Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace,
Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734
e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz

Výroční zpráva DDM
školní rok 2015/2016

I. Charakteristika školského zařízení:
Název:

Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh,
příspěvková organizace

Sídlo:

Náměstí Svatého Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh

IČO:

750 80 621

IZO:

673 101 363

Forma hospodaření:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Město Uherský Ostroh

Ředitel:

Mgr. Bc. Eva Hlůšková

Telefon:

572 591 123, 602 732 734

E-mail:

reditelka@ddmpastelka.cz

web:

www.ddmpastelka.cz

Datum zřízení (založení): 1.9.2006

Stručná charakteristika zařízení:
Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh je profesní středisko pro zájmové a neformální
vzdělávání. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické, rekreační akce,
osvětovou a individuální činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a
další osoby. Podílí se také na další péči o nadané děti, žáky a studenty. Poslání a
činnost DDM je dána Vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. a zřizovací listinou DDM.
Od počátku existence je hlavní snahou DDM „Pastelka“ Uherský Ostroh poskytnout
nejen dětem a mládeži, ale i dětem předškolního věku a ostatním zájemcům
z Uherského Ostrohu a okolí, prostor, kde mohou všichni kvalitně strávit svůj volný
čas. DDM nabízí řadu zajímavých kroužků a kurzů, ve kterých mohou jedinci po
všech stránkách rozvíjet svou osobnost. Posláním DDM je vytvářet podmínky pro
seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců v jejich
volném čase, podporovat talenty, nabízet zábavu, relaxaci a příjemné prostředí pro
vzájemnou komunikaci. Cílem DDM je naučit své členy smysluplně využívat jejich
volný čas a tím předcházet působení negativních společenských vlivů.
Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh je také členem profesní organizace Sdružení
pracovníků domů dětí a mládeže v České republice (SP DDM).
DDM „Pastelka“ chce být organizací, která aktivně reaguje na poptávku klientů,
vytváří a udržuje dobré vztahy se spolupracujícími organizacemi, je žádaným
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partnerem pro spolupráci, ale hlavně nabízí klientů příjemné prostředí a přátelskou
atmosféru při trávení volného času bez rozdílu věku. Při jakékoliv činnosti stojí
v popředí také motto organizace: „Pastelka – vhodný partner pro váš volný čas“.
Zájmové vzdělávání se poskytuje na několika místech:
- budova DDM Uherský Ostroh – Nám. Sv. Ondřeje 47, Uherský Ostroh
- sportovní hala Uherský Ostroh – Šance 166, Uherský Ostroh
- tenisové kurty Uherský Ostroh – v letním období pro oddíl tenisu
- prostory Agitačního střediska – Hradišťská 678, Uherský Ostroh
- budovy mateřských a základních škol – dle aktuální činnosti
- prostory Orlovny – Dědina 594, Ostrožská Nová Ves
- prostory Tradice Slovácka, o.p.s. – Blatnička 98, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Organizační uspořádání DDM Uherský Ostroh:
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II. Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci – k 30. 6. 2016:
Školní rok 2014/2015

Školní rok 2015/2016

počet fyzických
osob

Přepočtené

počet fyzických

úvazky

osob

Přepočtené
úvazky

Interní
pracovníci

6

4,1

6

4,6

Externí
pracovníci

24

0,73

26

0,82

Ostatní pracovníci – k 30. 6. 2016:
Školní rok 2014/2015

Školní rok 2015/2016

počet fyzických
osob

přepočtené

počet fyzických

přepočtené
úvazky

úvazky

osob

Interní
pracovníci

2

2

2

2,75

Externí
pracovníci

1

0,1

0

0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:
(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A)
Pracovníci
- poř. číslo

Pracovní
zařazení, funkce

Úvaz

Kvalifikace, obor

Celková Praxe
praxe v DDM

UPOL Olomouc
1

Ředitelka

1,0

UJAK Praha

13

5

0

1

UTB Zlín
2

Vedoucí
estetického odd.

0,7

SUPŠ Uherské Hradiště

4

3

Vedoucí společ.vědního odd.

0,8

MU Brno

1

1,5

4A

Vedoucí
sportovního odd.

0,8

SŠPHZ Uherské Hradiště

0

1

Vedoucí hudebně
– tanečního odd.
Pedagog volného
času

0,8

SEŠ Uherské Hradiště

3

3

0,5

UTB Zlín

0

1

7

uklízečka

1

ZŠ Veselí nad Moravou

2

3

8

Zaměstnanec
VPP

0,75

ÚP Uherské Hradiště

0

0,5

5
6A

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
Zaměstnanec VPP – úvazek 0,75 – dotované místo – 14.12.2015 – 31.6.2016
K 1.10.2015 byla jmenována nová ředitelka DDM. V průběhu školního roku došlo
k výměně zaměstnanců z důvodu odchodu některých zaměstnankyň na mateřskou
dovolenou a u některých došlo k ukončení pracovního poměru. Průměrný věk
pracovníků DDM je 38,1 let. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují pedagogickou
kvalifikovanost. Interní i externí pracovníci DDM se dále průběžně vzdělávají v rámci
DVPP, funkční vzdělávání, aj.
Další dva interní zaměstnanci jsou na rodičovské dovolené.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků zařízení:
Název kurzu
1.Krajská konference pedagogů volného času
Dítě v krizi
Dovednosti pro práci s veřejností
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Hrajeme si ve volném čase
Krajská konference o EVVO
Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
Školení řidičů

Počet účastníků
6
1
2
2
1
2
5
9

Cena v Kč
5 600 Kč
980 Kč
250 Kč
980 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč

Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků ve školním roce
2015/2016 byly cca 15 210 Kč, včetně cestovného. Pracovníci DDM se budou
zúčastňovat dalšího vzdělávání v rámci nabídky a potřeb našeho zařízení.
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III. Údaje o práci školského zařízení
Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2015/2016 (dle výkazu o činnosti
střediska volného času Z15-01 k 31. 10. 2015):
Počet zájmových útvarů celkem
Celkový počet členů v ZÚ
Z toho ve věku do 15 let
Z toho ve věku 15-18 let
Počet členů nad 18 let

66
648
223
331
94

Komentář:
Většina zájmových útvarů probíhá v budově DDM Uherský Ostroh, některé sportovní
aktivity probíhají mimo naše zařízení, v pronajatých prostorách za úplatu na různých
místech města, což komplikuje práci vedoucího sportovního oddělení a zatěžuje
rozpočet DDM. Některé zájmové útvary probíhají v obci Ostrožská Nová Ves, Blatnice
pod Svatým Antonínkem, Polešovice a v Moravském Písku. Velmi dobře fungují 3
mateřské centra, a to v Uherském Ostrohu, probíhá v budově DDM, v Ostrožské
Nové Vsi, probíhá v budově Orlovny a v Blatničce, probíhá v budově Tradice
Slovácka.
Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2015/2016 - ke dni 31. 8. 2016 :
Počet akcí celkem
Celkový počet účastníků
Z toho počet akcí o So a Ne
Počet účastníků v So a Ne
Osvětová a informační činnost počet účastníků

92
10297
54
6872
0

Prázdninová činnost 2015/2016 – ke dni 31. 8. 2016:
Tábory
Celke
m

Pobytové nad
5 dní

Pobytové do
5 dní

Příměstské

Počet táborů

16

1

4

11

Počet účastníků

429

30

68

331

Počet osobodní

2031

240

136

1655

50

6

7

39

Počet prac. tábora
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Organizace soutěží a přehlídek MŠMT k 31. 8. 2015:
Počet
Soutěže

Celkem

Kol

Účastníků

0

0

IV. Další údaje o zařízení
1. 9. 2006 zřizuje Dům dětí a mládeže Město Uherský Ostroh.

V. Projekty, dary, dotace, granty
1. Nadace SYNOT – 10 000 Kč – akce „Pastelka v barvách folkloru“
2. Nadace SYNOT – 20 000 Kč – nákup pomůcek pro Snoezelen
3. Nadace SYNOT – 5 000 Kč – pořízení sportovních mikin pro aerobik
4. Město Uherský Ostroh – 7 000 Kč – činnost oddílu stolního tenisu
5. Město Uherský Ostroh – 15 000 Kč – činnost ženského pěveckého sboru Tetky
6. KUL ZK – 14 400 Kč – akce „Tančírna aneb nechci sedět v koutě“
7. FMS ZK – 8 000 Kč – závody v aerobiku „Ostrožská Pastelka“
8. Obec Blatnička – 2 000 Kč – podpora příměstských táborů v Blatničce
9. MŠMT – 20 100 Kč – kompenzační pomůcky

Celková částka činí 101 500 Kč.

VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: nebyla provedena
Další kontroly:
7.9.2015
kontrola OSSZ, bez závad
30. 9. 2015 kontrola dodržování předpisů PO, Jordán, UH, bez závad
3.3.2016
kontrola BOZP a BOZP prověrka budovy (zjištěny závady)
17. 5. 2016 kontrola hasicích přístrojů a požárních hydrantů, Jordán, UH, bez závad
Červen 2016 – revize el. spotřebičů, bez závad
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VII. Závěr výroční zprávy
Ve školním roce 2015/2016 jsme navázali spolupráci s Mateřskou školou Polešovice.
Od 1.1.2016 jsme se stali členy sdružení Líska – občanské sdružení pro
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. K 1.1.2016 jsme
založili při DDM Uherský Ostroh Přírodovědné centrum Vlaštovka, které se zabývá
environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Základním posláním Vlaštovky je
vytvářet zázemí pro environmentální výchovu a vzdělávání v mikroregionu OstrožskoVeselsko, přispět ke zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitnění života
současné i budoucí generace zvyšováním environmentálního povědomí.
Pravidelně pořádáme přehlídku sólových recitátorů na okrskové úrovni pro ZŠ a MŠ.
Jsme pořadatelé základního kola soutěže v aerobiku jednotlivců i skupin „Ostrožská
Pastelka“. Toto základní kolo je součástí soutěže Aerobic tour, která probíhá v rámci
Zlínského kraje. Taktéž organizujeme krajské a národní kolo soutěže v orientálních
tancích jednotlivců i skupin „Světlo orientu“.
V rámci DDM fungují tři mateřská centra - Mateřské centrum Pastelka v Uherském
Ostrohu a Mateřské centrum Zvoneček v Ostrožské Nové Vsi a Mateřské centrum
Čtyřlístek v Blatničce
V létě jsme uspořádali jeden pobytový tábor a celkem 10 příměstských táborů pro děti
ze základních a mateřských škol v Uherském Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a v
Blatničce.
.

Přílohy: Seznam kroužků ve školním roce 2015/2016
Datum zpracování zprávy: 10. 10. 2015
Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení: 17.10.2016
Podpis ředitele a razítko DDM: Mgr.Bc. Eva Hlůšková
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