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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, budova-vila (pronájem), rekreační středisko v Hutisku 
 
Datum zařazení do sítě:        1.2.2015 
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1.   Pracovníci školského zařízení:                 
 
                                                Mgr. Iva Soldánová          - ředitelka 
            Mgr. David Hegedüs     - pedagog volného času, pověřen zastupováním 
                                                Andrea Kuřinová Dis.     - pedagog volného času 

Eva Hrubá         - pedagog volného času (zástup za RD) 
Jitka Veverková         - ekonomka a účetní 

                                                  Hana Hajná                - správcová a uklizečka 
                                                  Mgr. Andrea Kalivodová      - pedagog volného času (mateřská dovolená)                              
 
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 (hlavní)  -      Slouží k volnočasovým aktivitám dle Zřizovací listiny. 
         Místnosti pro kroužky:    herna, hudebna, zrcadlová místnost, jazyková místnost,  
                 keramická dílna  
      Kanceláře:        kancelář pedagogů, kancelář služby, kancelář správce 
                        Ostatní:         kuchyňka, úklidová místnost, WC muži, WC ženy, šatna, chodby,    
                          schodiště 
U této budovy bude nutné získat dotaci na zateplení budovy a výměnu stávajících oken. Současný stav budovy 
a její vytápění je značně neekonomické. V souvislosti s touto situací bude nutné řešit i samostatné otápění 
budovy DDM.  Postupně také řešíme výzdobu kluboven a úpravu podlah.  
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 využita v odpoledních hodinách pro naši hlavní 
činnost, dostupné parkování pro rodiče.  
Odstoupila jsem od záměru vybudovat zde dopravního hřiště, protože zřizovatel nevyužil možnosti zakoupení 
dalšího pozemku a současný pozemek je prostorově nevyhovující. Pro dopravní hřiště bude dle plánu sloužit 
lokalita za Sokolovnou, kde bude hřiště společně s JMK vybudováno již v příštím roce. 
V budoucnu je našim záměrem přebudovat současný areál dle potřeb naší činnosti (klidová a rekreační zóna).   
 
b) budova (vila)   -     od 1.1.2016 spravuje MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov 
                                              Přízemí– pedagogická poradna, provozuje MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov 
                                              První patro – DDM - ředitelna, kancelář ekonomky - bezplatná výpůjčka 
 
c) tělocvična   -   majitel  Město Kyjov, k plnému využití pro potřeby volnočasových         
           aktivit DDM Kyjov a jinému využití formou pronájmů. 
Tělocvičnu budeme i nadále využívat podle zájmu škol dopoledne, ale hlavně odpoledne, o víkendech a 
v období prázdnin, pro naši hlavní činnost. I tělocvična potřebuje bohužel řešení. I přes samostatné otápění od 
února 2016 a výměny těles v období září 2016, je situace kritická. Dochází k velkému úniku tepla a místo 
šetření nákladů na provoz DDM, dochází k jejich neúměrnému navyšování. Tato situace byla předána k řešení 
zřizovateli a opakovaně na ni upozorňuji. Dle záměrů zřizovatele, začneme s opravou v roce 2019. 
 
 d) rekreační středisko -   RS Kyjov, Pod Káním 22, Hutisko – Solanec.  
Od června 2016 vlastní celý areál včetně vybavení výhradně město Kyjov. Naše zařízení středisko v Hutisku-
Solanci provozuje. Pod novým zřizovatelem se podařilo středisko upravit na náklady DDM. V tomto školním 
roce je nutné pokračovat v budování areálu. Některé úpravy vyžaduje přímo OHS. Zřizovatel přispěl částkou 
200 000,- Kč (účelová dotace). Byla provedena výměna dveří u všech chatek, výměna okapů, oprava stávající 
úpravny vody, přebudování skladu pro čisté a špinavé prádlo, úprava půdních prostor v dřevěnici, úklid areálu, 
položení lina ve společenské místnosti, výměna čerpadla a vyčištění vrtu. 
I když pod novým zřizovatelem bylo středisko významně zhodnoceno, je stav především střechy na hlavní 
budově havarijní. Zřizovatel byl na tuto skutečnost upozorněn. Tyto úpravy jsou naprosto v jeho kompetenci. 
       
      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 
             Ubytovací kapacita pro personál kuchyně 

Dřevěnice : společenská místnost pro personál, kuchyňka, nové sociální zařízení, ubytovací 
kapacita, která bude navýšena po dobudování další místnosti. 

      Ostatní:      letní umyvárna s nově vybodovanými sprchami, sklad prádla, dílna, garáž 
                                                     
       
Středisko bude využito v měsících  - leden-únor (pololetní a jarní prázdniny), ale hlavně v květnu – září 2018.  
Budeme pořádat zimní tábory, ale těžištěm letní činnosti budou letní tábory, školy v přírodě, výlety, rodinné 
rekreace, soustředění,  rodinné pobytové víkendy, pobyty zájmových kolektivů i pronájem základny. 
Záměry – 

-  apelovat na ředitelství ZŠ a MŠ, aby středisko v tak krásné přírodě více využívali. Případně rozšířit 
nabídku pro školy v regionu. 

-   využít možnosti dotací z Evropských fondů k zateplení a opravám hlavní budovy !!! 
-   společně s dobrovolníky a sponzory připravit středisko na léto 2018 
-   pokračovat v úpravě celého areálu dle potřeby dětí a rekreantů 
-   nabídnout kyjovským sportovním klubům možnosti soustředění 
-   z těchto důvodů výhledově vybudovat nad táborem víceúčelové hřiště, které rozšíří možnost využití 

základny v období jaro a podzim 
  
 
II.  ZÁJMOVÁ ČINNOST  
 
1.   Hlavní cíle vychází ze vzdělávacího programu naší organizace. 
 

- zapojit co nejširší okruh dětí, mládeže i dospělých a 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 zejména v činnosti příležitostné a na táborech a 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 především 53 externích pracovníků 
- zachovat tradiční a osvědčené činnosti, jejich formy a metody v jednotlivých činnostech, zavádět nové, 

moderní zajímavé a přitažlivé aktivity a formy do pravidelné i příležitostné činnosti s dětmi a mládeží 
- pro MŠ a ZŠ organizovat cyklus dopravní výchovy, pro dospělé kurz keramiky, jógy,   

-   vytvořit pro všechny účastníky akcí takové prostředí, ve kterém by se nejen cítili dobře, ale mohli    

    navazovat nová přátelství, učili se něčemu novému, rozvíjeli svůj talent a hlavně smysluplně trávili 

    svůj volný čas         

 
2.   Zájmová činnost pravidelná vychází ze vzdělávacího programu školské organizace a potřeb regionu a 
reaguje i na současné zájmy dětí a mládeže. 
V novém školním roce se podařilo zachovat tradiční ZÚ, ale naši nabídku jsme rozšířili o další nové a       
netradiční činnosti. 
 
- nové ZÚ – mladý youtuber, já a pejsek, sochařství, fitness, Šikulové, baby aerobik, doučování, samba a další  
    tance. 
 
 



 
 

  Počet ZÚ Věková kategorie 

1 Aerobik NK  5 6 -15 

2 angličtina /němčina pro začátečníky 2 4-6 

3 Doučování dle potřeby 4 8-19 

4 autíčkování 1 10-18 

5 Orientální tance, Brazilská samba 2 7-18 

6 flétna 4 7-15 

7 Florbal (nově i děvčata) 7 8-18 

8 zumba 1 8-15 

9 cvičíme s jógou/ jóga pro dospělé 2 4-11/dospělí 

10 keramika 9 4-18 

11 klavír 4 8-18 

12 kytara začátečníci a pokročilí 3 8-12 

13 klávesy 3 10-18 

14 Malíček 1 3-6 

15 Sportovní přípravka 1 6-10 

16 modeláři 1 9-15 

17 latinsko americké tance 3 4 -11 

18 Šifry a logické hry 1 6-12 

19 tanečně-pohybový Smíšci 2 4-9 

20 šachy 1 8-15 

21 squash 1 12-18 

22. mažoretky 3 5-18 

23. badminton 1 7-15 

24. Taneční skupina 1 10-15 

25. výtvarný 2 8-18 

26. sochařství 1 9-19 

27. DiY 1 5- 12 

28. Geocaching 1 8-15 

29. Redakce Domečku 1 7-18 

30. sebeobrana 1 neomezen 

31. šikulové 1    neomezen 

32. Já a pejsek 1    9-15 

33. Mladý youtuber 1    12-18 

34. Fitness 1    Od 12 let 

35. Cvičení s Bárou 1    Od 7 let 

36. Baby aerobik 1    Od4  let 

37. Individuální výuka kytara 1    Od 9 let 

38. Kašpárek v rohlíku revirvál 1    neomezen 

 
 
naše nabídka se v tomto školním roce výrazně rozšířila a zkvalitnila. Mimo jmenované ZÚ nenašly své členy 
některé nové kroužky – grafika, logopedická prevence, DofE. Tyto aktivity ale nezapadnou, budou zařazeny do 
zájmové a výchovné činnosti DDM jinou formou. 
Bude pokračovat od prosince i kroužek bruslení (který měl vloni 17 členů). Bude pracovat do konce února 
2018. 
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 aktivity, těší nás hlavně velký pokrok v ZÚ florbal (nový tým děvčat a dorostenců) a 
mažoretky, které se honosí titulem mistryň Evropy 2017, ale velký zájem je i o hudební ZÚ, tradičně o 



keramiku, ale do popředí zájmu dětí se dostaly například i šachy. Doufáme, že další skvělá reprezentace nám 
vyroste v  ZÚ latinskoamerických tanců .Vítáme i velký zájem o kroužek sebeobrany, který bude pracovat letos 
pravidelně 1x/týdně. V rámci společného vzdělávání a zařazení handicapovaných dětí do společnosti, 
pokračuje ve své činnosti kroužek Šikulové. Jeho činnost zaujala studenty praktické školy SOU, ale i další 
zájemce z Kyjova.  
Ve všech ZÚ se zaměříme opět na práci s talenty – jarní účast dětí v soutěžích a na přehlídkách, individuální 
výuka kytara. 
Všem bude nabídnuta možnost účasti na akcích DDM a prázdninách běhen školního roku a vybrané ZÚ se 
zúčastní letní činnosti 2018, pořádané naším zařízením. Podle zájmu ZÚ pomůžeme s organizací soustředění. 
. 
Ve školním roce 2017/2018 začalo pracovat celkem  53 externích  pracovníků. Již v začátku školního roku 
mohu hodnotit tuto část činnosti jako velmi kvalitní. Budu ráda, když kvalita zvítězí nad kvantitou. Naši 
zájmovou činnost pravidelnou již není možno dále navyšovat i vzhledem ke kapacitě zařízení a počtu interních 
pracovníků. 
 
Jednotliví interní pedagogičtí pracovníci povedou tyto ZÚ: 
Mgr. Iva Soldánová – ředitelka DDM Kyjov 
  -   squash              -  1,5  hodiny/týdně 
    -   přípravka florbal – dle potřeby 
 
Mgr. David Hegedüs   – pedagog volného času (pověřen zastupováním) 

- florbaly      -  8 hodin/týdně + pravidelně turnaje o víkendech 
- badminton     -  2 hodiny 

 
Andrea Kuřinová Dis.   – pedagog volného času 

- keramika      -  6 hodiny/týdně   
- malíček      -  2 hodiny/týdně 

 
Eva Hrubá        – pedagog volného času  

- smíšci       -  1  hodinu/týdně  
- Já a pejsek     -  2  hodiny/týdně 
- Latinskoam. tance  -  2 hodiny/týdně 
- Sebeobrana    -  2 hodin/týdně 
- Orientální tance   -  1 hodina/týdně 

 
55 externích pracovníků povede odborně zbylé útvary zájmové činnosti. U většiny externistů je splněna 
podmínka pedagogického vzdělání pro volnočasové aktivity. Buď jsou to pedagogové z povolání nebo využili 
naší nabídky 3 akreditovaných kurzů, které proběhly přímo v DDM Kyjov v minulosti. Další možnost bude 
v březnu 2018. 
   U p. Šimečkové ( keramika ) Ing. Pařízka ( šachy ), p. Klimkové a případně nového externisty, byla udělena 
ředitelkou DDM výjimka na dobu nezbytnou a z nutnosti zajistit chod zájmové činnosti pravidelné a u těchto 
ZÚ byli určeni garanti pro pedagogickou část činnosti. 
 
                                                  3.   Zájmová činnost příležitostná 
 
 

MĚSÍC AKCE MÍSTO 

                                   pracovník 

ZÁŘÍ 

Podíl na Sportovním koktejlu – naše ZÚ Stadion Kyjov            všichni 

Propagace všech ZÚ pro školní rok 2017/2018  Region Kyjov             všichni 

Výstava papírových modelů ve spolupráci s MÚ Kyjov 
 

Tělocvična DDM          D.H. 

Pobytová akce ZŠ Nový Jičín,  Hutisko                       ředitelka 



                                     pracovník 

Říjen 

Zahájení DV pro 2. Třídy - chodci DDM a ZŠ                            A.K. 

Florbalové turnaje Hala SOU                            D.H. 

Drakiáda na mlýně Mlýn Bukovany                  E.H. 

Akce v podzimní prázdniny – zájezd+přím.tábor DDM, Brno                 A.K./E.H. 

Keramické dopoledne pro MŠ DDM                                     A.K. 

   

LISTOPAD 

Spaní na Domečku DDM Kyjov                          E.H. 

Keramické dopoledne proMŠ DDM Kyjov                          A.K. 

Dopravní výchova pro 4. třídy DDM a na školách             D.H. 

Keramická dílna – nové techniky (Vánoce) DDM                                     A.K. 

   

PROSINEC 

Mikulášská nadílka pro MŠ Ve školkách i na DDM       E.H. 

Mikulášský turnaj v malé kopané Sklárenská hala                  E.H. 

Keramické dopoledne pro MŠ DDM                                     A.K.  

Dopravní výchova pro 4. třídy DDM a ZŠ                            D.H. 

Florbalové turnaje Hala SOU                            D.H. 

Štěpánský pochod  Čeložnice                    ředitelka 

   

LEDEN 

Cyklus DV pro 4. třídy DDM Kyjov a ZŠ                 D.H. 

Autíčkování Tělocvična DDM                D.H. 

Akce pro MŠ-muzikoterapie, knihy, retrohry DDM                                    E.H. 

Karneval na ledě Stadion                                E.H. 

   

ÚNOR 

Cyklus DV pro 4. třídy DDM Kyjov a ZŠ                 D.H. 

Jarní prázdniny na lyžích Hutisko-Solanec                D.H. 

Mejdan s Kašpárkem MKS Kyjov                      všichni 

Pololetí na horách pro rodiny s dětmi Hutisko – Solanec              A.K. 

   

BŘEZEN 

Turnaj ve florbalu Sklárenská hala                  D.H. 

Akce pro MŠ- Den bez úrazu DDM                                    A.K. 

Cyklus DV pro 4.třídy DDM a ZŠ                            D.H. 

Výtvarná dílna- v rámci velikonočních prázdnin DDM                                    A.K. 

Velikonoční příměstský tábor DDM                                    E.H. 

   

DUBEN 

Policie a zdravotníci dětem Sokolíček                             A.K. 

Cyklus DV pro 4.třídy DDM a ZŠ                            D.H. 

Akce pro MŠ- hokejbalový turnaj DDM                                    E.H. 

Turnaj ve florbalu Hala SOU                            D.H. 

DV pro 2. třídy a MŠ DDM                                    A.K. 

Spaní na Domečku DDM Kyjov                          E.H. 

   

KVĚTEN 

Kyjovská padesátka v režii DDM Kyjov +Zavadilka       D.H./E.H. 

Turistická akce Pálava Pálava                                  D.H. 

brigáda Hutisko Hutisko-Solanec       ředitelka 

Závěr cyklu DV pro žáky 4. tříd Kyjov                                    D.H. 

přehlídka ZÚ /výstava keramiky DDM Kyjov                          A.K. 

DV pro 2. třídy a MŠ  DDM                                    A.K. 



             
             
 
Je to jen rámcový plán akcí. Během školního roku přibývají neustále další spontánní akce dle zájmu dětí. 
 
4.   Prázdninová  činnost 
 
   Bude stejně pestrá jako v roce 2017 a pro všechny pracovníky opravdu náročná. Budeme pokračovat 
v prázdninové činnosti na Hutisku. Těší nás zájem sportovních oddílů kopané o letní soustředění v rámci 
táborů na naší základně. Pro velký zájem uskutečníme příměstské tábory a to jak všeobecné (2 turnusy), tak 
na in-linech (3 turnusy) a uskutečníme jeden taneční příměstský tábor, dle zájmu opět i hudební. 
 Na základě dobrého ohlasu uskutečníme i mezinárodní tábor se srbskými dětmi, který bude předcházet pobyt 
v Kyjově. Tradičně se plní i ostatní turnusy na Hutisku I., III. a IV. turnus.   Pro rodiny nezapomeneme na jejich 
rekreaci v závěru léta v Hutisku – Solanci. 20 dnů bude základna pronajata panu Benkovi. 
 Na této letní činnosti se budou podílet všichni interní pracovníci DDM, ale i zhruba dalších 100 externistů. 
 
 
5.   Odborná činnost 
 
-  Dopravní výchova 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 
probíhá v podobě cyklu. Teorie určená cyklistům je probírána pravidelně 1x/měsíčně v období listopad – 
duben v každém školním roce. Jsou probrána témata – negativní vlivy ve společnosti, nebezpečí, které dětem 
hrozí, práce a význam policie, základní pojmy spojené s DV, výbava jízdního kola, jízda na něm, dopravní 
značky, křižovatka nerozlišená dopravními značkami, situace na křižovatce, první pomoc. Po absolvování testů, 
probíhá praktická závěrečná zkouška na kolech. Po zvládnutí obdrží děti z rukou policie průkazy cyklistů. 
   Pro žáky 2. tříd – chodce je DV organizována 2x/ročně a jsou probírány pravidla pro chování chodců jako 
účastníků silničního provozu. Ve zjednodušené formě jsou tato pravidla hravou formou probrány 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 navíc Dopravní policie 
Hodonín. 
Materiály a finanční pomoc poskytuje BESIP JMK. 
   Jako poděkování ZŠ, kterých je celkem 14 v rámci regionu, organizujeme akci Policie a zdravotníci dětem. 
Akce probíhá v Sokolíčku a děti se seznámí s technikou, kterou disponuje policie, dopravní policie, uvidí ukázku 
výcviku služebních psů, ale i vozidlo rychlé záchranné služby.  
 
 
Právě tato DV je důvodem mého záměru vybudovat v Kyjově dopravní hřiště. V současné době je 
zpracována studie v areálu Sokolovny. Toto dopravní hřiště by celému regionu mělo sloužit již v příštím 
školním roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ČERVEN 

Papahuťa Hutisko – Solanec     ředitelka 

Školy v přírodě  Hutisko – Solanec     A.K./E.H. 



I.    VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST V PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 
 
 

PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST  
způsob 
provádění 

zodpovídá termín 
kontroly  

zodpovíd
á 

kontrola počtu vykazovaných 
účastníků v zájmových 
kroužcích 

dle deníků, přihlášek,  
seznamů dětí a kroužků 

od 1.10. 
do 31.12 

PVČ 
průběžn 

řed 31.12. 

            
 

 
  

plán počtu kroužků  do 30.9. Řed/PVČ  řed 

kontrola přihlášek do ZÚ 
 a seznamů 

 
Průběžně 
během šk. 
roku 

PVČ 
 

řed 
 

 
31.12. 

matrika  
(ZÚ, pobytové akce) 

dle přihlášek a seznamů 
přihlášených  

průběžně  
od 1.9 do 
31.8.17 

PVČ 
průběžn 

31.8.17 

archivace 
do 
31.10.17 

ek 31.10.17 

platba za zájmové vzdělávání  
je řešena směrnicí  
a rozhodnutím ředitelky 

průběžně PVČ 
31.12.16 

ek 
31.12.16 

doplatky za ZÚ (2. pololetí)  
po 1. 2. 

PVČ 
1.2. 

ek 
 31.5. 

kontrola deníků 
správné vedení, docházka, 
průběhy hodin, podpisy 
apod. 

průběžně PVČ 
1.2.17 

řed 
31.5. 

kontrola průběhu zájmových 
kroužků 

hospitační činnost průběžně řed 
celoročn
ě 

sledování absence dětí v ZÚ 
informování rodičů o 
absenci 

týdně PVČ 
průběžn
ě 

řed 

uzavření dokumentace školního roku (deníky, přihlášky) do 30.6. PVČ do 30.9. řed 

vedení matriky, doplňování údajů průběžně PVČ,eko 2x rok řed 

plnění povinností hlavní služby průběžně všichni průběžn
ě 

řed 

plnění úkolů z pedagogických a provozních porad průběžně všichni průběžn
ě 

řed 

archivace pedagogické písemnosti a dokumentů  průběžně řed, PVČ ročně Řed.ek 

BOZP - poučení dětí při zahájení činnosti v ZÚ  1. schůzka ved. ZÚ pololetn
ě 

řed 

 
 

2.  PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST  
způsob 
provádění 

zodpovídá termín 
kontroly  

zodpovídá 

- kvalita, rozsah, zaměření, nabídka  
- propagační, organizační, materiální a personální      
  zabezpečení                                                 
- počet akcí, počet účastníků, počet hodin trvání akce, 
věková   
  struktura účastníků,       
- prostorová realizace, vyplnění záznamu o akci  

průběžně 
dle termínu 
akcí organizátor 

PVČ 

průběžně 
hospitační 
činností 

řed 
 

vyúčtování nákladů na akci         do 10 dnů 
do 10 dnů ek 

průběžně řed 



hodnocení akce do 10 dnů do 10 dnů 

plnění celoročního plánu                   dle termínů PVČ měsíčně řed 

     

      3.  TÁBOROVÉ A POBYTOVÉ AKTIVITY      
způsob 
provádění 

zodpovídá termín 
kontroly  

zodpovídá 

-  termín, nabídka, program, pestrost, propagace 
-  materiální zabezpečení 
-  rozpočet 
-  personální a zdravotní zabezpečení 
-  táborová dokumentace 

průběžně 
dle termínu 
akcí organizátor 

PVČ 

minimálně 
30 dnů 
před 
začátkem 
akce 

řed 
 

vyúčtování nákladů na akci         do 10 dnů 
do 10 dnů ek 

průběžně 

řed 
hodnocení akce, zpracování táborové dokumentace do 20 dnů do 20dnů 

vedení matriky, doplňování údajů průběžně PVČ 2x rok 

uzavření dokumentace školního roku (pobytové akce) do 15.9. PVČ do 30.9. 

         

    4. ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PREVENCE způsob 
provádění 

zodpovídá termín 
kontroly  

zodpovídá 

CYKLUS DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ŽÁKY 2. A 4. TŘÍD ZŠ 
- propagace, termíny, nabídka, personální zabezpečení, 
  materiální zabezpečení 
- tematické plány, průběžné vedení dokumentace 

do 31.10. PVČ průběžně 
hospitační 
činností 

řed 

hodnocení akce, zpracování dokumentace do 31.5. PVČ 

  
  
7.  Další vzdělávání pracovníků 
 

-   externí pracovníci – zajistit možnost splnit si pedagogickou kvalifikaci 
-   Mgr. David Hegedüs bude pokračovat ve studiu pro pracovníky SVŠ – DOTO 
-   Andrea Kuřinová – další studium pedagogiky, absolvování výtvarných kurzů 
-   Jitka Veverková absolvování potřebných kurzů dle nabídky 
-   Eva Hrubá – dokončila potřebnou kvalifikaci, zařazena do kurzů dle potřeby 

 
 
8.  Závěr 
 
   Je před námi další náročný školní rok. Velký klad vidím ve stabilizaci týmu interních i externích pracovníků. 
Přibývají především mladí externisté a mnozí se do našich řad opět po létech vrací. Těch, kteří mají své důvody 
s námi spolupráci ukončit z vlastní vůle je opravdu minimum. Cílem bude s externisty více pracovat a to je jak 
úkol ředitelky, tak úkol všech PVČ. 
Neustále nás tíží technický stav budov, které zpravujeme. Týká se to jak Kyjovu, tak základny v Hutisku. 
Snažíme se spolu se zřizovatelem tuto situaci řešit. Kritický je ovšem stav tělocvičny, na tuto skutečnost 
zřizovatele neustále upozorňujeme.  
Doufáme, že naše úsilí bude korunováno spokojeností rodičovské veřejnosti i zájmem zřizovatele a jeho další 
podporou ve všech oblastech naší činnosti. 
 
 
 
     v Kyjově dne: 10.10.2017                                                                                                      Mgr. Iva Soldánová 
                                                    ředitelka DDM Kyjov 
 
 



 
 


