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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. Iva Soldánová,  DDM, Husova 370, 697 01 Kyjov 
 
Všechny součásti zařízení:   Hlavní budova, tělocvična, rekreační středisko v Hutisku-Solanci 
 
Datum zařazení do sítě:        1.2.2015 

mailto:ddm@domecekkyjov.cz


 
 
1.  Pracovníci školského zařízení:    
 
Během školního roku 2015/2016 přišlo v našem zařízení opět k personálním změnám.  
Od září 2015 dlouhodobě onemocněla Mgr. Andrea Kalivodová, vzhledem k rizikovému těhotenství. Od října     
nastoupila Andrea Kuřinová Dis. jako zástup. Od ledna odešla Hana Angerová, kde jsme po vzájemné dohodě 
neprodloužili smlouvu na dobu určitou, která k 1.2.2016 vypršela. Na dobu určitou nastoupila od 1.3.2016 Eva 
Hrubá, jako pedagog volného času, vykonávající přímou dílčí pedagogickou činnost. 
Od 1.2.2016 odešla ekonomka paní Zuzana Staníková do předčasného starobního důchodu a na její místo 
ekonomky nastoupila paní Jitka Veverková. 
Personální obsazení ke konci školního roku 2015/2016 : 

              
 
                                                Mgr. Iva Soldánová        - ředitelka 
                                                    

Mgr. David Hegedüs     - pedagog volného času 
    Andrea Kuřinová Dis.   - pedagog volného času 
    Eva Hrubá    - pedagog volného času pro dílčí přímou 
           pedagogickou činnost 
                                                 

      Jitka Veverková      - ekonomka 
                                                  Hana Hajná             - provozářka a uklízečka 
                                                                                 
2.   Budovy a zařízení 
                                  
       a) budova (hlavní)  - slouží k volnočasovým aktivitám.  

místnosti pro kroužky:  herna, hudebna, zrcadlová místnost, jazyková místnost, 
zasedací místnost, keramické dílny 

               
    kanceláře: kancelář pedagogů, kancelář služby, kancelář správce 
                          Ostatní:  úklidová místnost, WC muži, WC ženy, šatna, chodby, schodiště  
                 
 b) budova (vila)       -  tato budova přešla k 1.1.2016 pod správu MŠ a ZŠ Kyjov v Boršově. 
V pronájmu zůstává kancelář ředitelky a ekonomky DDM Kyjov, které se nachází v prvním patře. Vše je 
smluvně ošetřeno.  
 
 
     c) tělocvična           - majitel  Město Kyjov, k plnému využití pro potřeby volnočasových   
    aktivit DDM Kyjov a ostatních organizací ( doplňková hospodářská činnost ) 
      
 

d) rekreační středisko -  RS Kyjov, Pod Káním 22, Hutisko – Solanec.  
       
V areálu:   14 chatek   -  čtyřlůžkové  
         2 chatky  -  dvoulůžkové 
   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 
Dřevěnice : společenská místnost pro personál, WC, sprcha, ubytovací kapacita 
       



Ostatní:   letní umyvárna, sklad prádla, dílna, garáž 
                                                     
Středisko je využíváno v měsících únor - březen, květen – září pro letní a zimní tábory, školy v přírodě, výlety, 
rodinné rekreace, soustředění, lyžařské pobyty, rodinné pobytové víkendy, pobyty zájmových kolektivů.  
K 1.7.2016 je vyřešeno majetkové uspořádání a celý objekt je majetkem města Kyjova. 
 
V rámci přípravy střediska k letní činnosti byly v květnu 2016, za pomoci rodičovské veřejnosti provedeny tyto 
práce  

- Oprava a vybudování nové sociálky ve stávající dřevěnici 
- Zakoupení a položení nového lina ve všech 16 chatkách 
- Oprava a vybudování 4 nových sprch ve stávajících letních umyvárnách 
- Zakoupení a natažení pletiva kolem hřiště 
- Vysekání dřevin před chatkami, úklid, nátěr a oprava zábradlí u všech chatek 
- Nalajnování stávajícího hřiště 
- Úklid celého areálu 

 
Náklady byly vynaloženy na velký rozbor zdroje pitné vody a opakovaných odběrů, na zadání a zpracování 
nových provozních řádů vodovodního zdroje a ubytovacího provozního řádu, dle požadavků OHS. Na nutnou 
opravu a revizi nevyhovujících elektroinstalací.  
Další náklady bude nutné vynaložit na vyřešení současného nevyhovujícího skladu prádla, vyřešení půdních 
prostor v dřevěnici a společně se zřizovatelem řešit havarijní stav střechy. 
Vzhledem k podmínkám OHS budeme nuceni řešit i obnovu lůžkovin v celém areálu. 
 
  
 ZÁJMOVÁ ČINNOST – Hodnocení zájmové činnost za školní rok 2015/2016 
 
  Sledované cíle 
 

- Pokračovat v tradiční zájmové činnosti pravidelné, nabídnout nové atraktivní využití volného času 
formou nových zájmových útvarů.  

- Zapojit co nejširší okruh dětí, mládeže i dospělých do nabízených aktivit v pravidelných, příležitostných i 
spontánních činnostech. DDM Kyjov, p.o. města Kyjova je školské zařízení, které vede své klienty 
k smysluplnému a aktivnímu využití volného času, organizuje zájmové vzdělávání nejen obyvatelům 
Kyjova, ale i ostatních přilehlých obcí. V souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání ve 
znění pozdějších předpisů nabízí DDM zájmové vzdělávání formou činnosti pravidelné, příležitostné, 
spontánní, táborové, pobytové, osvětové a odborné. Při naší činnosti jsme vycházíme ze vzdělávacího 
programu naší organizace, který byl zpracován s účinností k 1.2.2015, doplněn o Prevenci 
protidrogového programu s účinností od 1.1.2016. 

- Hlavními prostředky k dosažení tohoto cíle byla a bude kvalita a odborné vedení zájmových kroužků a 
akcí. Proto byli znovu osloveni všichni stávající externí pracovníci. Do našeho týmu se přidali i externisté 
noví. 

- Veškerá činnost s dětmi a mládeží  byla organizována  jako  prevence  proti  negativním  jevům a 
negativním projevům chování - kouření,  alkoholismus,  drogy,  gamblerství,  kriminalita, šikana.  Důraz 
byl kladen na kvalitu a odbornost pedagogické práce jak interních, tak externích pracovníků. Pro externí 
pracovníky byly přímo v Kyjově zorganizovány 3 kurzy, kde mohli získat požadovanou pedagogickou 
kvalifikaci. I tato skutečnost přispěla k faktu, že téměř všichni stávající externisté kvalifikaci získali. 

- Zachovali jsme tradiční a osvědčené činnosti, jejich formy a metody v jednotlivých činnostech. Ale 
podařilo se nám uskutečnit i nové, moderní zajímavé a přitažlivé aktivity a formy. 

-     Vytváříme  pro všechny účastníky zájmových kroužků takové prostředí, ve kterém se nejen cítili dobře,               
 ale je pro ně zdrojem zábavy, výchovy a poučení.  Důležitou podporou je i stabilní a kvalitní tým  
 externistů.  
- V rámci vzdělávací činnosti jsme pokračovali v Cyklu DV pro chodce, ale hlavně pro žáky 4. tříd, kteří  

získali průkazy cyklistů. Uskutečnili jsme i DV pro MŠ a ZŠ pro nedoslýchavé v Boršově. 



- Novinkou v zájmové činnosti je práce s handicapovanými dětmi. Tato oblast je všeobecně opomíjena a 
má svá úskalí. Tuto spolupráci zajišťuje pracovník DDM s patřičným vzděláním.  

 
2.   Zájmová činnost pravidelná 
 
V novém školním roce se podařilo se zachovat všechny stávající zájmové kroužky naopak nám přibyly nové 
zájmové útvary.  Celkem 713 dětí pracovalo  v 51 ZÚ pod vedením 37 externistů. ZÚ byly přizpůsobeny jejich 
věku, jejich zájmu a podmínkám DDM. Velmi dobře pracují již tradiční útvary jako je keramika, sportovní ZÚ, 
zejména florbal, dále je velký zájem o hudební kroužky. U hudebních kroužků preferujeme zájmovou výuku 
hry na hudební nástroje, to znamená, že vedeme ke hře na hudební nástroje pro radost. Odbornou výuku 
necháváme na ZUŠ, která pracuje v Kyjově velmi kvalitně. 
Další velkou skupinou jsou ZÚ zaměřené na tanec. V tomto školním roce se nám podařilo nabídnout dětem 
výuku latinskoamerických tanců, což se setkalo s velkým ohlasem, ale velmi dobře pracují i ZÚ jako je 
orientální tanec, zumba. Nově jsme nabídli např. filmovo – divadelní ZÚ, výuku sebeobrany, ZÚ Šikulové pro 
handicapované děti, historický šerm, jógu, badminton. Nabídka naší pravidelné činnosti se jistě rozšířila o další 
zájmové oblasti. 
V této činnosti se externisté věnovali i práci s talenty. Naše ZÚ se zúčastnili soutěže Kyjov hledá talent, pod 
záštitou starosty města Kyjova, Sportovního koktejlu a dalších akcí města, dále ZÚ florbal, aerobik, orientální 
tance, šachy, modeláři se úspěšně účastnili celostátně vyhlášených soutěží a velmi dobře tak reprezentovali 
DDM i Kyjov. 
Velkou radost nám letos udělaly děvčata z mažoretek. Uspěly nejen v rámci republiky, ale i Evropy a přivezly i 
skvělá umístění z MS mažoretek, které se konalo v září v Poreči. Můžeme se pyšnit i titulem mistryně světa 
v duetu, dvěma 3. místy a 6. místem skupiny mladších děvčat. Tyto úspěchy ocenil nejen starosta města a 
Rada města Kyjova, ale i Kancelář hejtmana JMK. 
    
Pro všechny ZÚ jsme zajistili zázemí pro činnost, byla organizována soustředění a všem nabídnuta možnost 
účasti na všech i letních aktivitách Domečku.  
Podchytit skvělý tým externích pracovníků pro další spolupráci s DDM v pravidelné zájmové činnosti, ale i při 
akcích, letní činnosti, je naším prvořadým úkolem i pro příští roky. 
 
Seznam ZÚ je přílohou celoročního hodnocení. 
 
                                      
 3.   Zájmová činnost příležitostná  
 
Tato zájmová činnost se skládá z plánovaných a spontánních akcí pořádanými pracovníky DDM Kyjov. 
Příležitostná činnost byla organizována ve všech oblastech zájmové činnosti s ohledem na zájem a potřeby 
dětí, případně ZŠ a jiných organizací. Hlavním cílem těchto akcí je vyplnit vhodně volný čas dětí. Proto byly 
akce pořádány i o víkendech a v době prázdnin. Akce byly organizovány jako jednorázové akce, turnaje, ale 
také formou soutěží, dílen, soustředění, výukových programů. Akce byly pořádány jak v prostorách DDM, tak 
v přírodě, tělocvičnách nebo dalších vhodných prostorách pro činnost dětí.  
Pořádány byly akce osvědčené, ale zkusili jsme i akce nové a netradiční.  
Akce byly pořádány jak v Kyjově, tak i na naší základně v Hutisku – Solanci. Samostatnou kapitolou naší práce 
je prázdninová letní činnost. 
 
 
 
 

MĚSÍC AKCE MÍSTO 

   

září 
Výstava papírových modelů z celé ČR 
Florbalový turnaj pro ZŠ 
Sportovní koktejl 

Tělocvična DDM 
Před radnicí 
Stadion Kyjov 

   



říjen 

DV pro I. stupeň sluchově postižených 
Ozvěny léta –vystoupení ZÚ 
Praktická škola v přírodě 
Táborák – rozloučení s létem 
DV pro chodce – 1. a 2. tídy ZŠ Kyjova a okolí 
Turistika – Po stopách pánů z Cimburku 
Drakiáda – výroba a pouštění draků 
Podzimní prázdniny s Domečkem  
Podzimní prázdniny s Domečkem 
Soustředění aerobiku 

ZŠ Boršov 
koupaliště 
Vřesovice 
Areál DDM 
DDM a ZŠ 
Chřiby 
Sokolíček Kyjov 
VIDA Brno 
WIKYLAND Brno 
Malované 

   

listopad 

Den bez úrazu pro MŠ společně ZZS JMK 
Ocenění mladých florbalistů starostou města Kyjova 
Keramická dopoledne pro MŠ Kyjova 
Euroflorbal 2015 – účast dětí z florbalu 
Soustředění mažoretek 
DV  - zahájení cyklu pro 4. třídy – 4 akce ZŠ Kyjov a okolí 
Keramické dopoledne pro MŠ 
Mikulášská diskotéka 
Soustředění aerobiku 

Areál DDM 
Radnice 
Keramika DDM 
Hala Brno 
Prostory DDM a tělocvičny 
DDM a ZŠ 
Keramiky DDM 
Sokolíček Kyjov 
Malované 

   

prosinec 

Akce pro ŠD v rámci prevence ve městě 
Mikulášská nadílka pro MŠ Kyjova 
Mikulášský turnaj v malé kopané 
Mikulášská pátry s vystoupením ZÚ 
Další besedy v rámci Cyklu DV pro 4. třídy 
Keramické dopoledne pro MŠ 

Zrcadla DDM 
MŠ 
Hala SOU 
MKS Kyjov 
DDM a ZŠ 
Keramika DDM 

   

leden 

Autíčkování – závody řízených modelů 
Besedy v rámci Cyklu DV pro 4. třídy 
Vystoupení ZÚ na akci Sportovec okresu 
Pololetí na horách 

Tělocvična DDM 
DDM a ZŠ 
MKS Kyjov 
Hutisko-Solanec 

   

únor 

Filmová a hudební sobota s přespáním 
1. kolo Casting – Kyjov hledá talent 
Karneval na ledě 
2. kolo Casting – Kyjov hledá talent 
Jarní prázdniny na lyžích – týdenní pobyt 
Soustředění aerobiku 

DDM Kyjov 
DDM Kyjov 
Stadion  
DDM Kyjov 
Hutisko – Solanec 
Malované 

   

březen 

Jarní prázdniny na Domečku – 2.-4.3.2016 
Autíčkování – závody řízených modelů 
Velikonoční dílna – výrobky s motivem Velikonoc 
Dětská burza oblečení s Klubem maminek 
Besedy v rámci Cyklu DV pro žáky 4. tříd ZŠ 
Prázdninový den s Domečkem 
Soustředění aerobiku 

DDM 
Tělocvična DDM 
DDM  
Prostory DDM 
DDM a ZŠ 
DDM, Sokolíček 
Malované 

   

duben 

Policie a zdravotníci dětem 
turistický výlet na Pálavu 
Aerobik cup 2016 
Besip pro maminky – přednáška ve spolupráci s BESIP 
Praktická škola v přírodě pro handicapované děti 
Autíčkování – soutěž řízených modelů 

Sokolíček 
Pálava 
Hala SOU 
DDM 
Vřesovice 
Tělocvična DDM 



Návštěva Superfinále florbalu Praha 
Policie a zdravotníci dětem pro 4. třídy 
Kyjov hledá talent – soutěž talentů 
Besedy v rámci DV pro žáky 4. tříd 
Pálení čarodějnic s florbalem 

Praha 
Sokolíček 
MKS Kyjov 
DDM a ZŠ 

   

květen 

Kyjovská padesátka v režii DDM 
Přehlídka kroužků DDM 
Škola v přírodě ZŠ Komenského 
Výstava keramiky 
Natáčení propagačního videa DDM 
Turistika – Jarní Pálavou 
Závěry DV pro 4. třídy 
Rytířský miniturnaj MŠ v hokejbale 
Autíčkování – závody řízených modelů 
DV pro MŠ v Kyjově 
Závěrečná přehlídka zájmových útvarů DDM 
 

Kyjov + turistické trasy 
MKS 
Hutisko-Solanec 
DDM 
Kyjov DDM a radnice 
Pálava 
Kyjov a Milotice 
Stadion 
Tělocvična DDM 
DDM 
Tělocvična DDM 
 

   

 
červen 

Papahuťa 
Zájezd pro rodiny Bulharsko 
ZŠ Komenského – ŠVP 
ZŠ Brno – ŠVP 
Turnaj ve florbalu pro ZŠ 

Hutisko-Solanec 
Primorsko 
Hutisko  - Solanec 
Hutisko – Solanec 
Před radnicí v Kyjově 

             
 Celkem se ve školním roce 2015/2016 uskutečnilo 46 příležitostných akcí. Z tohoto počtu bylo 25 akcí 
uskutečněno o víkendu. Akcí se celkem zúčastnilo 3 907  většinou dětí a mládeže. 
V rámci DV, tedy výukových akcí,  se uskutečnilo 20 akcí pro žáky 4. tříd v rámci Cyklu DV pro cyklisty, kterých 
se celkem zúčastnilo asi 250 žáků 4. tříd a 5 akcí pro 2. třídy, kterých se zúčastnilo celkem 280 dětí 1.-3. tříd. 
Mimo těchto akcí se uskutečnily během školního roku  pobytové akce jako je Pololetí na horách, Jarní 
prázdniny na lyžích Papahuťa a ŠVP na základně v Hutisku - Solanci, zájezd pro rodiny do Bulharska, ale i 
všechna soustředění ZÚ. 
 
4.   Prázdninová a letní  činnost 
 
Jedná se o samostatnou část naší činnosti a to velmi významnou. 
Klade velké nároky na organizaci a přípravu, která začíná od měsíce ledna v daném roce. Začíná již akcemi 
v měsíci červnu na naší základně. Zájmová činnost pravidelná běží od října – května v rámci každého školního 
roku. V červnu již musíme zajistit provoz na základně v Hutisku – Solanci i připravit nastávající letní sezonu.  
Na letní činnosti se s námi podílela zhruba stovka dalších externistů. 
 

kdy Forma letní činnosti Místo Kdo zodpovída 

01.7.-10.7. Letní tábor I. 84 Hutisko  I.Soldánová 

10.7.-19.7. Letní tábor II. ( mezinárodní ) 77 Hutisko  A. Kuřinová 

19.7.-28.7. Letní tábor III. 78 Hutisko  D.Hegedüs 

16.8.-25.8. Letní tábor  IV. ( soustředění ) 62 Hutisko D.Hegedüs 

11.7.-15.7. Příměstský – Večerníček 30 DDM Kyjov D.Hegedüs/E.Hrubá 

18.7.-22.7. Příměstský – Indiánské léto 34 DDM Kyjov I.Soldánová/E.Hrubá 

25.7.-29.7. Příměstský – taneční 17 DDM Kyjov I.Soldánová/E.Hrubá 

1.8.-5.8. IN – LINE - příměstský 20 DDM Kyjov D.Hegedüs/E.Hrubá 

8.8.-12.8. IN – LINE - příměstský 22 DDM Kyjov I.Soldánová/E.Hrubá 

15.8-19.8 Hudební – příměstský 14 Hutisko - Solanec I.Soldánová/E.Hrubá 



 

 
 
DDM  tedy zajistil o  hlavních  prázdninách  činnost  pro děti a mládež, případně pro   rodiče s   dětmi formou 
táborů na základně v Hutisku – Solanci a formou příměstských táborů přímo v areálu DDM vKyjově. 
 
Na naší základně v Hutisku – Solanci se během letních prázdnin uskutečnily 4 tábory, kterých se zúčastnilo 
celkem 301 dětí. Dalších 20 dnů byla základna pronajata a v závěru léta se uskutečnila ještě rekreace pro 
rodiny s dětmi a v září ŠVP Nový Jičín. 
Mimo tábory na naší základně se uskutečnilo i 6 příměstských táborů. O ty je mezi rodiči velký zájem. Dva 
z příměstských táborů byly s rekreačním zaměřením, dva byly na in-linech a jeden taneční a jeden hudební. 
Poslední dva jsme letos pořádali nově. Příměstských táborů se zúčastnilo celkem 146 dětí MŠ a ZŠ.  
 
Celkem s námi prázdniny strávilo 447 dětí. Velmi kladně hodnotím dodržování zásad BOZP s dětmi, 
zodpovědnost pracovníků DDM, kteří akce vedli jako hlavní vedoucí i externistů, kteří s dětmi během léta 
pracovali. Ohlasy dětí i rodičů jsou velmi kladné. 
 
   Ředitelka zařízení pořádala brigádu na Hutisku, akci pro tatínky s dětmi - Papahuťu, osobně se podílela a 
účastnila všech táborů v letní prázdniny. Jako hlavní vedoucí pořádala I. turnus v Hutisku – Solanci a 
příměstské tábory v Kyjově.  
Pedagogové volného času DDM se podíleli na letní činnosti v červnu a během léta jako hlavní vedoucí 
jednotlivých akcí, paní Eva Hrubá, která má funkci pedagoga s dílčí přímou pedagogickou prací se podílela na 
všech příměstských táborech v Kyjově jako organizátor práce s dětmi. 
 
  
 
5.   Odborná činnost 
 
Od února DDM Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova pořádala tolik potřebnou - 
-  Dopravní výchovu. Patří k tradiční výukové činnosti DDM v Kyjově. DV probíhá ve školách a MŠ v Kyjově, ale 
i v celém regionu. Nejdůležitější částí DV pořádané Domečkem, je DV pro žáky 4.tříd – cyklisty. Tato výuka 
probíhala v podobě cyklu. Ukončení proběhlo v měsíci květnu a žáci získali průkazy cyklistů. 
   Pro žáky 2. tříd – chodce jsme organizovali DV v jarním termínu. Byly probrány pravidla pro chování chodců 
jako účastníků silničního provozu. Ve zjednodušené formě byla tato pravidla hravou formou probrána i 
s předškoláky z MŠ v Kyjově 
   Na výuce DV se pravidelně podílí  Policie Hodonín, OO Policie Kyjov, Městská policií Kyjov a s BESIP Brno.  
První pomoc zajišťuje Zdravotnická a sociální škola Kyjov a na závěru DV se podílí Dopravní policie Hodonín. 
Materiály a finanční pomoc poskytuje BESIP JMK. Cyklus DV , který organizujeme, je hodnocen právě BESIPem 
Brno velmi kladně. 
   Jako poděkování ZŠ, které se účastní DV v rámci regionu, jsme  zorganizovali akci Policie a zdravotníci dětem. 
Akce se uskutečnila v Sokolíčku a děti se seznámily s technikou, kterou disponuje policie, dopravní policie, 
viděly ukázku výcviku služebních psů, ale i vozidlo rychlé záchranné služby. Tato akce měla velmi kladný ohlas 
a budeme ji zařazovat do naší činnosti v rámci dopravní výchovy i v příštích letech. 
 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Ředitelka zařízení v měsíci březnu ukončila úspěšně předepsané studium pro ředitele škol a  školských zařízení. 
Stávající pedagogičtí interní pracovníci se zúčastnili akreditovaných kurzů – první pomoc a kurzu pro lyžařské 
instruktory. Tyto nové poznatky využili již v tomto školním roce v praxi během jarních a letních prázdnin. 
Pro externí pracovníky byly v Kyjově zorganizovány přímo v DDM 3 akreditované kurzy pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou 
pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 
Tyto kurzy proběhly v měsíci září 2015 a v květnu 2016.  



 
 
 
 
 
Další vzdělávání interních pracovníků  
 

  pracovník Druh dalšího studia termín 

Mgr. Iva Soldánová funkční studium pro ředitele ukončeno 

Mgr. David Hegedüs Kurz pro lyžařské instruktory ukončeno 

Mgr. David Hegedüs DOTO –  akred.studium pro pracovníky DDM probíhá 

Andrea Kuřinová Dis. Kurz pro lyžařské instruktory a první pomoc ukončeno 

 
 
7. Základní údaje o hospodaření zařízení  
 
   Účetní jednotka byla zřízena k 1.1.2015. Účtuje podle účetní osnovy, která bude sestavena podle požadavků 
nového zřizovatele. Byl zpracován odpisový plán na rok 2016. Účetní jednotka účtuje v roce 2016 
zjednodušeným účetnictvím. Organizace nesestavuje PaP. Odepisujeme podle schváleného plánu každý měsíc.  
Správcem rozpočtu a účetní je od ledna 2016 paní Jitka Veverková.  
Naše zařízení dodrželo závazek zřizovatele pro rok 2015 a vrátilo zřizovateli podstatnou část příspěvku na 
provoz. I přes tuto skutečnost byl s pomocí rodičovské veřejnosti zhodnocen majetek zřizovatele v Hutisku – 
Solanci a podařilo se udržet vyrovnaný rozpočet. 
 
8. Závěrem  
 
Bohužel nemohu hodnotit tento školní rok jako stabilní.  
Důvodem jsou personální změny během školního roku a také nedořešená situace kolem DDM ze strany 
zřizovatele i JMK. Vzhledem k této situaci, kdy se vyrovnáváme s nejistotou, se zapracováním nových členů 
týmu, mohu hodnotit naši práci velmi kladně. Byla udržena vysoká úroveň pravidelné práce s dětmi a úspěchy 
získané až na světové úrovni nás velmi těší. Podařilo se stabilizovat tým externích pracovníků a přizvat k práci 
s dětmi nové mladé lidi. To vidím jako příslib pro budoucnost. 
Závěrem bych chtěla ocenit současný tým pedagogů a jejich nasazení a elán pro práci s dětmi. Velmi kladně 
hodnotím i jejich práci s externisty i rodičovskou veřejností v rámci volnočasových aktivit a letní činnosti.  
Na základě svých dlouholetých zkušeností v tomto oboru, bych ráda na tomto místě připomněla podceňované 
postavení pedagogů volného času DDM. Na tomto tématu jsme konečně shodli i s paní ministryní školství. 
Naše práce je velmi časově náročná i finančně nedoceněná. Těžiště naší činnosti spadá hlavně do doby 
víkendů, prázdnin a v běžném týdnu do odpoledních hodin. Z těchto důvodů je velmi těžké získat vzdělaný, 
stabilní a hlavně kvalitní tým. Toto bude do budoucna mým hlavním úkolem a cílem. 
 
 
   
 
 
 
        Mgr. Iva Soldánová 
        ředitelka DDM Kyjov, p.o. města Kyjova 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Příloha č. 1 

Název kroužku počet dětí ZŠ počet dětí MŠ  celkem vedoucí   

         florbal přípravka 12   3   15 Grabovský/Hegedüs 

florbal elévové 26   0   26 Grabovský/Hegedüs 

florbal ml.žáci 34   0   34 Grabovský/Mrkus 

florbal st.žáci/dorost 25   0   25 Mrkus Martin 

mažoretky MINI 10   8   18 Defeldová Jana 

mažoretky Kyjov 21   0   21 Defeldová J. + D. 

mažoretky Lovčice 24   0   24 Defeldová I.+ D. 

mažoretky Brno 10   1   11 Seitlerová Sára 

aerobik přípravka 5   8   13 Přibylová/Horká 

aerobik NK I. 15   2   17 Kostihová/Kujalová 

aerobik NK II. 18   0   18 Kostihová/Kujalová 

aerobik NK III. 23   0   23 Kostihová/Kujalová 

aerobik NK IV. 10   0   10 Kostihová/Kujalová 

kytara    31   0   31 Bílek Martin 

klávesy   19   0   19 Bílek Martin 

flétna   14   1   15 Pokorný Radim 

klavír   5   1   6 Pokorný Radim 

flétna   7   0   7 Švorbová Marcela 

klavír   6   1   7 Švorbová Marcela 

klavír   7   0   7 Kudelová Marta 

flétna,klávesy 16   2   18 Paulíčková Lucie 

tanečně pohybový 2   13   15 Hrubá, Krůtová 

zumba   17   1   18 
Vašinová, 
Holečková 

orientální tance 19   0   19 Duhajská Martina 

tančíme s jógou 4   9   13 Slezáčková Dana 

Latinskoamerické t.    19   14   33 Jelínek Rudolf 

šikovné ručičky 6   2   8 Kopřivová Jarmila 

dramatický 4   0   4 Kryštov Petr Jan 

kašpárek v.r. 19   0   19 Kouřil Roman 

filmovo divadelní 5   0   5 Růžičková Anna 

malíček   0   12   12 Kuřinová Andrea 

krteček   0   8   8 
Hrubá 
Eva   

šikulové   9   0   9 Kalivodová Andrea 

němčina   2   1   3 Ježík Kamil 

angličtina   2   5   7 Ježík Kamil 

historický šerm 9   0   9 Škarecký Filip 

modeláři   8   0   8 Novák/Vaněk 

dívčí klub   3   0   3 Kopřivová Jarmila 

výtvarný   9   1   10 Šváb Dominik 

keramika pondělí 15   1   16 
Řehánková 
Miroslava 

keramika úterý 14   1   15 Kopřivová Jarmila 

keramika středa 12   0   12 Šimečková Pavla 



keramika čtvrtek 6   4   10 Kuřinová Andrea 

keramika pátek 16   2   18 Šimečková Pavla 

hip - hop   7   0   7 Sukopová Šárka 

šachy   9   0   9 Pařízek Ivan 

badminton 10   0   10 Hegedüs David 

Basketbal   9   1   10 Soldánová Iva 

squash   10   0   10 Pešlová Lenka 

sebeobrana 16   1   17 Přikryl Petr 

míčové hry 8   2   10 Hrubá Eva   

                  

                  

                  

                  

51 kroužků ZŠ   MŠ   celkem     

    608   105   713 k 1.2.2016   

                  

                  

 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Příloha č. 2 

    

Matrika pobytových akcí školní rok 2015/2016 
    

              do 5 dnů datum   kde   název akce   děti ZŠ děti MŠ celkem osob.cel. MŠ výkaz 

1. 30.9-2.10.2015 Vřesovice   Praktická škola v přírodě 7 0 7 21 0 21 

2. 30.10.-1.11.2015 Malované   soustředění aerobiku   32 0 32 96 0 96 

3. 6.11-8.11.2015 Malované   soustředění aerobiku   35 0 35 105 0 105 

4. 6.11-8.11.2015 DDM Kyjov soustředění mažoretky 36 0 36 108 0 108 

5. 29.1.-31.1.2016 Hutisko   pololetní prázdniny   11 1 12 36 3 33 

6. 19.2-21.22016 Malované   soustředění aerobiku   40 0 40 120 0 120 

7. 25.3.-27.3.2016 Malované   soustředění aerobiku   32 0 32 96 0 96 

8. 13.4.-15.4.2016 Vřesovice   praktická škola v přírodě 7 0 7 21 0 21 

9. 1.6.-5.6.2016 Hutisko   Papahuťa     54 15 69 313 60 253 

10. 6.6.-10.6.2016 Hutisko   Komenského ŠVP   77 0 77 385 0 385 

11. 
13.6.-
17.6.   Hutisko   ZŠ Brno ŠVP   68 0 68 340 0 340 

12. 26.8.-30.8.2016 Hutisko   rekreace rodin   4 7 11 55 35 20 

  celkem   12 akcí         403 23 426 1 696 98 1 598 

příměstské 
tábory                           

1. 11.7.-15.7.2016 DDM Kyjov Putování s Večerníčkem 30 3 33 165 15 150 

2. 18.7.-22.7.2016 DDM Kyjov Indiánské léto   34 3 37 185 15 170 

3. 25.7.-29.7.2016 DDM Kyjov taneční 
 

  17 3 20 100 15 85 

4. 1.8.-5.8.2016 DDM Kyjov IN- LINE     20 0 20 100 0 100 

5. 8.8.-12.8.2016 DDM Kyjov IN- LINE 
 

  22 0 22 110 0 110 

6. 15.8.-19.8.2016 DDM Kyjov hudební     14 0 14 70 0 70 

  celkem   6 akcí         137 9 146 730 45 685 

            
 

              

                            

              

              

              

              

              

              Akce nad 5 dnů             děti ZŠ děti MŠ celkem osob.celke MŠ výkaz 

1. 28.2.-5.3.2016 Hutisko   jarní prázdniny na lyžích 41 0 41 246 0 246 

2. 16.-26.6.2016 Primorsko   rekreace pro rodiny   6 0 6 60 0 60 

3. 1.-10.7.2016 Hutisko   I. turnus tábora   84 0 84 840 0 840 

4. 10.7.-19.7.2016 Hutisko   II.turnus tábora   77 0 77 770 0 770 

5. 19.7. -28.7.2016 Hutisko   III. turnus tábora   78 0 78 780 0 780 

6. 16.-25.8.2016 Hutisko   IV. Turnus tábora   62 2 64 640 20 620 

  celkem   6 akcí         348 2 350 3 336 20 3 316 

              

              

     

 

 

 

        



 

 

 

 

     

výkaz celkem - matrika pobytových akcí 
2015/2016   

    

 

 

             
akce    akce do 5 dnů příměstské tábory nad 5 dnů   celkem   MŠ 

   
                  

 
  

   
počet   12   6   6   24     

   
účastníci   426   146   350   922 

 
34 

   
osobodny   1 696   730   3 336   5 726   163 

   
osobodny MŠ 98   45   20   163   163 

   
osobodny výkaz 1 598   685   3 316   5 599 

 
0 

   
pracovníci   27   26   93   146   0 

   

              

              Příležitostné akce   
  

všechny 
 

soboty a neděle 
     počet celkem       46     25 

     počet účastníků       3 907     2 172 
     

               


