
1 

  

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, 

 

okr. Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

 

o činnosti DDM Bystřice za školní rok 2018 – 2019 

dle zákona č. 561/ 2004 Sb., §10 § 165  

 
 

 

 

 
V Bystřici dne 3. 9. 2019        Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová 

             ředitelka DDM  

 

 

 

 

 



2 

  

OBSAH: 

 

  

1. Základní charakteristika zařízení 

2. Hlavní úkoly DDM 

3. Personální zabezpečení 

4. Řídící činnost 

5. Vlastní činnost organizace 

a/ pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

b/ příležitostní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

c/ soutěže 

d/ prázdninová činnost 

e/ posilovna 

f/ Človíčkov 

6. Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením 

7. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

8. Propagační činnost 

9. Materiálně technické zabezpečení 

10. Ekonomické zajištění činnosti 

11. Údaje o výsledcích školní inspekce a dalších kontrol 

12. GDPR 

13. Svobodný přístup k informacím 

14. Řešení stížností 

15. Úrazy 

16. Závěr 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

  

 

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO: 

 

 

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

739 95 Bystřice 

DDM je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření od 1. 1. 1995 

IČ: 75093936 

IZO: 674106164 

Tel.: 558 995 275 - 277, 724 061 600, 733 137 738 

ID schránky: kdrkjmq  

e-mail: wroblova@ddmbystrice.cz, info@ddmbystrice.cz 

www.ddmbystrice.cz 

 

Zřizovatel: 

 

Obec Bystřice 

Bystřice 334, 739 95, okr. Frýdek - Místek 

IČ: 00296562 

 

Vlastníkem budovy včetně pozemků je obec Bystřice. V budově jsme ve výpůjčce vůči Základní škole a 

Mateřské škole Bystřice 848, okr. Frýdek - Místek, příspěvková organizace 

 

 

Datum zápisu do sítě škol: 

 

30. 6. 1996  

 

Datum vystavení posledního rozhodnutí: 

 

1. 10. 2015 

č. j. MSK 118137/2015 

  

 

 

Ředitelka     - Bc. Jarmila Wróblová  

Zástupce statutárního orgánu - Monika Kluzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wroblova@ddmbystrice.cz
mailto:ddm.bystrice@tiscali.cz
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2. HLAVNÍ ÚKOLY 

 

Hlavní účel a předmět činnosti DDM je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy. 

Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání řadí střediska volného času mezi školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání, jejichž činnost je určena dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a dalším osobám. 

Tato vyhláška určuje formy zájmového vzdělávání, celoroční provoz i způsob určování úplaty za poskytované 

služby. 

Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového 

vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu 

na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. 

Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností a aktivit 

označené pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času. Je zaměřeno 

na různé oblasti a umožňuje získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Vede účastníky 

k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení. 

Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, tj. i dětem zdravotně 

handicapovaným, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i národnostním menšinám. 

Naše aktivity nabízíme všem věkovým kategoriím. Cílem je aktivně reagovat a přizpůsobovat se 

trendům, které oslovují všechny věkové kategorie. 

Cílem všech aktivit DDM je propagovat význam účelného využívání volného času z pohledu dalšího 

odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi mladou 

generací. 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

V DDM pracují interní pracovníci v pracovním poměru a externí pracovníci na základě dohod. 

Dohody o pracovní činnosti a provedení práce byly uzavřeny s  28 externími pracovníky. Jedná se o skupinu 

výchovných pracovníků. Tito se podílejí především na zabezpečení pravidelné výchovně vzdělávací činnosti, 

ale spolupracují i na příležitostné a táborové činnosti. Využívání odborně fundovaných a zkušených 

pracovníků vede k prohloubení kvality vykonané činnosti a zvyšování zájmu o tyto aktivity.  

Na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovali celoročně v DDM 2 vrátní, kteří zabezpečují v 

odpoledních a večerních hodinách provoz zařízení. 

 V letošním školním roce jsme měli bez odborné kvalifikace vedoucí zájmového útvaru  - atletika, 

zumbička, dance fusion, břišní tance-zač., chovatel, mažoretky – přípravka, technicko-kutilský kroužek. 

Vzdělání je doporučeno v závislosti na nabídce. Ostatní externí pracovníci splňují pedagogickou kvalifikaci. 

Jsou absolventi VŠPg, SŠPg mají DPS nebo kurz studia pedagogiky volného času pro pracovníky 

vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Systém práce s externími pracovníky vychází především ze 

závěrů hodnotící porady na konci školního roku a z úvodní zahajovací porady zaměřené na plánování činnosti 

v novém školním roce. Před konáním větších příležitostných akcí a táborů se konají samostatné operativní 

porady. 

 

 

Přehled o zaměstnancích 

 

Kvalifikace pracovníků 

 

Zaměstnanci Škola Funkční zařazení Pracovní 

úvazek 

Pedagog volného času UP FTK Olomouc ředitelka 

statutární orgán 

100% 

Pedagog volného času 

1. 10. 2018 -1. 2. 2019 

 1. 2. 2019-31. 1. 2022 

FF Ostravská univerzita 

 

ved. odd. sportu a 

mládeže 

ved. odd. sportu a 

mládeže 

62,5% 

 

100% 
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Pedagog volného času 

22. 10. 2019-31. 1. 2019 

zástup 

SŠ-Havířov-Prostřední 

Suchá 

 

pedagog 50% 

Pedagog volného času 

 

Program celoživotního 

vzdělávání – ped. studium 

na PF OU v Ostravě 

ved. odd. 

společenských věd 

100% 

 

THP SEŠ Český Těšín účetní 

zástupce stat. org. 

100% 

 

Správní zaměstnanec SOU F-M domovnice 100% 

 

Vzdělávání 
 

Dalším prvkem, který byl ve školním roce 2018 - 2019 sledován a podporován, bylo vzdělávání interních 

zaměstnanců a to především pedagogických pracovníků. DVPP bylo zajišťováno dle zpracovaného harmonogramu 

a probíhalo celoročně podle nabídky vhodných vzdělávacích programů. 

 

Ředitelka 

Seminář – Zákoník práce ve školské praxi, Cestovní náhrady 2019, Výtvarné techniky nejen pro děti VI   

Koordinační porada pořadatelů kvalifikačních kol MČR v mažoretkovém sportu 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 

Pedagog volného času – vedoucí oddělení společenských věd 

Seminář – Výtvarné techniky nejen pro děti VI, Práce s emočními, akutními a krizovými stavy u žáků 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 

Pedagog volného času – vedoucí oddělení sportu a mládeže 

Seminář trenérů mažoretkového sportu 

Koordinační porada pořadatelů kvalifikačních kol MČR v mažoretkovém sportu 

Seminář – Práce s emočními, akutními a krizovými stavy u žáků 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 

Účetní 

Seminář – Peněžní fondy školské PO jejich tvorby a použití, Účetní závěrka 2018, Cestovní náhrady v roce 

2019. 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice. 

 

Přímá práce 

 

V souladu s vyhláškou 563/2004 Sb. pro školní rok 2018/19 byla pro pedagogické pracovnice přímá výchovná 

činnost stanovena takto: 

 

Pedagogové 

6 hodin přímé výchovné činnosti týdně 

nejméně 2 výchovné skupiny - zájmové útvary, kurzy, kluby 

 

Vedoucí oddělení společenských věd  

vedla 6 zájmových útvarů, 12,5 hod. přímé výchovné činnosti týdně  

- šitíčko 2,5 hod., Človíčkov 2,5 hod., keramika 2 hod., kurz šití 6 hod. 

Vedoucí oddělení sportu a mládeže  

vedla 2 zájmové útvary, 6 hod. přímé výchovné činnosti týdně 

- mažoretky a pompny-juniorky 2x 2 hod., pompony-kadetky 2 hod.. 
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Ředitelka 

2 hodiny přímé výchovné činnosti týdně 

nejméně 1 výchovná skupina - zájmový útvar, kurzy, kluby 

vedla 2 zájmové útvary, 5 hod. přímé výchovné činnosti týdně     

- kurzy fitness cvičení pro ženy a dívky 2x 1,5hod., stolní tenis 2 hod. 

 

4. ŘÍDÍCÍ ČINNOST 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

Řídicí a kontrolní činnost je určena příslušnými právními předpisy a vyhláškami, vnitřním 

kontrolním systémem a směrnicemi, vnitřním řádem, organizačním řádem a ŠVP. 

Jeden krát týdně se konaly pravidelné pedagogicko-provozní porady. Porady měly převážně charakter infor-

mativní včetně zpětné vazby a řešily konkrétní úkoly a zadání pro práci vycházející z 

plánu činnosti na školní rok a ŠVP. Operativně řešily otázky personálního a materiálně-technického 

zajištění připravovaných akcí pořádaných DDM, požadavky vedoucích oddělení na materiál a vybavení ZÚ, 

zhodnocení uskutečněných akcí. Zápisy z porad písemně zpracovávala ředitelka DDM.  

Pedagogické rady se konaly 2x ročně a to v září a červnu. 

Porady s externími pracovníky proběhly 2x ročně v září a v červnu. Porady jsou zaměřené na seznámení se 

s organizačním a vnitřním řádem DDM, ŠVP, plánem práce, školením BOZP a PO, 1. pomocí, výroční zprá-

vou. Řešily se rovněž výchovně vzdělávací problémy. 

Kontrola výchovné činnosti probíhala formou hospitací v zájmových útvarech a při výchovných činnostech 

vedoucími oddělení a ředitelkou. Kontroly byly zaměřeny na kontrolu vedení deníků zájmové činnosti, kon-

trolu placení účastnických poplatků za zájmové kroužky, kontrolu vedení dokumentace, kontrolu počtu členů 

v ZÚ, dodržování BOZP a PO. Prováděla se rovněž kontrola docházky členů do ZÚ, vztah vedoucího a členů 

ZÚ, pedagogický přístup vedoucího k činnosti. Zjištěné nedostatky byly řešeny s konkrétními vedoucími ZÚ. 

Součástí hospitací byly i připomínky a požadavky vedoucích zájmových útvarů na materiálové vybavení, pro-

vozní a finanční zabezpečení činnosti, které byly průběžně řešeny po celý školní rok. O hospitaci byl veden 

zápis. 

 

5. VLASTNÍ ČINNOST ORGANIZACE 

 

a/  Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost  

 

 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se uskutečňovala v zájmových útvarech a kurzech. 

Činnost byla všestranně zabezpečena v rámci možností jak po stránce materiální, tak po stránce finanční a 

vytvářela tímto předpoklad pro úspěšnou činnost a reprezentaci DDM na veřejnosti. ZÚ byly vedeny v souladu 

se zásadami pedagogiky volného času. Většina ZÚ pracovala v budově DDM. Sportovní kroužky svou činnost 

uskutečňovaly ve sportovních halách a tělocvičně MŠ a ZŠ v Bystřici a na tanečním sále PZŠ v Bystřici. ZÚ 

se konaly 1 – 2x týdně. Výše úplaty za zájmové vzdělávání se kalkuluje vždy na daný školní rok. 

 

  

ŘEDITELKA  

Zástupce statut. orgánu 

účetní 

Vedoucí oddělení 

sportu a mládeže

 

 Zástupce statut. org.-účetní 

Vedoucí oddělení 

společenských věd

 

 Zástupce statut. org.-účetní 

Externí pracovníci Externí pracovníci Domovnice Vrátný 
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Činnost většiny aktivit probíhala od října do května. Pouze kroužek mažoretek a kurzy pro dospělé zahájily 

svou činnost již v září a ukončily v červnu. 

 Stav členské základny dle statistického výkazu k 31. 10. 2018 byl 571 členů (z toho: předškolní děti 

31 do 18 let 412, ostatní 128), kteří navštěvovali 44 zájmových kroužků a kurzů. Celkem se v průběhu celého 

školního roku zúčastnilo pravidelné činnosti 677 dětí, mládeže a dospělých v 55 zájmových kroužcích a 

kurzech. 

Nabídka kroužků na nový školní rok byla zveřejněna a nabízena od září stávajícího školního roku a byla 

průběžně aktualizována. 

Zápis probíhal v měsíci září a dále kdykoliv během roku, pokud není z bezpečnostních nebo prostorových 

důvodů již zájmový kroužek naplněn. 

V lednu nabízíme nové zájmové kroužky pro děti i dospělé na II. pololetí školního roku. 

Nabídka vychází ze zájmů a požadavků dětí a rodičů a personálních i prostorových možností DDM. 

Tradičně nabízíme činnosti z oblasti hudební, estetické, sportovní, taneční. 

Členem zájmového kroužku nebo kurzu se může stát kdokoliv, činnost připravujeme především pro děti, žáky, 

studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo 

jiné podmínky. 

Členem je ten, kdo vyplní přihlášku a uhradí úplatu za zájmové vzdělávání stanovenou na školní rok. 

 

Počet ZÚ, počet členů za období 2016/17 – 2018/19 

 

Stav vychází ze statistického výkazu Z 15-01 k 31. 10. 

 

 Šk. rok 

2016-17 

 Šk. rok 

2017-18 

 Šk. rok 

2018-19 

 

 Počet 

ZÚ 

Počet 

členů 

Počet 

ZÚ 

Počet 

členů 

Počet 

ZÚ 

Počet 

členů 

Spol. vzdělávací 17 208+5 MŠ 19 186+23 MŠ 17 185+17 MŠ 

Sportovní 16 228+30 MŠ 14 193+12 MŠ 15 221+14 MŠ+5SŠ 

ZÚ nad 15 let 11 131+  3 SŠ 13 146+  5 SŠ 12 128+  1 SŠ 

CELKEM 44 605 46 565 44 571 

 

Přehled zájmových útvarů a kurzů ve šk. roce 2018/19 

 

Oddělení společenských věd 

 
Poř. 

č. 

Název ZÚ Počet členů 

k 31. 10. 2018 

Přihláška během 

roku 

Počet členů 

k 31. 5. 2019 

  ZŠ/MŠ/SŠ ZŠ/MŠ/SŠ ZŠ/MŠ/SŠ 

1. Břišní tanečnice-začátečníci 7/2/0 - 7/2/0 

2. Břišní tanečnice Sunflower  16/0/0 - 16/0/0 

3. Dance Fusion 15/0/0 - 15/0/0 

4. Chovatel 12/0/0 - 12/0/0 

5. Kytara začátečníci I 13/0/0 - 13/0/0 

6. Kytara začátečníci II 6/0/0 - 6/0/0 

7. Kytara mírně pokročilí  5/0/0 - 5/0/0 

8. Kytara pokročilí 7/0/0 - 7/0/0 

9. Keramika  14/0/0 - 14/0/0 

10. Lego 25/0/0 - 25/0/0 

11. Šitíčko 5/0/0 - 5/0/0 
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12. Technicko-kutilský kroužek 14/0/0 - 14/0/0 

13. Taneční průprava-mladší 2/7/0 - 2/7/0 

14. Taneční průprava-starší 10/1/0 2/0/0 13/1/0 

15. Výtvarné čarování 1/6/0 0/1/0 2/6/0 

16. Výtvarný kroužek 12/0/0 1/0/0 12/0/0* 

17. Zumbička 21/1/0 - 21/1/0 

 Celkem k 

31. 10. 2018 

185/17/0 

202 

  

 Celkem k 

 31. 05. 2019 

  189/17/0 

206 

 

Oddělení sportu a mládeže 

 

Poř. 

č. 
Název ZÚ Počet členů k 31. 

10. 2018 

Přihláška během 

roku 

Počet členů k 

31. 5. 2019 

  ZŠ/MŠ/SŠ ZŠ/MŠ/SŠ ZŠ/MŠ/SŠ 

1. Atletika I 14/7/0 1/0/0 15/7/0 

2. Atletika II  21/0/0 0/0/0 21/0/0 

3. Badminton 12/0/0 0/0/0 12/0/0 

4. Florbal začátečníci 20/0/0 1/0/0 21/0/0 

5. Florbal mírně pokročilí 17/0/0 1/0/0 18/0/0 

6. Florbal pokročilí 12/0/0 2/0/0 14/0/0 

7. Mažoretky přípravka 7/7/0 0/1/0 7/8/0 

8. Mažoretky kadet 19/0/0 0/0/0 19/0/0 

9. Mažoretky+pompony junior 26/0/3 0/0/0 25/0/3* 

10. Mladý hasič 7/0/0 0/1/0 7/1/0 

11. Pompony kadetky 14/0/0 1/0/0 15/0/0** 

12. Sebeobrana mladší I 10/0/0 0/0/0 10/0/0 

13. Sebeobrana mladší II 9/0/0 0/0/0 9/0/0 

14. Sebeobrana pokročilí 16/0/2 0/0/0 16/0/2 

15. Stolní tenis  17/0/0 0/0/0 17/0/0 

 Celkem k 

31. 10. 2018 

221/14/5 

240 

  

 Celkem k 

31. 05. 2019 

  226/16/5 

247 

* Jedna žákyně přešla do kroužku Pompony kadetky.  

** Jedna žákyně přešla z kroužku Mažoretky pompony juniorky.   
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Kurzy a kroužky pro SŠ a dospělé 

 

 Počet členů 

k  31. 10. 2018 

Věková 

kategorie 

Počet členů 

k 31. 5. 2019 

1. Jóga 

    říjen - květen 

20 Dospělí  

2. Fitness cvičení 

    září - listopad 

12 Dospělí  

3. Flamenco-začátečníci 

    říjen - prosinec 

7 Dospělí 

 

 

4. Flamenco-pokročilí 

    říjen - prosinec 

9 Dospělí 

 

 

5. Pilates 

    říjen - prosinec 

22 Dospělí 

 

 

4. Pilates 

    říjen - prosinec 

22+1SŠ Dospělí                  

6. Cvičení pro ženy 

    říjen - prosinec 

11 Dospělí 

 

 

7. Kurz šití 

    říjen - prosinec 

5 Dospělí  

8. Kurz šití 

    říjen - prosinec 

5 Dospělí 

 

 

9. Kurz šití 

    říjen - prosinec 

4 Dospělí 

 

 

11. Kytara-začátečníci 

    říjen - květen 

5 Dospělí 

 

 

 

12. Výtvarný klub 

     říjen - prosinec   

6 Dospělí 

 

 

Celkem  

k 31. 10. 2018 

 

128+1SŠ 
 

 

 

13. Fitness cvičení 

    listopad - prosinec 

 Dospělí 

 

10 

14. Fitness cvičení 

    leden – únor  

 Dospělí 

 

8 

15. Flamenco-pokročilí 

    leden – duben 

 Dospělí 

 

8 

16. Flamenco 

    leden - duben 

 Dospělí 

 

7 

17. Kurz šití 

    leden - duben 

 Dospělí 

 

6 

18. Kurz šití 

   leden - duben 

 Dospělí 

 

5 

19. Kurz šití 

   leden - duben 

 Dospělí 5 

20. Pilates 

   leden - duben 

 Dospělí 

 

14 

21. Pilates 

   leden - duben 

 Dospělí 

 

15 

22. Cvičení pro ženy 

   leden – duben 

 Dospělí 9 

23. Fitness cvičení 

   únor - duben 

 Dospělí 

 

8 

Celkem 

k 31. 05. 2019 

223+1SŠ  95 
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Ve školním roce 2018/19 byl počet členů v zájmových kroužcích stabilní.  

Bohužel nám odešla po několika letech trenérka břišních tanečnic, která si založila vlastní taneční studio a s ní 

odešla i děvčata ze skupiny Paradise, Sunrise a částečně i z Flower power. Tímto jsme ztratili vynikající 

lektorku i děvčata.  

Děkuji trenérce za úspěchy, které získala se svými svěřenkyněmi na národních i mezinárodních soutěžích a 

tímto reprezentoval náš DDM. 

Na oddělení společenských věd jsme otevřeli nové ZÚ technicko-kutilský, který je zaměřen na techniku, 

rukodělnou činnost a hlavně ho navštěvovali chlapci 1. stupně. 

 

Na oddělení sportu a mládeže jsme pro velký zájem otevřeli 2 ZÚ atletiky a také se rozšířily ZÚ sebeobrany. 

Pro dospělé zájemce jsme otevřeli nově kurz hry na kytaru a pro velký zájem pracovaly 3 kurzy šití. 

 

Výsledky a úspěchy: 

 

Ve školním roce 2018/2019 se svěřenci našeho DDM účastnili hned několika soutěží. Jedná se hlavně 

o kroužky mažoretek, roztleskávaček (a jejich společných mixů) a břišních tanečnic. Tyto tanečnice se 

podívaly nejen na spoustu nepostupových – pohárových soutěží, ale i na velké množství těch postupových, 

jako jsou Mistrovství republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa. Uvádíme především výsledky z těchto 

postupových soutěží. Několika nepostupových soutěží se účastnily i děti z kroužku florbalu (mírně pokročilí 

a pokročilí) a děti z kroužku Mladý hasič.  

 

Mažoretky a roztleskávačky  

 

Mistrovství světa v Praze 20. - 24. 8. 2019 

 

3. místo – Sólo kadetky 2 baton – Barbora Kupcová  

4. místo – Pódiová sestava juniorky MIX Japonsko  

11. místo – Pódiová sestava seniorky pompon Trója  

 

Světový šampionát mažoretek v Praze 19. 8. 2019  

 

1. místo – Miniformace kadetky  

2. místo – Duo kadetky – Bára Bojková, Barbora Kanioková 

10. místo – Sólo seniorky – Lenka Ostruszková 

11. místo – Sólo kadetky – Beata Čmielová   

 

Mistrovství Evropy v Chorvatsku 12. - 15. 6. 2019 

 

1. místo – Sólo kadetky 2 baton – Barbora Kupcová  

5. místo – Duo mix – Adéla Bojková, Eliška Foltánová  

5. místo – Pódiová sestava juniorky MIX Japonsko  

6. místo – Trio juniorky 2 baton – Lucie Kupiecová, Simona Rylková, Tereza Toszková  

6. místo – Pódiová sestava seniorky pompon Trója  

8. místo – Sólo kadetky 2 baton – Nela Kropová  

10. místo – Miniformace juniorky  

 

Memoriál Jiřího Necida v Hlučíně 2. 6. 2019 

 

2. místo – Sólo kadetky 2 baton – Barbora Kupcová  

3. místo – Duo kadetky – Barbora Kupcová, Nela Kropová 

7. místo – Sólo kadetky – Barbora Kupcová  
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Mistrovství České republiky „A“ v Náchodě 18. 5. – 19. 5. 2019 

 

5. místo – Pódiová sestava juniorky MIX Japonsko 

7. místo – Miniformace MIX kadetky  

7. místo – Miniformace seniorky pompon  

8. místo – Miniformace kadetky pompon 

8. místo – Pódiová sestava seniorky pompon Trója  

12. místo – Duo Eliška Foltánová, Adéla Bojková seniorky MIX  

 

Mistrovství České republiky „A“ v Ostravě 4. 5. – 5. 5. 2019 

 

8. místo – Sólo kadetky 2 baton – Nela Kropová  

8. místo – Trio juniorky 2 baton – Lucie Kupiecová, Tereza Toszková, Simona Rylková  

16. místo – Sólo juniorky – Tereza Toszková  

13. místo – Miniformace juniorky 

15. místo – Miniformace seniorky  

 

 

Mistrovství České republiky „B“ v Hranicích 27. 4. – 28. 4. 2019 

 

2. místo – Duo kadetky – Bára Bojková, Barbora Kanioková 

3. místo – Sólo kadetky – Beata Čmielová   

3. místo – Miniformace kadetky  

5. místo – Duo kadetky – Magdaléna Ciranová, Anežka Pindurová 

6. místo – Pódiová sestava kadetky  

6. místo – Sólo seniorky – Lenka Ostruszková  

8. místo – Sólo juniorky – Karolína Tomisová  

8. místo – Sólo seniorky pompon – Aneta Pyszková  

8. místo – Trio juniorky – Lucie Bardoňová, Klára Sikorová, Klaudie Bělicová  

 

Semifinále mistrovství České republiky v sólech „A“ ve Stochově 20. 4. 2019 

 

21. místo – Sólo juniorky – Tereza Toszková  

25. místo – Sólo kadetky – Nela Kropová 

27. místo – Sólo juniorky – Lucie Kupiecová  

 

Břišní tanečnice  

 

Národní soutěž Uherský Ostroh 19. 5. 2019  

 

3. místo – skupina SUNFLOWER  

 

Krajská soutěž Kopřivnice 4. 5. 2019  

 

3. místo – skupina SUNFLOWER  

 

b/ Příležitostní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

 

Příležitostní akce mají různý charakter. Každá z těchto akcí má své poslání (seznámení se s možností 

trávení volného času, plnění funkce prevence sociálně patologických jevů, podílí se na environmentální 

výchově, podporují tradice apod.) Pracovníci DDM připravili celou řadu akcí pro děti, mládež, rodiče a ostatní 

zájemce, formou jednorázových i cyklických akcí, soutěží, turnajů, přednášek, výstav apod. Na pořádání akcí 

se podíleli interní, externí a dobrovolní pracovníci, za což jim patří velké poděkování. K těmto aktivitám byly 

využívány prostory DDM, školy, plavecký bazén, sportovní areál, kino, areál parku PZKO. 

Příležitostné aktivity jsou také významnou formou prezentace DDM na veřejnosti. 
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Celoroční harmonogram akcí umožnil zachovat pestrost, rovnoměrnost druhů a zaměření /včetně věkového/. 

 Celkem jsme uspořádali 129 akcí v oblasti nepravidelné činnosti. Těchto akcí se zúčastnilo 

11307 zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Z toho o sobotách a nedělích bylo 31 akcí, které navštívilo  

3092 zájemců. Počty osob na akcích se dle možnosti evidují v prezenčních listinách nebo prodanými 

vstupenkami. 

 

Mezi tradiční akce patřily: 

Rozloučení s létem 

Výstavy pro veřejnost – Vánoční inspirace, Velikonoční výstava 

Klub Patchworku  

Kreativní odpoledne – podzimní dílny, adventní věnce, vánoční a velikonoční ozdoby z keramiky, vánoční a 

velikonoční dílny 

Setkání s Mikulášem a rozsvěcení vánočního stromu – tradiční velká akce pro rodiče s dětmi ve spolupráci 

s obci 

Den Země – akce pro ZŠ, MŠ spojena s besedami o myslivosti, ptácích, rybářství, životním prostředí 

Jarní revue – akademie pro rodiče, veřejnost, děti MŠ a žáky ZŠ s ukázkami z činnosti ZÚ DDM 

Bystřický zvonek, Bystřický zvoneček – pěvecká soutěž pro děti z regionu 

Den Dětí – pro širokou veřejnost 

Bystřická hůlka – nepostupová soutěž mažoretek 

Kvalifikační kolo MČR v mažoretkovém sportu 

 

Pro děti českých i polských mateřských škol z Bystřice, Nýdku, Hrádku, Návsí a Vendryně jsme připravili 

řadu akcí – zimní hry, kreativní dílny – podzimní, vánoční, velikonoční, Den Země, Den dětí, filmové 

představení. 

 

Víkendové pobyty a soustředění v DDM, výjezdy na akce a soutěže 

 

Název akce Termín Místo konání Počet účastníků 

Potáborové setkání z LTŠ 22. – 23. 9. 2018 DDM 25 

Soustředění mažoretek 3. – 4. 11. 2018 DDM 34 

Soustředění mažoretek 16. –18. 11. 2018 DDM 28 

Soustředění mažoretek 23. – 25. 11. 2018 DDM 20 

Soustředění Dance fusion 30. 11. – 1. 12. 2018 DDM 14 

Soustředění karatistů 5. – 7. 4. 2019 DDM 51 

Slet čarodějnic 30. 4.  – 1. 5. 2019 DDM 16 

MČR “A” mažoretek 18. – 19. 5. 2019 Náchod 36 

ME v mažoretkovském sportu 10. – 16. 6. 2019 Chorvatsko 25 

MS v mažoretkovém sportu 19. – 23. 8. 2019 Praha 31 

 

CELKEM    AKCÍ           10 

  CELKOVÝ 

POČET          280 

 

c/ Soutěže a přehlídky 

 

Pro pořádání soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT naše zařízení nemá akreditaci. 

DDM Bystřice připravuje a organizuje především soutěže místního a regionálního charakteru. V oblasti 

hudební, výtvarné a sportovní. 

V rámci sportovních soutěží pořádali sportovní turnaje ve florbale mladších a starších žáků Florbal Cup 2018, 

ve stolním tenise Bystřice Open, Sportovní ligu v kopané a florbalu, Mikulášskou laťku,  Tyto turnaje a 

soutěže jsou pořádané pro školy a sportovní družstva z regionu. 

V rámci výtvarných soutěží jsme uspořádali tradiční soutěže s tématem ke Dni zvířat, Mikulášská galerie, 

Velikonoce na vsi. Těchto soutěží se účastní děti MŠ, žáci ZŠ a ZUŠ z regionu. 

V rámci pěveckých soutěží jsme spořádali pěveckou soutěž a Bystřický zvonek a Bystřický zvoneček pro děti 

MŠ a ZŠ z regionu. 

Ve spolupráci s honebním společenstvím Loučka jsme uspořádali soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. 
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Výsledky jsou zveřejněny na našich webových stránkách. 

 

d/ Prázdninová činnost 

  

 Prázdninová činnosti je zajištěna formou jednorázových aktivit, pobytových a příměstských táborů a 

odborných soustředění. Nabídka je určena nejen členům pravidelných zájmových aktivit, ale také ostatním 

dětem z regionu.  

Aktivity o podzimních a jarních prázdninách jsou zahrnuty v příležitostních akcí. Pořádáme jednodenní 

odborná soustředění a akce různého charakteru – kreativní dílny, výlety, bazén, sportovní aktivity apod. O tyto 

akce je z řad dětí a rodičů zájem. 

 

O letních prázdninách jsme uspořádali 6 turnusů tzv. Mini táborů, kdy děti ráno přicházejí do DDM a 

odpoledne odcházejí domů. Zúčastnilo se jich 228 dětí od MŠ až po 7. třídy. Každý turnus byl tématicky 

zaměřen a atraktivní program se líbil všem účastníkům táborů. V příštím roce se budeme snažit zachovat počet 

Mini táborů. Pro rodiče jsou cenově dostupné a o děti je v průběhu dne postaráno předem připraveným 

programem. 

 Letního tábora v Řece se zúčastnilo 39 dětí. Tento tábor byl tématicky zaměřen. Probíhala na něm 

celotáborová hra Boj o přežití  

 Uspořádali jsme 2 soustředění pro florbalisty a mažoretky - kadetky. Zúčastnilo se jich 48 dětí. 

Soustředění byly zaměřené na zdokonalení techniky a herních situací ve florbalu. Mažoretky  dolaďovaly 

formu na Světový šampionát mažoretek v Praze. 

Letní taneční školy s tématem Cesta kolem světa, která byla zaměřena na výuku různých tanečnchí stylů se 

zúčastnilo 50 děvčat a chlapců. 

 

Letní prázdniny 

 

Termín Název akce Počet 

účastníků 

8. – 12. 7. 2019 

 

Indiáni 37 

15. – 19. 7. 2019 Madagaskar 34 

 

22. – 26. 7. 2019 Filmový týden 39 

 

29. 7. – 3. 8. 2019 Letní taneční škola 50 

 

5. – 9. 8. 2019 Vzhůru do oblak 39 

 

9. – 11. 8. 2019 Soustředění mažoretky 

kadetky 

19 

12. – 16. 8. 2019 Škola čar a kouzel 

 

39 

12. - 16. 8. 2019 Soustředění – florbal 29 

 

19. - 23. 8. 2019 Havajské dobrodružství  40 

 

12. - 20. 8. 2019 Pobytový LT v Řece 

Kdo přežije 

39 

CELKEM    AKCÍ    10                                  CELKOVÝ 

POČET        365      

 

  

f/ Posilovna 

 

 V prostorách DDM se nachází posilovna pro veřejnost. Provoz byl v tomto školním roce upraven tak, 

aby již v dopoledních hodinách mohli zájemci posilovnu navštívit. Součásti posilovny je i aerobní sál, ve 
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kterém jsou k dispozici spiningová kola, běžecké trenažéry, orbitregy, stepper, stepaerobní bedýnky,  

 

Provoz posilovny: 

Pondělí  10,00 – 20,00 hod.      veřejnost 

Úterý:        10,00 – 20,00 hod.    16,00 – 17,30 fitness ženy  veřejnost 

Středa:   10,00 – 20,00 hod.      veřejnost 

Čtvrtek:    10,00 – 20,00 hod.    16,00 – 17,00 fitness ženy  veřejnost 

Pátek:   10,00 – 20,00 hod.      veřejnost 

 

V rámci kurzů pro mládež a dospělé jsme i letos pokračovali v pravidelném fitness cvičení pro ženy, které se 

koná 2x týdně v úterý a čtvrtek.  

 

Permanentky do posilovny byly v této výši: 

Jednorázový vstup 50,- Kč, permanentka na 1 měsíc 500,- Kč a celoroční 3 200,- Kč. 

Za období září 2018 – srpen 2019 navštívilo posilovnu na jednorázové vstupy a permanentky 4667 cvičenců. 

Celkem bylo zakoupeno 75 měsíčních permanentek a 11 celoročních . 

Provoz v posilovně v době prázdnin a dnech volna je přizpůsobován a upravován tak, abychom vyšli vstříc co 

největšímu počtu klientů. 

 

g/ Človíčkov – Klub pro maminky s dětmi 

 

 Človíčkov, je určen maminkám s dětmi, které jsou doma na mateřské dovolené nebo nepracují. V 

letošním školním roce jsme pro velký zájem z řad maminek rozšířili činnost na dva dny v týdnu. 

Činnost se uskutečňovala vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 11,00 hod. pod vedením interní a externí 

pedagogické pracovnice, které v dopoledních hodinách připravovaly program pro klienty tohoto klubu. Náplní 

je pravidelné setkávání se, výměna zkušeností s výchovou dětí, spontánní hra dětí v kolektivu a zapojování se 

do jednoduchých činností, které děti ještě neznají. Zájemci platili jednorázový vstup ve výši 50,-Kč. Celkem 

během roku navštívilo Človíčkov 894 dětí a maminek.   

Po materiální stránce se snažíme dětem vybavit klub potřebnými pomůckami, hračkami a materiálem k 

činnosti. 

 

6. Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením a dalším subjektům 

 

Naše zařízení nemá žádnou příslušnou akreditaci, s kterou by mohlo provádět organizaci školení, 

kurzů, seminářů, instruktáží a odborné přípravy. Zároveň neprovozujeme půjčování speciálního vybavení 

veřejnosti či školským zařízením. 

 

7. Spolupráce se subjekty a organizacemi 

 

Pro naše zařízení je klíčová spolupráce s našim zřizovatelem, kterým je Obec Bystřice. Veškerá jednání 

se zřizovatelem jsou jasná a konkrétní. Zřizovatel podle možností respektuje naše rozpočtové požadavky a 

řeší s námi nečekané problémy. Vedení obce má zájem o celou naši činnost a podporuje ji. Často je 

spolupořadatel nebo partner při pořádání akcí pro veřejnost. 

DDM po celý rok dobře spolupracoval s českými i polskými školskými zařízeními v obci i z okolí. 

 Na dobré úrovni byla spolupráce s bystřickými i okolními spolky a sdruženími - PZKO, hasiči, rybáři, 

myslivci atd., se kterými spolupracujeme na organizaci akcí. 

 

8. Propagační činnost 

 

Propagační činnost se uskutečňovala především prostřednictvím náborových letáků a pozvánkami 

k jednotlivým akcím, které jsou vydávány většinou i v jazyce polském. Informace o činnosti a pořádání byly 

prezentovány v kabelové TV Třinec, Bystřice, nástěnkami ve školách, obecními vývěskami a v regionálním 

tisku Hutník. Na veřejnosti jsme se prezentovali pořádáním kulturních a sportovních akcí. Informace jsou 

zveřejňovány na webových stránkách www.ddmbystrice.cz. Před budovou DDM je informační vývěska, kde 

veřejnost informujeme o činnosti. 

http://www.ddmbystrice.cz/
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9. Materiálně technické zabezpečení 

 

Rozvoj, údržba a opravy zařízení: 

  

 V letošním školním roce 2018/19 byly provedeny běžné opravy zařízení a vnitřních prostor budovy.   

Oprava kostýmů, WC, klimatizace, oprava a čalounění posilovacích strojů, oprava telefonního převodníku, 

počítačové sítě, demontáž a montáž nových svítidel, malířské práce,  

 

Materiální podmínky: 

 

 V rámci finančních možností dovybavujeme jednotlivé klubovny a na základě požadavků vedoucích 

oddělení a zájmových útvarů zabezpečujeme potřebné pomůcky a materiál k činnosti. 

 

• vybavení pro kroužky a akce – pojízdná klec na sportovní potřeby, míče, překážky, překážková dráha 

Vario kros 3, stepper, koloběžka, kytara, flipchart, trampolína, karimatky, šicí stroje 

• kostýmy a vějíře pro břišní tanečnice, kostýmy a kozačky pro mažoretky a roztleskávačky 

• pračka, sušička, vysavač, sestava skříní, kancelářské židle, notebook, mobilní ozvučovací sestava, 

venkovní vitrína,  

  

10. Ekonomická zajištění činnosti 

 

Výsledky hospodaření za rok 2018 

 

DDM hospodaří s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, s vlastními 

zdroji a finančními nebo věcnými dary od sponzorů. 

 

 Text v Kč 

a) Celkové příjmy 5 551578,29 

 Poplatky od zletilých žáků, nebo rodičů a jiných zákonných zástupců 1 850305,00 

 Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 2 980370,00 

 Rozvojový program – navýšení platu prac. v regionálním školství              0 

 Ostatní příjmy      70903,29 

 Příjmy obec    650000,00 

b) Investiční výdaje              0 

 Neinvestiční výdaje celkem a z toho 5 266510,43 

 - náklady na platy pracovníků 1 932562,00 

 - ostatní osobní náklady    609839,00 

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění    708504,00 

 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky    124446,00 

 - stipendia              0 

 - ostatní provozní náklady 1 891159,43 

c) Hospodářský výsledek    285067,86 

 

Sponzoři rok 2018 

 

 V roce 2018 jsme obdrželi finanční dary na základě darovací smlouvy ve výši 9 000,-Kč.  

Jedná se účelový dar ve výši 7 000,-Kč na sportovní činnost mažoretek a neúčelový dar 2 000,-Kč 

  Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2018 byl 2 759268,08 Kč, z toho drobný dlouhodobý 

majetek činí 2 132787,08 Kč a dlouhodobý hmotný majetek 626 481,-Kč. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2018 činily 38 708,-Kč 
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11.       Inspekce, kontroly 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek – Místek – dne 15. 1. 2019 

Předmětem kontroly - Kontrola plnění povinností při provádění nemocenského a důchodového pojištění, 

ohlašovacích povinností a odvody pojistného – nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Veřejnoprávní kontrola od 11. 2. 2019 - 22. 2. 2019 – za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

Předmětem kontroly - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, ve smyslu §11 odst. 4 zákona č 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášky – nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě – dne 15. 8. 2019 

kontrola na LT – turistická základna Řeka – bez připomínek. 

 

12.  GDPR - Informace o zpracování osobních údajů  

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek - Místek, příspěvková organizace jako správce osobních 

údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež na-

bývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje klientů DDM. 

 

Kontaktní údaje pověřence:   Ing. Kateřina Huczalová 

e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com 

tel. +420 727 887 092 

 

13. Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 

 

Informační tabule je umístěna na chodbě v 1. patře, kde je vyvěšená potřebná dokumentace. 

Další informace jsou na požádání k dispozici v kanceláři ředitelky DDM. V letošním školním roce nebyla 

podána žádná žádost o informace. 

 

14. Řešení stížnosti 

 

V letošním školním roce 2018/19 nebyly řešeny žádné stížnosti. 

 

15. Úrazy 

 

 Ve školní roce 2018/19 byl zaznamenán jeden úraz. Postižená byla členka mažoretek, která se zranila 

při soutěži. Úraz byl nahlášen na ČSI a pojišťovně Kooperativa, která úraz odškodnila.  

 

16. Závěr 

 

  Dům dětí a mládeže je příspěvkovou organizací a v obci i v okolí má své místo v povědomí dětí i 

občanů. I nadále našim prvořadým úkolem bude zaujmout a přivést do našeho zařízení co nejvíce dětí, mládeže 

a ostatních účastníků.  To docílíme především pestrou a širokou škálou mimoškolních aktivit. V tomto trendu 

budeme i nadále pokračovat i v příštích létech. 

Daří se nám to díky zřizovateli, týmu interních a externích pracovníků, kteří se velkou mírou podílejí na 

činnosti, který náš DDM realizuje. Tímto jim patří velké poděkování. 
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