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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 
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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 

 

Pedagogičtí pracovníci: Ve školním roce 2021/22 pracovali 3 pedagogičtí pracovníci. Celkový přepočtený 

počet pedagogických pracovníků činí 3,0. 

K 31. 8. 2022 ukončila pracovní poměr dohodou vedoucí oddělení společenských věd. Od 1. 8. 2022 

nastoupila na tuto pozici nová pedagogická pracovnice. 

 

Ředitelka – statutární orgán - 100% úvazek. 

Vedoucí oddělení společenských věd – pedagog volného času – 100% úvazek 

Vedoucí oddělení mládeže a sportu – pedagog volného času -  100% úvazek 

 

Nepedagogičtí pracovníci. Ve školním roce 2020/21 pracovaly 2 pracovnice. 

 

Účetní – zástupce statutárního orgánu - 100% úvazek 

Domovnice – uklízečka – 100% úvazek 

 

Celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků činí 2,0. 

 

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

Dohody o pracovní činnosti a provedení práce byly uzavřeny s  33 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 4 vrátní, kteří zabezpečují v 

odpoledních a večerních hodinách provoz zařízení. 

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

mažoretky – přípravka, fotografický, technicko-kutilský kroužek. Vzdělání je doporučeno v závislosti na 

nabídce. V letošním školním roce dvě EP absolvovaly kurz studia pedagogiky volného času pro pracovníky 

vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost ve SVČ Amos-Český Těšín. Ostatní externí pracovníci 

splňují pedagogickou kvalifikaci. Jsou absolventi nebo studenti VŠPg, SŠPg mají DPS nebo kurz studia  
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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 

 

UP FTK Olomouc - student ved. odd. sportu a 

mládeže 

100% 

 

Pedagog volného času 

 

 

Pedagog volného času 

Program celoživotního 

vzdělávání – ped. studium 

na PF OU v Ostravě 

VŠB - Ostrava 

ved. odd. 

společenských věd 

 

vychovatelka 

100% 

 

Do 31. 8. 2022 

100% 

Od 1. 8. 2022 

THP SEŠ Český Těšín účetní 

zástupce stat. org. 

100% 

 

Správní zaměstnanec SOU Frýdek - Místek Domovnice  

 

 

100% 

 

Vzdělávání 
 

Dalším prvkem, který byl ve školním roce 2021/22 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 – Nástrahy GDPR vs. Školy, Jak zajistit bezpečnost během školních a mimoškolních akcí 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 

Pedagog volného času – vedoucí oddělení společenských věd 

Seminář - Náměty na výtvarné tvoření, Školení hygienického minima 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 

Pedagog volného času – vedoucí oddělení sportu a mládeže 

Seminář - Jak pracovat s MS Office TEAMS 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 

Účetní 

Seminář – Účetnictví 2021 – distanční forma 

Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice. 

 

Všichni pedagogové a účetní prošli školením informační systém Domeček, který jsme pořídili o a je v provozu 

od ledna 2022. Tento program reaguje na specifické potřeby procesů v DDM.  
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Přímá práce 

 

V souladu s vyhláškou 563/2004 Sb. pro školní rok 2021/22 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 5 zájmových útvarů, 10 hod. přímé výchovné činnosti týdně  

- Človíčkov 2hod., keramika 2hod., sladké mámení 2hod., 2x kurz šití 4hod. 

 

Vedoucí oddělení sportu a mládeže  

vedl 3 zájmové útvary, 6 hod. přímé výchovné činnosti týdně 

- badminton 2hod., florbal dívky 2hod., sportujeme se Sportíkem 2hod,  

 

Ředitelka 

2 hodiny přímé výchovné činnosti týdně 

nejméně 1 výchovná skupina - zájmový útvar, kurzy, kluby 

vedla 2 zájmové útvary, 3 hod. přímé výchovné činnosti týdně     

- dovedné ručičky  1,5hod., lego klub 1,5hod. 

 

 

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 po-

řádaných 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 zprávou. Řešily se rovněž výchovně vzdělávací problémy. 

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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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. 

 

Letošní činnost kurzů pro dospělé byla zahájena od poloviny září. Kroužky pro děti zahájily svou činnost 

v posledním zářijovém týdnu.  

 Stav členské základny dle statistického výkazu k 31. 10. 2021 byl 459 členů (z toho: předškolní děti 

33 do 18 let 313, ostatní 113), kteří navštěvovali 41 zájmových kroužků a kurzů. Celkem se v průběhu celého 

školního roku zúčastnilo pravidelné činnosti 575 dětí, mládeže a dospělých v 51 zájmových kroužcích a 

kurzech. 

V listopadu začaly nové omezení pro účastníky zájmového vzdělávání. Kurzy a posilovnu mohli navštěvovat 

pouze klienti s platným očkováním. Tímto nařízením jsme byli nuceni omezit a některé kurzy ukončit k 30. 

11. 2021. 

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 2019/20 – 2021/22 

 

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

 

 Šk. rok 

2019-20 

  Šk. rok 

 2020-21 

  Šk. rok 

 2021-22 

 

 Počet 

ZÚ 

Počet 

členů 

Počet 

ZÚ 

Počet 

členů 

Počet 

ZÚ 

Počet 

členů 

Spol. vzdělávací 15 140+23 MŠ 16 95+21 MŠ 14 119+18 MŠ 

Sportovní 15 230+16 MŠ 

+ 5SŠ+ 1dosp. 

15 182+12 14 192+15 MŠ 

ZÚ nad 15 let 13 142+6 SŠ 9 67 13 113+2SŠ 

CELKEM 43 563 40 378 41 459 
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Přehled zájmových útvarů a kurzů ve šk. roce 2021/22 

 

Oddělení společenských věd 

 
Poř. č. Název ZÚ Počet členů 

k 31. 10. 2021 

ZŠ/MŠ/SŠ 

Počet  

dívek        

ZŠ/MŠ/SŠ 

Přihlášen 

během roku 

ZŠ/MŠ/SŠ 

Počet členů 

k 31. 5. 2022 

ZŠ/MŠ/SŠ 

1. Břišní tanec zač. 6/0/0 6/0 0/0/0 6/0/0 

2. Dance Fusion  9/0/0 8/0 1/0/0 10/0/0 

3. Dovedné ručičky 3/8/0 3/6 0/1/0 3/9/0 

4. Fotografický kr. 9/0/0 5/0 0/0/0 9/0/0 

5. Jóga pro děti 3/5/0 3/4 0/0/0 3/5/0 

6. Keramika 12/0/0 8/0 1/0/0 13/0/0 

 

7. Kytara zač. I. 12/0/0 7/0 1/0/0 13/0/0 

8. Kytara zač. II. 9/0/0 4/0 1/0/0 10/0/0 

9. Kytara mírně pokr. 5/0/0 3/0 0/0/0 5/0/0 

10. Lego 15/2/0 5/1 1/2/0 16/4/0 

11. Sladké mámení 8/0/0 8/0 0/0/0 8/0/0 

12. Taneční školička 12/3/0 12/3 0/0/0 12/3/0 

13. Technicko kutilský kroužek 8/0/0 0/0 2/0/0 10/0/0 

14. Výtvarný kroužek 8/0/0 6/0 2/0/0 10/0/0 

 Celkem k 

31. 10. 2021 

119/18/0 

137 

78/14 9/3/0 128/21/0 

 Celkem k 

31. 5. 2022 

128/21/0 

149 

   

 
 

Oddělení sportu a mládeže 

 

Poř. č. Název ZÚ Počet členů 

k 31. 10. 2021 

ZŠ/MŠ/SŠ 

Počet  

dívek        

ZŠ/MŠ/SŠ 

Přihlášen 

během roku 

ZŠ/MŠ/SŠ 

Počet členů 

k 31. 5. 2022 

ZŠ/MŠ/SŠ 

1. Atletika  14/7/0 8/4 0/0/0 14/7/0 

2. Badminton 16/0/0 13/0 0/0/0 16/0/0 

3. Florbal zač. 11/0/0 0 2/0/0 13/0/0 

4. Florbal mír. pok. 16/0/0 0 0/0/0 16/0/0 

5. Florbal dívky 8/0/0 8/0 5/0/1 13/0/1 

6. Karate jiu jitsu 13/0/0 10 4/0/0 17/0/0 

7. Mažoretky pompony 

kadetky 

11/2/0 11/2 0/0/0 11/1/0 

8. Mažoretky pompony 

juniorky 

14/0/1 15/0 0/0/0 14/0/1 
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9. Mažoretky pompony 

seniorky 

9/0/8 

                 2 dosp. 

17/0 0/0/0 9/0/8/2dosp. 

10. Parkour I. 13/0/0 0 0/0/0 13/0/0 

11. Parkour II. 13/0/0 1/0 0/0/0 13/0/0 

12. Sportujeme se 

Sportíkem 

6/6/0 4/3 0/1/0 6/7/0 

13. Stolní tenis 16/0/0 1/0 2/0/0 18/0/0 

14. Volejbal 23/0/0 16/0 0/0/0 23/0/0 

 Celkem k 

31. 10. 2021 

183/15/9+2 dosp. 

209 

104/9 

 

13/1/1 196/15/10/2 

 Celkem k 

31. 5. 2022 

 

196/15/10+2 dosp 

223 

   

 

 

Kurzy a kroužky pro SŠ a dospělé 

 

 Počet členů 

k  31. 10. 2021 

Počet 

dívek 

Věková 

kategorie 

Počet členů 

k 31. 5. 2022 

1. Cvičení pro ženy 

    říjen-prosinec 

7 7 Dospělí                

2. Cvičení pro sen. 

    říjen - prosinec   

5 5 Dospělí  

3. Fitness cvičení 

    září - listopad 

5 5 Dospělí 

 

 

4. Flamenco-pokr. 

    říjen - prosinec 

10 10 Dospělí 

 

 

5. Groove dance 

    říjen - prosinec 

5 5 Dospělí 

 

 

6. Pilates 

    říjen-prosinec 

11 11 Dospělí  

7. Pilates 

    říjen-prosinec 

12 12 Dospělí  

8. Jóga 

    říjen-prosinec 

15 15 Dospělí  

9. Jóga 

    říjen-prosinec 

14 14 Dospělí  

10. Kytara – zač.  

    říjen-květen 

8 7 Dospělí  

11. Kytara – pokr. 

    říjen-květen  

6 5 Dospělí  

12. Šití 

    říjen-prosinec 

4 4 Dospělí  

13. Šití 

    říjen-prosinec 

4 4 Dospělí  

Celkem  

k 31. 10. 2021 

 

111+2SŠ 

 

111 

  

14. Fitness cvičení 

   listopad-prosinec 

  Dospělí 

 

7 

15. Jóga   Dospělí 12 
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    leden-březen 

16. Pilates 

    leden-březen 

  Dospělí 11 

17. Pilates 

    leden-březen 

  Dospělí 13 

18. Orientální tanec 

     únor-duben 

  Dospělí 4 

19. Cvičení senior 

     únor-duben 

  Dospělí  9 

20. Šítí 

únor-květen 
  Dospělí 5 

21. Jóga 

    leden-březen 

  Dospělí 11 

22. Flamenco 

    březen-květen 

  Dospělí 11 

23. Šití 

    březen-červen 

  Dospělí 6 

Celkem 

K 30. 6. 2022 

202   89 

     

 

 

Výsledky a úspěchy: 

 

Ve školním roce 2021/22 se opět rozjela soutěžní sezona pro naše mažoretky. 

Děvčata se účastnila nejen nepostupových – pohárových soutěží, ale i postupových, jako jsou 

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

postupových soutěží. 

 

Mažoretky a roztleskávačky  

 

MS a Světový pohár Praha 24. - 28. 8. 2022 

 

1. místo duo juniorky poms Magdaléna Ciranová, Barbora Kupcová 

2. místo miniformace seniorky poms 

3. místo miniformace juniorky poms 

 

ME Chorvatsko 21. – 26. 6. 2022 

 

1. místo miniformace juniorky baton 

2. místo VF juniorky baton  

2. místo VF seniorky baton  

4. místo miniformace seniorky baton  

 

1. míso duo seniorky flag Anna Martynková a Tereza Toszková 

2. místo VF juniorky MIX  

3. místo miniformace juniorky poms  

3. místo trio juniorky flag Barbora Kupcová, Barbora Kanioková, Bára Bojková  

3. místo sólo juniorky flag Bára Bojková  

4. místo VF seniorky MIX Disco  

5. místo miniformace MIX seniorky Vltava 

5. místo sólo seniorky flag Adéla Bojková 

 

https://www.facebook.com/tereza.toszkova?__cft__%5b0%5d=AZXvjmk7VKi4gYwHpZWyZWfi47lSq28ugVpRybt0_4_CsMMcu19H07_YDORvqhmGRERMxJ_K1o9501nLbZAaP-N7BrUpLC1e5kuCMWrpPddoz4B3dubTpel0HNcMqoi558D5k9-Xpnm1wkHr8By74uu7ac45Mg0f0lWLOmdd_-l_NA&__tn__=-%5dK-R
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MČR Hranice 4. 6. 2022 

 

1. místo VF Baton podio seniorky  

1. místo VF Baton podio Juniorky  

1. místo miniformace Baton seniorky  

1. místo duo Baton juniorky Barbora Kupcová a Magdaléna Ciranová  

4. místo miniformace Baton juniorky 

 

MČR Hranice 28. - 29. 5. 2022  

 

4.místo Velká formace juniorky mix 

5.místo Sólo juniorky flag Bára Bojková  

5.místo Miniformace juniorky pompony 

5.místo Duo seniorky flag  

Finále 29. 5 

3.místo Velká formace seniorky mix 

6.místo Miniformace kadetky mix  

 

MČR FINÁLE RADOTÍN 1. – 3. 10. 2021 

 

1. Miniformace Juniorky Baton B 

2. Sólo Junior B Barbora Kupcová 

3. Sólo Senior A flag Adéla Bojková 

4. místo Sólo Junior B Karolína Turoňová 

5. místo Sólo Senior B Lenka Ostruszková 

5. místo Miniformace Seniorky Pompony A 

 

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.) 

 

  Celkem jsme uspořádali 107 akcí v oblasti nepravidelné činnosti. Těchto akcí se zúčastnilo 

7458 zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Z toho o sobotách a nedělích proběhlo 26 akcí, které navštívilo  

2429 účastníků. Počty osob na akcích se dle možnosti evidují v prezenčních listinách nebo prodanými 

vstupenkami. 

 

V letošním školním roce jsme již mohli uspořádat naše tradiční akce, mezi které patřily: 

Rozloučení s létem letos spojené s kroužkohraním 

Výstavy pro veřejnost – Velikonoční výstava 

Klub Patchworku  

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

vánoční a velikonoční dílny 

Setkání s Mikulášem na mostě  

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

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

Den Dětí – pro širokou veřejnost s ukázkami z činnosti ZÚ DDM 

 

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. 
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Víkendové pobyty a soustředění v DDM, výjezdy 

 

Název akce Termín Místo konání Počet účastníků 

Potáborové setkání LT Řeka 17. – 21. 9. 2021 DDM 25 

Potáborové setkání LTŠ 25. – 26. 9. 2021 DDM 20 

MČR v mažoretkovém 

sportu 

1. – 3. 10. 2021 Praha 10 

Soustředění mažoretek 20. - 21. 11. 2021 DDM 10 

Soustředění mažoretek 10. - 12. 12.2021 DDM 17 

Vánoční dvoudenka 18. - 19. 12. 2021 DDM 20 

Soustředění karate 1. – 3. 4. 20222 DDM 43 

Čarodějnice dvoudenka 29. – 30. 4. 2022 DDM 37 

ME v mažoretkovém sportu 21. – 25. 6. 2022 Chorvatsko  31 

MS v mažoretkovém sportu 24. – 28. 8. 2022 Praha 31 

 

CELKEM    AKCÍ           10 

  CELKOVÝ 

POČET          244 

 

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 jsme letos pořádali pouze sportovní ligu v kopané a florbalu,  

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 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. 

 

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 bez ohledu místa bydliště.  

Aktivity o podzimních a jarních prázdninách jsou zahrnuty v příležitostních akcích. 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. 

 

Letní činnost jsme připravovali již počátkem nového kalendářního roku a do nabídky jsme dali pobytový tabor 

v Řece a 14 příměstkých táborů, které byly zaměřeny tématicky i všeobecně. 

 

O letních prázdninách jsme uspořádali 14 turnusů přímestkých táborů, kdy děti ráno přicházejí do DDM a 

odpoledne odcházejí domů. Zúčastnilo se jich 455 dětí od MŠ až po střední školu.. Každý turnus byl 

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

zachovat počet těcto táborů. Pro rodiče jsou cenově dostupné a o děti je v průběhu dne postaráno předem 

připraveným programem. 

Uspořádali jsme 7 příměstkých táborů se všeobecným zaměřením, kterých se zúčastnilo 228 dětí. 

Novinkou letošních prázdnin byla letní výtvarná škola pro 21 dětí a příměstský tabor pro předškoláky, kterého 

se zúčastnilo 24 dětí. 

 Uspořádali jsme 4 soustředění se zaměřením na Florbal, parkour, inline a mažoretkový sport. 

Zúčastnilo se jich 135 dětí. Soustředění byly zaměřené na zdokonalení techniky a herních situací. Mažoretky 

se rovněž zdokonalovaly v technice a připravovaly se na MS V Praze.  
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Letní taneční školy, která byla zaměřena na výuku různých tanečních stylů se zúčastnilo 47 dětí. 

Letního tábora v Řece se zúčastnilo 45 dětí. Tento tábor byl tématicky zaměřen. Probíhala na něm 

celotáborová hra Harry Poter. 

 

Přehled letní činnosti 

 

 Termín Název akce Poč.  

účas. 

1. 11. – 15. 7. 2022 Z pohádky do pohádky 

 
34 

2. 11. – 15. 7. 2022 Soustředění – florbal 38 

3. 18. – 22. 7. 2022 Cestománie – Evropská jízda 34 

4. 18. – 22. 7. 2022 Parkour Camp 26 

5. 25. – 29. 7. 2022 Přežití v divočině 34 

6. 25. – 30. 7. 2022 Letní taneční škola 47 

7. 1. – 5. 8. 2022 Objevení Egyptské říše 36 

8. 1. – 5. 8. 2022 Po stopách skřítka Medovníčka 24 

9. 8. – 12. 8. 2022 Letní výtvarná škola  21 

10. 8. – 12. 8. 2022 Soustředění mažoretek a pomponistek 51 

11. 15. – 19. 8. 2022 Tajný život zvířat 

 
32 

12. 15. – 19. 8. 2022 Cesta na Olymp 25 

13. 22. – 26. 8. 2022 Rio: Dobrodružství s papouškem Blue 33 

14. 22. – 26. 8. 2022  Inline - Camp 20 

1. 11. – 19. 7. 2022 

 

 

Pobytová LT v Řece 45 

 

  

f/ Posilovna 

 

 V prostorách DDM se nachází posilovna pro veřejnost. Součásti posilovny je i aerobní sál, ve kterém 

jsou k dispozici spinningová kola, běžecké trenažéry, orbitreky, stepper, stepaerobní bedýnky,  

 

Provoz posilovny: 

Pondělí  10,00 – 20,00 hod.      veřejnost 

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

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

Čtvrtek:    10,00 – 20,00 hod.    16,00 – 17,30 fitness ženy, dívky  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 a dívky, 

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. 

Na sportovní aktivity se na podzim vztahovaly opět proti pandemická opatření. Návštěvnost byla omezena 

pouze na prokázání testu a později i na očkování. Od ledna 2022 posilovna byla otevřena pro všechny zájemce. 

Za období září 2021 – srpen 2022 navštívilo posilovnu na jednorázové vstupy a permanentky 5826 klientů. 

Celkem bylo zakoupeno 143 měsíčních permanentek a 1 celoroční permanentka . 

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

největšímu počtu klientů. 
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g/ Človíčkov – Klub pro maminky s dětmi 

 

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

se uskutečňovala vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 10,30 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 908 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. Bystřickém informátoru. Na veřejnosti jsme se prezentovali pořádáním kulturních a sportovních akcí. 

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách www.ddmbystrice.cz, na facebooku Dům dětí a mládeže 

Bystřice. Před budovou DDM je informační vývěska, kde veřejnost informujeme o činnosti. 

 

9. Materiálně technické zabezpečení 

 

Rozvoj, údržba a opravy zařízení: 

  

 Ve školním roce 2021/22 byly provedeny běžné opravy zařízení a vnitřních prostor budovy.   

Údržba a oprava posilovacích strojů, kol, koloběžek, oprava telefonních linek, WC, přenosného reproduktoru, 

oprava a seřízení kytary, vyčištění a ošetření podlah a oprava střešní krytiny – poměrná část. 

 

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 – bezdrátové reproduktory, nafukovací žíněnka, vybavení kuchyňky pro 

ZÚ, tunel prolézací, biatlon, míče na volejbal, vybíjenou a fotbal, molitanové překážky, curling, 

pompony, kostýmy pro mažoretky  

 úklidový vozík, várnice, vařič 

 

http://www.ddmbystrice.cz/
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10. Ekonomické zajištění činnosti 

 

Výsledky hospodaření za rok 2021 

 

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 5 422 101,10 

 Poplatky od zletilých žáků, nebo rodičů a jiných zákonných zástupců 1 025 243,00 

 Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 3 624 317,00 

 Ostatní příjmy 172 541,10 

 Příjmy obec 600 000,00 

b) Investiční výdaje 0 

 Neinvestiční výdaje celkem a z toho 5 397 014,27 

 - náklady na platy pracovníků 2 347 899,00 

 - ostatní osobní náklady    381 127,00 

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění    793 598,00 

 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 109 908,45 

 - ostatní provozní náklady 1 764 481,82 

c) Hospodářský výsledek 25 086,83 

 

Sponzorské dary 2021/22 

 

 Ve školním roce 2021 - 2022 jsme obdrželi finanční dary na základě darovacích smluv  

ve výši 72 400,-Kč. Z toho 20 000,-Kč účelový dar na výjezd mažoretek na ME v mažoretkovém sportu do 

Chorvatska. 

 Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2021 byl 3 171 842,54 Kč, z toho drobný dlouhodobý 

majetek činí 2 387 107,54 Kč a dlouhodobý hmotný majetek 784 735,-Kč. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2021 činily 38 856,-Kč. 

 

11.       Inspekce, kontroly 

 

Obec Bystřice – Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – 22. – 31. 10. 2022 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava – Plnění povinností stanovených 

v Mimořádném opatření – dne 4. 11. 2022 – bez připomínek 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava – Plnění povinností stanovených v zákoně č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví – dne 12. 7. 2022 

kontrola na LT – TZ 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. Taťana Groušlová 

e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz 

tel. +420 601 169 616 
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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 2021/22 nebyly řešeny žádné stížnosti. 

 

15. Úrazy 

 

 Ve školní roce 2021/22 byl zaznamenán jeden úraz. Postiženým byl člen kroužku parkour, který se 

zranil při tréninku. Úraz byl nahlášen jako pojistná událost k řešení se smluvní pojišťovnou a zároveň byl 

odškodněn. Členové ZÚ byli opětovně poučení o bezpečnosti a rizikách při výkonu v tomto kroužku. 

 

16. Závěr 

 

Začátek školního roku byl opět poznamenán mimořádnými opatřeními k covidové pandemické situaci. 

Činnost jsme zahájili od října, ale byl zaznamenán úbytek dětí i ostatních členů v pravidelné činnosti. Děti i 

dospělí se museli prokazovat testováním a potvrzením o očkování, což ovlivnilo hlavně kurzy pro dospělé, 

které jsme byli nuceni zrušit. Počet účastníků na akcích byl omezen a to se projevilo na malé účasti nebo 

zrušením akcí. Situace se uvolnila až na jaře a zde jsme již mohli pořádat akce pro širokou veřejnost.  

 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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