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VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022 BUDOU VEŠKERÉ ČINNOSTI PODPŘÍZENY
A PŘIZPŮSOBENY NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR, MŠMT A KHS.
I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Název:

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace
města Kyjova

Sídlo:

Husova 370, 697 01 Kyjov

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

71294767

Zřizovatel zařízení:

město Kyjov,

Ředitel:

Mgr. David Hegedüs, DDM, Husova 370, 697 01 Kyjov

Všechny součásti zařízení:

hlavní budova, tělocvična, rekreační středisko
v Hutisku-Solanci

Datum zařazení do sítě:

1. 2. 2015

1. Pracovníci školského zařízení
Mgr. David Hegedüs
Bc. Lucie Paulíčková
Bc. Barbora Přibylová
Michaela Hrozová
Jitka Veverková
Hana Hajná

ředitel
pedagog volného času
pedagog volného času
pedagog volného času
ekonomka a účetní
správcová a uklízečka
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2. Budova a zařízení je od července 2017 ve výlučném vlastnictví města Kyjova a byla našemu
zařízení předána k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině z 21. 6. 2017.
a) budova
Slouží k volnočasovým aktivitám dle Zřizovací listiny.
Místnosti pro kroužky: herna, hudebna 1, hudebna 2, zrcadlová místnost, multi učebna,
keramická dílna, výtvarná místnost / kuchyňka, mini hudebna.
Kanceláře: kancelář pedagogů, kancelář správce, kancelář ekonomky, ředitelna.
Ostatní: kuchyňka, úklidová místnost, WC muži, WC ženy, šatny, chodby, schodiště, skladiště.
U této budovy proběhlo zateplení budovy a výměna stávajících oken. Postupně řešíme novou
výzdobu i opravy místností. Celý areál kolem stávajícího DDM je pro naši činnost naprosto
vyhovující. Jedná se o uzavřený prostor pro bezpečný pohyb dětí, tělocvičnu v areálu, která je
denně využívána v odpoledních hodinách pro naši hlavní činnost, či dostupné parkování pro
rodiče.
V budoucnu je našim záměrem přizpůsobit areál potřebám naší činnosti (klidová a rekreační
zóna).
b) tělocvična
Majitel tělocvičny je Město Kyjov, které poskytlo TV k využití pro potřeby volnočasových
aktivit DDM Kyjov a jinému využití formou pronájmů.
Tělocvičnu využíváme pro naši hlavní činnost, ale také podle zájmu škol dopoledne,
odpoledne, o víkendech a v období prázdnin.
c) DDH
Dětské dopravní hřiště, které patří městu Kyjovu, slouží DDM pro výuku dopravní výchovy, pro
základní a mateřské školy, víkendové akce, letní prázdniny i pro veřejnost.
d) rekreační středisko RS Kyjov, Pod Káním 22, Hutisko-Solanec
Od června 2016 vlastní celý areál včetně vybavení výhradně město Kyjov.
Naše zařízení rekreační středisko v Hutisku-Solanci provozuje. V tomto školním roce je nutné
pokračovat v budování areálu a v dalších investicích.
V areálu: 16 chatek – čtyřlůžkové, nová chatka – 5 lůžek, 2 maringotky – čtyřlůžkové.
Hlavní budova: 5 pokojů – 37 lůžek, jídelna, kuchyň, společenská místnost, marodka – 2 lůžka,
WC + sprcha muži, WC + sprcha ženy, sklad, sklep.
Ubytovací kapacita pro personál kuchyně: 5 lůžek.
Dřevěnice: společenská místnost pro personál, kuchyňka, sociální zařízení, ubytovací
kapacita – 8 lůžek.
Ostatní: letní umyvárna se sprchami, sklad prádla, dílna, garáž.
Středisko bude využito v době pololetních a jarních prázdnin, ale především od května do září.
Letní činnosti se uskuteční především v podobě letních táborů, škol v přírodě, výletů,
rodinných rekreací, soustředění, rodinných pobytových víkendů, pobytů zájmových kolektivů
i pronájmů základny.
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Hlavní záměry
apelovat na ředitelství ZŠ a MŠ, aby středisko v tak krásné přírodě více využívala,
případně rozšířit nabídku pro školy v regionu,
společně s dobrovolníky a sponzory připravit středisko na léto,
pokračovat v úpravě celého areálu dle potřeby dětí a rekreantů,
nabídnout kyjovským sportovním klubům možnosti soustředění.

II. ZÁJMOVÁ ČINNOST
1. Hlavní cíle vychází ze vzdělávacího programu naší organizace.
zapojit co nejširší okruh dětí, mládeže, dospělých i celých rodin do nabízených aktivit
v pravidelných, příležitostných i spontánních činnostech,
rozšiřovat nabídku o atraktivní formy činnosti,
hlavními prostředky k dosažení tohoto cíle bude kvalita a odborné vedení zájmových
kroužků a akcí,
veškerou činnost s dětmi a mládeží organizovat jako prevenci proti negativním jevům
a projevům chování – kouření, alkoholismus, drogy, gamblerství, kriminalita, šikana,
zaměřit se na tyto projevy jak v pravidelné činnosti, tak především v činnosti
příležitostné a na táborech i pobytových akcích,
navázat ve všech činnostech na úspěšný průběh činností v uplynulém školním roce
a zařadit nové aktivity,
zaměřit se na kvalitu a odbornost pedagogické práce jak interních, tak externích
pracovníků,
zachovat tradiční a osvědčené činnosti, jejich formy a metody v jednotlivých činnostech,
zavádět nové, moderní, zajímavé a přitažlivé aktivity do pravidelné i příležitostné
činnosti s dětmi a mládeží,
pro MŠ a ZŠ organizovat cyklus dopravní výchovy, pro dospělé kurz keramiky,
vytvořit pro všechny účastníky akcí takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře,
kde mohou navazovat nová přátelství, učit se něčemu novému, rozvíjet svůj talent
a hlavně smysluplně trávit svůj volný čas.
2. Zájmová činnost pravidelná vychází ze vzdělávacího programu školské organizace
a potřeb regionu, reaguje i na současné zájmy dětí a mládeže.
V novém školním roce se podařilo zachovat tradiční ZÚ, ale také rozšířit nabídku o nové
kroužky.
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ZÚ pro školní rok 2021 / 2022
NÁZEV KROUŽKU

ZÁPISNÉ

AEROBIK KYJOV

2000 KČ

ANGLIČTINKA 0, 1

1200 KČ

BADMINTON

1300 KČ

CUKRÁŘŠTÍ MLSALOVÉ

1600 KČ

CVIČENÍ S BÁROU - MLADŠÍ

1300 KČ

CVIČENÍ S BÁROU - STARŠÍ

1300 KČ

FITNESS CVIČENÍ

1300 KČ

FLORBAL DDM

1500 KČ

HRA NA FLÉTNU

1300 KČ

HRA NA KEYBOARD

1950 KČ

HRA NA KLAVÍR

1950 KČ

HRA NA KLAVÍR - 30 MIN.

1300 KČ

HRA NA KYTARU

1950 KČ

HRA NA KYTARU - 30 MIN.

1300 KČ

HRA NA UKULELE

1300 KČ

JÓGA PRO DOSPĚLÉ

1600 KČ

JUMP

1300 KČ

KERAMIKA

1600 KČ

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

1800 KČ

KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI

1 600 Kč

KREATIVNÍ DIY

1200 KČ

MALÝ RYBÁŘ

1200 KČ

MASTERSCHEF JUNIOR

1600 KČ

MAŽORETKY

2500 KČ

MAŽORETKY – MINI

2000 KČ

MÍČOVÉ HRY

1300 KČ

MINECRAFT

1200 KČ

PHOTOSHOUMENI

1200 KČ

PING PONG

1300 KČ

SPORTÍK

1300 KČ

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA PRO NEJMENŠÍ

1300 KČ

ŠACHY

1200 KČ

ŠKOLA BRUSLENÍ - POKROČILÍ

650 KČ

ŠKOLA BRUSLENÍ - ZAČÁTEČNÍCI

650 KČ
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TANEČNÍ SKUPINA DDM

1300 KČ

TANEČNÍ ŠKOLIČKA

1200 KČ

TANEČNÍ ŠKOLIČKA S PROTAHOVÁNÍM

1200 KČ

TVOŘÍLEK PRO NEJMENŠÍ

1200 KČ

VIRTUÁLNÍ SVĚT

1200 KČ

ZÁKLADY BALETU

1300 KČ

ZUMBA

1300 KČ

ředitel DDM Kyjov, p.o. města Kyjova:

Mgr. David Hegedüs

Hudební kroužky
10 minut

cca 430 Kč

30 minut

1 300 Kč

45 minut

1 950 Kč

60 minut

2 600 Kč

Naše nabídka se v tomto školním roce výrazně a zkvalitnila. Pokračovat bude i oblíbený
kroužek bruslení. Do našich řad přibyli další, především mladí externisté.
Jedním z prvořadých cílů je nadále zajišťovat, po stránce personální a kapacitní, činnosti
žádaných a atraktivních aktivit – sportovní a taneční aktivity, velký zájem je i o individuální
hudební ZÚ, do popředí se dostávají také tvořivé a počítačové ZÚ.
Ve všech ZÚ se opět zaměříme na práci s talenty – účast dětí v soutěžích i na přehlídkách. Všem
bude nabídnuta možnost účasti na akcích DDM a prázdninách během školního roku. Podle
zájmu ZÚ pomůžeme s organizací soustředění i soutěží.
V tomto školním roce začalo v DDM pracovat bez mála 50 externích pracovníků. Již na začátku
školního roku můžeme hodnotit činnost jako kvalitní. Snahou je, aby zvítězila kvalita nad
kvantitou. 50 externích pracovníků odborně povede útvary zájmové činnosti. U většiny
externistů je splněna podmínka pedagogického vzdělání pro volnočasové aktivity, jsou
odborní vedoucí v této oblasti nebo se jedná o pedagogy z povolání nebo využili nabídku
akreditovaných kurzů.
Některým vedoucím, především novým začínajícím externistům, byla ředitelem DDM udělena
výjimka na dobu nezbytnou z důvodu zajistit chod zájmové činnosti pravidelné, u těchto ZÚ
byli určeni garanti pro pedagogickou část činnosti.
Jednotliví interní pedagogičtí pracovníci povedou minimálně 8 hodin zájmových útvarů.
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3. Zájmová činnost příležitostná
V průběhu celého školního roku bude probíhat příležitostná zájmová činnost. Tato zájmová
činnost se skládá z plánovaných a spontánních akcí pořádaných pracovníky DDM Kyjov.
Příležitostná činnost bude organizována ve všech oblastech zájmové činnosti s ohledem na
zájem a potřeby dětí, případně ZŠ a jiných organizací.
Hlavním cílem těchto akcí je vhodně vyplnit volný čas dětí, proto budou akce pořádány
i o víkendech a v době prázdnin. Akce budou organizovány jako jednorázové akce, turnaje, ale
také formou soutěží, dílen, soustředění či výukových programů. Pořádány budou akce
osvědčené (např. Zažít Kyjov jinak, DV, keramiky pro MŠ, …), ale zaměříme se i akce nové
a netradiční. Akce budou uspořádány jak v Kyjově, tak i na naší základně v Hutisku-Solanci
(např. Jarní prázdniny na lyžích, PaPa Huťa, …).
Během školního roku budou přibývat další spontánní akce dle zájmu dětí.
4. Prázdninová činnost
Tato činnost budeme velmi podobná a pestrá jako v minulém školním roce. Pro velký zájem
uskutečníme příměstské tábory. Budeme tedy pokračovat v prázdninové činnosti nejen
v Hutisku, ale i v Kyjově. Těší nás zájem o letní soustředění v rámci táborů na naší základně.
Rodinám nabídneme rekreaci Rodinky v závěru léta v RS Hutisko-Solanec. Uskuteční se také
pronájmy táborové základny. Na letní činnosti se budou podílet všichni interní pracovníci
DDM, ale i desítky externích zaměstnanců a vedoucích.
5. Odborná činnost
Během školního roku bude organizována Dopravní výchova, letos také krajské kolo. Patří k
tradiční výukové činnosti DDM v Kyjově. DV probíhá v ZŠ a MŠ v Kyjově i v celém regionu.
Nejdůležitější částí DV pořádané Domečkem, je výuka pro žáky 4. tříd – cyklisty. Ukončení
proběhne v měsíci květnu a žáci dostanou průkazy cyklistů. Budou probrána pravidla pro
chování chodců jako účastníků silničního provozu. Ve zjednodušené formě budou tato pravidla
hravou formou probrána i s předškoláky z MŠ v Kyjově. Na výuce DV se pravidelně podílí
Policie Hodonín, OO Policie Kyjov, Městská policie Kyjov a BESIP Brno.
První pomoc zajišťuje Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola z Kyjova a na závěru
DV se podílí Dopravní policie Hodonín. Materiály a finanční pomoc poskytuje BESIP JMK.
Cyklus DV, který organizujeme, je hodnocen právě BESIP Brno velmi kladně.
7. Další vzdělávání pracovníků
externí pracovníci – zajistit možnost splnit si pedagogickou kvalifikaci,
další vzdělávání všech zaměstnanců dle požadavků MŠMT a vlastního rozhodnutí, pro
rozvoj další práce s dětmi i sebe samých,
pravidelné vzdělávání ekonomky a správcové.
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8. Závěr
Je před námi další školní rok. Letošní rok bude zaměřen na stabilizaci současného stavu
a týmu, nastavení pravidel a jejich zavedení do praxe, efektivnost zájmových útvarů. Přibývají
noví mladí externisté, mnozí vedoucí se do našich řad opět po letech vrací. Cílem bude více
pracovat s našimi externisty.
Doufáme, že naše úsilí bude korunováno spokojeností rodičovské veřejnosti i zájmem
zřizovatele a jeho další podporou ve všech oblastech naší činnosti.

v Kyjově, 4. 10. 2021

Mgr. David Hegedüs
ředitel DDM Kyjov

