepčního na pracovišti Chanos 
- stále trvají některé požadavky nutných oprav a rekonstrukcí, nákup nového vybavení a mate- 
 riálů pro činnost – výměna oken na Chanosu, nové vchodové dveře v DDM, dovybavení fitness  
 centra, dovymalování objektu, dovybavení zářivek do kluboven apod.

Způsoby řešení, nápravy

- vyvolávat další nová dohadovací řízení o mzdové finanční prostředky
- zlepšit spolupráci v Horní Bříze, a to především kvalitou a profesionálním přístupem odloučeného pracoviště,  
 udržením zájmů dětí a rodičů o naší činnost, stále zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku a přesvědčit představitele 
  města o naší důležitosti a o začlenění se mezi přední instituce ve městě. Pokračovat v práci ve veřejném 
  životě města – členství v komisích a v zastupitelstvu a spolupracovat s ostatními organizacemi ve městě
- zatraktivnit letní činnost na stanovém táboře v Klenovicích – např. jazykové nebo jiné zaměření 
- zaměřit se na upadající zájem některých činností v pravidelných aktivitách – věnovat se více náboru 
- zajistit stálé personální a kvalitní obsazení recepčního na pracovišti Chanos
- postupné dovybavování a nákupy na základě možností a výši přiděleného rozpočtu  
- dokončit obnovení fasády a nátěrů celého objektu v Tyršově ul.
- nutnost více se věnovat grantové politice a rozvíjet snahu o zapojení města do společných projektů  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

za školní rok 2009 - 2010

Přílohy
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