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Úvod
Předkládaná výroční zpráva hodnotí dosažení cílů, které si školské zařízení DDM
Zvonek stanovilo zejména v Koncepčním a Strategickém plánu rozvoje DDM a ve Školním
vzdělávacím programu, jakým způsobem DDM plní hlavní cíle s přihlédnutí k dalším cílům
uvedeným zejména ve školním vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech,
ve kterých oblastech DDM dosahuje dobrých výsledků a ve kterých je třeba úroveň
vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. Dále výroční zpráva sleduje vzdělávací
podmínky v organizaci, průběh vzdělávání v jednotlivých formách zájmové činnosti,
spolupráci s rodiči a ostatními subjekty, hodnotí řízení DDM, kvalitu personální práce, dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, ekonomickou stabilitu organizace a úroveň výsledků
práce účastníků zájmového vzdělávání.

1. Naplňování cílů v pravidelném zájmovém
vzdělávání
Ve školním roce 2015/16 bylo v činnosti 49 zájmových útvarů pod vedením 4
interních a 18 externích pracovníků. Zájmové útvary navštěvovalo celkem 505 účastníků. Na
základě uzavřených dohod probíhalo 5 zájmových útvarů v ZŠ Jasenné, 5 zájmových útvarů v
ZŠ Zádveřice, 1 útvar v ZŠ Všemina a 1 zájmový útvar v Bratřejově.
Na školní rok 2015/2016 byly nabízeny nové kroužky: Aerobik v Zádveřicích,
Fotbalová přípravka, Výtvarný kroužek pro II. stupeň ZŠ, Geocaching a Angličtina. Z těchto
nových kroužků se naplnily a otevřely pouze kroužky Aerobik a Fotbalová přípravka. Pro
dlouhodobou absenci vedoucího byl ovšem zrušen. Účastníci tohoto kroužku přešli do
kroužku Správní kluci.
Zájmové útvary probíhaly pravidelně dle rozvrhu, v případě nepřítomnosti interního
nebo externího pracovníka bylo zajištěno suplování, nebo byl útvar včas odvolán.
Externí pracovníci vedli zájmové útvary zodpovědně a pečlivě, naplňovali se výchovně
vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti, viz. záznamy z hospitací, které jsou k nahlédnutí
v ředitelně DDM Zvonek Vizovice.
Počet účastníků kroužků roste každý školní rok, aniž by se razantně zvyšoval počet
otevřených kroužků. Kroužky jsou tedy plně obsazeny účastníky, efektivně jsou využívány
všechny prostory budovy DDM a pronajaté tělocvičny ZŠ Vizovice. Ve školním roce byl pro
žáky 3. tříd ZŠ Vizovice otevřen kroužek Třeťáci (žáci, pro které nedostačovala kapacita školní
družiny). Interní pedagogové DDM denně zabezpečovali program 15-ti žákům od 12:30 do 15
hod. K pracovní náplni patřilo odvedení dětí na horní budovu ZŠ na oběd a přivedení do
DDM.

600
500

POČET KROUŽKŮ

400

POČET ÚČASTNÍKŮ

300

Z TOHO ŽÁCI ZŠ

200

Z TOHO DĚTI
Z TOHO DOSPĚLÍ

100
0
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Činnost zájmových útvarů:
Raníček
Kroužek navštěvovalo celkem 16 účastníků, kteří se scházeli ve středu 9:30 – 10:30 hodin v DDM. Kroužek byl určen pro děti od roku a půl a
jejich maminky, které se postupně učí práci v kolektivu formou básniček, písniček, cvičení, překážkových drah, jednoduchých výtvarných
technik a různých druhů her.
Hrnečku vař
2 útvary navštěvovalo celkem 15 dětí. Scházeli se ve středu a ve čtvrtek od 14 – 15:30 h v DDM. Děti se postupně učily dovednostem
potřebným v kuchyni, a také připravovat různé druhy pokrmů.
Tvořínek
Útvar navštěvovalo 8 dětí předškolního věku, probíhal každé pondělí od 16 do 17 hodin v DDM, děti se postupně učily základním výtvarným
technikám a správnému používání výtvarných pomůcek.
Keramika I. – III.
4 útvary navštěvovalo 39 dětí školního věku, výuka probíhala každé pondělí od 14 do 17:15 hod a ve středu od 15 do 16 hodin. Děti se učily
základním technikám při práci s keramickou hlínou, starší pracovaly samostatně na složitějších výrobcích.
Hra na kytaru I.
2 kroužky navštěvovalo 11 dětí školního věku a probíhaly v pondělí 15:30 – 16:30 h, úterý 14 – 15 h v DDM. Děti se učily akordům a
základům hry na kytaru.
Hra na kytaru II. a III.
2 útvary navštěvovalo celkem 14 dětí, útvary probíhaly každý čtvrtek 15 - 16 a 16 -17 hod. Jednalo se o skupinovou výuku s rozvíjením hry
doprovodu k vybraným písním.
Hra na zobcovou flétnu I. – II.
2 útvary navštěvovalo 9 dětí mladšího školního věku. V DDM probíhaly kroužky v úterý 14:30 – 15:30 h. a ve čtvrtek v 16 – 17 h. Děti se čily
notám a základům hry na zobcovou flétnu.
Hra na Klávesy
Útvar navštěvovalo celkem 8 dětí, individuální výuka probíhala po 30 minutách od 13 do 16:30 hod v DDM.
Zálesácký kroužek
Útvar navštěvovalo 17 dětí z 1. stupně ZŠ, probíhal v pátek 14 – 15 hod v DDM. Děti se učily základům táboření, zajímavostem z přírody
formou her.
Fotograf
Útvar navštěvovaly 4 děti, probíhal v pondělí od 15:30 do 16:30 hod v DDM. Účastníci se učili teorii fotografování, kterou si prakticky
vyzkoušeli při zadaných úkolech. Děti se zúčastnili soutěže Animág v Kroměříži, na kterou vytvořili animaci s názvem Živá voda. Animace
byla oceněna diplomem a zařazena do stříbrného plátna soutěže.
Správní kluci a holky
Útvar navštěvovalo 20 chlapců a děvčat předškolního věku v tělocvičně ZŠ každý čtvrtek 16 – 17 h. Zvyšování fyzické zdatnosti, cvičení na
nářadích, motorika těla.
Florbal I., II.
2 útvary navštěvovalo 20 chlapců z 1. a 2.tříd, probíhal každé úterý od 15 – 17 hodin v tělocvičně ZŠ, chlapci se učili pravidla a základy hry
floorballu.
Florbal IV.
Útvar navštěvovalo 17 chlapců, scházeli se pravidelně každé úterý od 15 do 16 hodin v tělocvičně ZŠ Školní ulice.

Aerobik I. a II.
2 útvary navštěvovalo 26 dívek, probíhaly každou středu v 15 – 16 a v 16 - 17 hod v tělocvičně ZŠ, dívky se učily základům aerobiku formou
her, říkadel a písniček a zdokonalovaly se ve cvičení aerobiku, formou krátkých sestav.
Aerobik pro dospělé
Cvičení probíhalo každé úterý 19 – 20 hod, 7 účastnic.
Cvičení pro ženy
Cvičení určeno pro ženy, které probíhalo 2x týdně v pondělí a ve středu od 19 – 20 hod v DDM.
Výtvarný kroužek I. v ZŠ Jasenná
Útvar navštěvovalo celkem 8 dětí a probíhal 1x za 14 dní v pondělí od 16 do 17:30 hodin, děti se učily různým druhům výtvarných technik.
Floorball v Jasenné
2 útvary navštěvovalo 15 chlapců se zájmem o hru, každý čtvrtek od 13 do 15 hodin.
Taneční Aerobik I. a II. v Zádveřicích
2 útvary navštěvovalo 27 děvčat, kroužky probíhaly v úterý od 13:45 – 14:30 a 14:30 - 15:15 hod.
Keramika v Jasenné
Útvar navštěvovalo 12 dětí, 1x za 14 dní probíhal ve středu od 14 do 15:30 hod.
Keramika I. a II. v Zádveřicích, veVšemině a v Bratřejově
4 útvary navštěvovalo 35 dětí. V Zádveřicích probíhaly kroužky ve čtvrtek od 13 do 14:30 hod, v Bratřejově ve středu od 14 do 15:30 hod a
ve Všemině ve čtvrtek od 15:30 do 17 hod. Skupiny se střídaly po 14 dnech.
Kynologický klub
2 útvary navštěvovalo 16 účastníků se svými psy, scházely se každý pátek od 16 do 18 h na cvičišti za sběrným dvorem ve Vizovicích. Učily
se základům poslušnosti a agility.
Gymnastická přípravka
Útvar navštěvovalo 23 děvčat, základy gymnastiky. Každý pátek od 16 do 17 h v tělocvičně ZŠ.
Gymnastika
Útvar navštěvovalo 14 dětí, probíhal 2x týdně, a to ve čtvrtek a v pátek od 15 do 16 hod v tělocvičně dolní školy.
Házená
Útvar navštěvovaly 6 děti, scházely se každou středu od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ.
Atletika
Útvar navštěvovaly 17 děti, scházely se každý čtvrtek od 17 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ. Rozvoj pohybových dovedností s důrazem na
atletiku. V průběhu školního roku proběhly dva Atletické víceboje – soutěže pořádané Jiřím Vlčkem.
Třeťáci
Denní zájmový útvar suplující školní družinu. Doprovod 17 dětí na oběd, přesun zpět do školy pro aktovky
a další přesun do Domu dětí – odpočinková zájmová činnost – pobyt na zahradě, společenské hry, výtvarné činnosti. Třeťáci byli od pondělí
do pátku (5x týdně).
Šachový kroužek
Útvar v Jasenné navštěvovalo 9 dětí, probíhal každé úterý od 17 do 18 hod. Účast na soutěži.
Zumba
Taneční útvar navštěvovalo 18 děvčat v tělocvičně každou středu od 17 - 18 hodin.
Rybářský kroužek
Útvar navštěvovalo 18 chlapců se zájmem získat oprávnění chytání ryb. Každé úterý od 15:30 do 16:30 h. Jednou za 14 dní.
Šikulky
Útvar Šikulky navštěvovalo 8 dětí školního věku ve středu od 16 do 17 h, různé výtvarné techniky a tvoření.
Šperkování
Útvar Šperkování navštěvovalo 8 děvčat škol.věku v úterý od 15 – 16 h, tvorba šperků a ozdob.
Florbal I., II. v Zádveřicích
2 útvary navštěvovalo 23 dětí, scházeli se pravidelně každý čtvrtek od 15 – 17 h v tělocvičně v Zádveřicích.

ÚSPĚCHY:
Kroužek sportovní gymnastika – účast na závodech v Přerově 10. – 11. června 2016.
Umístění žáků na předních místech v daných kategoriích (1. Místo 3x, 2. místo 1x, 3. místo
5x). Výsledková listina přiložena k hodnocení soutěže. Přivezení medailí.
Kroužky Aerobik II. a Zumba – účast na Amateur Aerobik Cup 2016 v Uherském
Ostrohu – Ostrožská pastelka. Umístění děvčat na 1. a 2. místě. Přivezení diplomů a pohárů.

Kroužek Fotograf – účast v soutěži Animág Kroměříž 2016. Postoupení animace s názvem
„Živá voda“ a ocenění stříbrného plátna. Přivezení diplomu.

2. Naplňování cílů příležitostných akcí a táborů
Během školního roku 2015/2016 se v DDM Zvonek uskutečnilo 70 akcí, z toho 37
příležitostných, 26 víkendových, 1 pobytová a 6 prázdninových. Akce navštívilo celkem
4 276 účastníků z řad dětí a široké veřejnosti. Na spontánní akce připadlo 1500 účastníků.
Počet akcí je stejný jako předchozí školní rok, počet účastníků se mírně zvýšil. Byly
obnoveny některé akce, např. Drakiáda, Po stopách Yettyho. Byl realizován pobytový tábor
na Lopeníku. Proběhly akce zacílené pouze na mládež – Dámská jízda, Soustředění Zumby.
Zpětná vazba od účastníků a rodičů byla zjišťována slovním dotazováním, písemně na
facebooku organizace.
Přehled akcí:
Příležitostní akce v pracovních dnech:
Dny otevřených dveří
30. výročí založení DDM
Výroba draků
Keramická dílna ve Slušovicích
Strašidelný zámecký park
Keramika pro dospělé
Keramická dílna ve Slušovicích
Perníkové variace
Vánoční ozdoby
Vánoční svícen
Vánoční přání
Vánoční ozdoby
Vánoční vycházka
Čuchy muchy okolo Vizovic

7. – 10. 9. 2015
22. 9. 2015
21. a 23.10. 2015
6. , 13 a 20. 10. 2015
6 11. 2015
19. 11. a 3.12. 2015
3. 10. a 24. 11. 2015
26.11.2015
14.12. 2015
15. 12. 2015
16. 12. 2015
17. 12. 2015
18. 12. 2015
31. 12. 2015

198 účastníků
187 účastníků
24 účastníků
54 účastníků
300 účastníků
6 účastníků
55 účastníků
35 účastníků
12 účastníků
15 účastníků
21 účastníků
13 účastníků
19 účastníků
66 účastníků

Jak spí les
Přátelské florbalové utkání
Tvořivé a hravé ruce
Sladké Valentýnky
Keramika pro dospělé
Keramika pro děti za Slušovic
Hudební maraton
Pletení z pedigu
Drátkování a malování vel. vajíček
Pletení tatarů
Keramika pro MŠ Vizovice
Vyrob si dárek
Výroba triček
Pizzové hody
Vyhlášení soutěže ANIMÁG
Akademie DDM
Opékání ve Zvonku
Škrpálek
Keramika pro děti za Slušovic
Glazování ve Zvonku
Sjezd řeky Moravy
Návštěvy dětského hřiště

15. 1. 2016
12. a 19. 1. 2016
29. 1. 2016
11. 2. 2016
23. 2. 2016
prosinec – únor 2016
25. 2. 2016
21. 3. 2016
21. 3. 2016
23. 3. 2016
6. a 28. 4. 2016
3. 5. 2016
4. 5. 2016
25. 5. 2016
31. 5. 2016
16. 6. 2016
17. 6. 2016
9. 6. 2016
únor - červen 2016
15.4. a 17. 6. 2016
4. 8. 2016
po celý rok

16 účastníků
35 účastníků
18 účastníků
34 účastníků
9 účastníků
196 účastníků
17 účastníků
11 účastníků
32 účastníků
4 účastníci
39 účastníků
7 účastníků
23 účastníků
22účastníků
2 účastníci
503 účastníků
40 účastníků
56 účastníků
138 účastníků
23 účastníků
27 účastníků
1500 účastníků

Příležitostné víkendové akce
Pochod slováckými vinohrady
Zamykání Mločí studánky
Drakiáda
Vánoční dílničky
Čertovská diskotéka
Taneční soustředění
Dámská jízda
Po stopách Yettyho
Dětský karneval
Taneční soustředění
Soustředění rybářů
Karneval v Zádveřicích
Velikonoční duatlon
Úklid lesa a otevírání studánky
Slet čarodějnic
Sjezd Bečvy
Májový atletický víceboj
Závody v Amater Aerobik Cup
Soustředění gymnastiky
Valašská květena
ORIZARO
Závody sport.gymnastiky v Přerově
Sjezd Bečvy
Sjezd Bečvy
Učíme se tábořit

10. 10. 2015
17.10.2015
24. 10. 2015
28. 11. 2015
5. 12. 2015
12. 12. 2015
13. 12. 2015
16. 1. 2016
24. 1. 2016
20. 2. 2016
5. 3. 2016
5. 3. 2016
27. 3.2016
16. 4. 2016
30. 4. 2016
1. 5. 2016
8. 5. 2016
15. 5. 2016
20. a 21. 5. 2016
21. 5. 2016
4. 6. 2016
10. a 11. 6. 2016
12. 6. 2016
19.6. 2016
24. a 25. 6. 2016

41 účastníků
17 účastníků
32 účastníků
50 účastníků
150 účastníků
31 účastníků
8 účastníků
39 účastníků
364 účastníků
28 účastníků
12 účastníků
16 účastníků
24 účastníků
10 účastníků
380 účastníků
12 účastníků
46 účastníků
31 účastníků
18 účastníků
8 účastníků
268 účastníků
18 účastníků
11 účastníků
8 účastníků
10 účastníků

Dětský koutek na Trnkobraní

20. 8. 2016

260 účastníků

Prázdninové akce:
Den na srubu Anička
Nocování ve Zvonku
Vodomilské radovánky
Hvězdárna Vsetín
Lyžařský zájezd
Hledání velikonočního vajíčka

29. 10.2015
29. a 30. 10. 2015
30.10.2015
1. 2.2016
31. 1. – 7. 2. 2016
24. 3. 2016

8 účastníků
14 účastníků
11 účastníků
10 účastníků
48 účastníků
36 účastníků

Pobytové akce:
Sjezd řek Ploučnice a Orlice

2. - 5. 7. 2016

24 účastníků

Tábory: V době letních prázdnin uskutečnil DDM Zvonek 5 táborů:
1/
2/
3/
4/
5/

18. - 22. července
25. - 29. července
8. - 12. srpna
9. - 20. srpna
22. - 26. srpna

Příměstský tábor (Buď v pohybu), 31 dětí
Příměstský tábor (Do světa Narnie), 29 dětí
Příměstský tábor (Máme rádi zvířata), 30 dětí
Pobytový tábor (Indiánské léto), 39 dětí
Příměstský tábor (Bystříme své smysly), 27 dětí

Pobytový tábor INDIÁNSKÉ LÉTO konaný na Lopeníku.

3. Personální zabezpečení
Ve školním roce 2015/2016 proběhla řada personálních změn. Dne 1. 8. 2015 byla
zřizovatelem zvolena nová ředitelka organizace – Bc. Helena Štachová. Dne 8. 4. 2016
nastoupila ředitelka na mateřskou dovolenou. Zastupujícím ředitelem byl pověřen Mgr.
Martin Malina.
Naplnění strategických cílů v personalistice je klíčové pro fungování organizace. Ve
školním roce 2015/2016 v DDM pracovali 4 interní pedagogové a 2 provozní zaměstnanci
(účetní a domovnice). Dále 18 externích pracovníků. Počet interních pracovníků je stejný jako
v předešlých letech. Počet externích pracovníků vzrostl, důvodem je navýšení počtu
účastníků v pravidelné činnosti a především personální zabezpečení pobytového tábora a
příměstských táborů.
Nedaří se zlepšovat podmínky péče o externí pracovníky, důvodem je zatížení ředitele
organizace vedením všech externích pracovníků. Na příplatky za vedení pro interní pedagogy
nezbývají z Kraje finanční prostředky. Velkou zátěží interních pedagogů je také časově
náročná administrativní a provozní činnost. V organizaci chybí údržbář, který by pomohl
s technickými pracemi domovnici. Situace by mohla být řešena externím pracovníkem
financovaným z dotace zřizovatele. Finance na mzdy externích pracovníků ovšem zřizovatel
limitoval závaznými ukazateli. Další možností je v budoucím období zaměstnat pracovníka na
VPP.

Dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DDM absolvovali
zaměstnanci ve školním roce 2015/2016 následující studia:
Zaměstnanec

Název studia

Institut

ředitelka

Studium pro ředitele škol a školských
zařízení
Studium pedagogiky k výkonu
činnosti pedagoga volného času,
který vykonává komplexní přímou
pedagogickou činnost
Využití „LARP“ v pedagogické praxi

Vzdělávací agentura
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4. Řídící činnost
Zasedání pedagogické rady DDM proběhlo 31.8.2015, 23.2.2016, 1.4.2016 a 28.6.
2016. Vedení DDM se dále několikrát zúčastnilo Výjezdních porad s řediteli SVČ Zlínského
kraje. Z porad jsou archivovány zápisy. Každý měsíc proběhly krátké operativní a informační
porady a schůzky interních pedagogů bez zápisů.
Kontrolní činnost byla prováděna na základě Vnitřní směrnice k provádění kontrolní /
hospitační činnosti, č.j. 02/15. Termínované úkoly zaměstnanců probíhaly dle Rámcového
plánu DDM a Kalendářního plánu školního roku. Vyhodnocovány byly na poradách. Dle plánu
proběhly také Hospitace v kroužcích. Výsledkem hospitací je celkové kladné zjištění plnění
plánů práce, naplňování stanovených výchovně vzdělávacích cílů a využívání vhodných
metod vzdělávání.

5. Spolupráce se školami a organizacemi města
Spolupráce se školami:
DDM úzce spolupracuje se školní družinou při ZŠ Vizovice, i se školou samotnou
(denní zájmový útvar Třeťáci suploval školní družinu – děti byly v Domě dětí denně od 12:30
do 15 hodin., vyzvedávali jsme žáky ze školní družiny a doprovázeli je do kroužků v DDM,
v době ředitelského volna jsme nabízeli žákům celodenní akce; škola nám přednostně

pronajímá tělocvičnu, bezúplatně zapůjčila prostory horní budovy na konání červnové
Akademie).
Na základě uzavřených dohod probíhaly 4 zájmové útvary v ZŠ Jasenná, 4 zájmové
útvary v ZŠ Zádveřice, 1 zájmový útvar v ZŠ v Bratřejov a 1 zájmový útvar v ZŠ ve Všemině.
Spolupráce s ostatními institucemi:
Spolupráce s TOM Čižici Vizovice (spoluorganizace akcí, především organizace
Pobytového tábora na Lopeníku, DDM na základě smlouvy poskytuje členům TOM Čižici
zdarma prostory klubovny).
Spolupráce s Domem kultury Vizovice (především spoluorganizace akcí Čertovská
diskotéka a Slet čarodejnic). Nová spolupráce byla navázána se spolkem Janova hora.

6. Propagace
V září proběhly oslavy 30. Výročí založení DDM. Program oslav se uskutečnil v Domě
kultury Vizovice. V sále byly pro širokou veřejnost zpřístupněny Kroniky DDM a dobové
fotografie, plakáty a novinové články z uplynulých let. Doprovodným programem byly tvořivé
dílny a aktivity pro děti. V kavárně Domu kultury následně proběhlo úzké setkání bývalých a
současných pracovníků DDM a vedení města Vizovice.

Společně se všemi řediteli Středisek volného času v kraji byla v červnu 2016 ve Zlíně
uspořádána 1. Krajská konference pedagogů volného času. Činnost DDM Zvonek byla
prezentována na rollupu a pomocí fotografií. Ministryní školství PhD. Kateřinou Valachovou
byl oceněn také externí pracovník DDM Zvonek, pan Karel Šolc.
Činnost DDM je tradičně zveřejňována ve vitríně před budovou DDM, na nástěnce
v dolní budově ZŠ Vizovice, ve vitríně města u bývalé tržnice, na nástěnkách v MŠ Vizovice.
Od školního roku 2015/2016 se zvýšila propagace ve Vizovských novinách a na webovém
portále Horní Podřevnicko.

1. září 2016 byla spuštěna nová podoba webových stránek www.ddmzvonek.cz, která
jistě přispěje k lepšímu zveřejnění informací k činnosti DDM Zvonek.

7. Provozní podmínky
Budova DDM na Slušovské ulici je majetkem Města Vizovice. Budova má vyhovující
podmínky pro provoz školského zařízení. V dalším období je však třeba se zaměřit na
modernizaci nábytku a dalšího vybavení budovy. Ze strany zřizovatele je potřeba se zaměřit
na výměnu elektroinstalace a opravu ventilů topení.
Během školního roku proběhlo:
- zakoupení stolů a židlí do keramické dílny
- instalace obrubníků po obvodu dopadových ploch dětského hřiště zahrady DDM
(provedly TS Města Vizovice)
- opravení a natření kovového plotu před budovou DDM (provedly TS Města Vizovice)
- zajištěna výměna střešní krytiny budovy DDM (provedou TS Města Vizovice v říjnu
2016)
- zlepšení vzhledu vstupních prostor budovy DDM (je objednán nový botník, skříňky a
nástěnky, instalace proběhne v listopadu 2016)

8. Ekonomické zabezpečení činnosti
Za kalendářní rok 2015 byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek organizace
v částce 66 195,78 Kč. Tato částka byla rozdělena následovně:
- částka 46 195,78 Kč byla přidělena do rezervního fondu organizace
- částka 20 000 Kč byla přidělena do fondu odměn.
Ve školním roce 2015/2016 se DDM podařilo získat následující sponzorské dary:
-

8.000 Kč hotově (na pobytový tábor na Lopeníku)
doprava autobusem na pobytový tábor zdarma
vouchery do restaurací
drobné odměny

9. Výsledky inspekcí a kontrol
OSSSZ Zlín - opatření k nápravě se zaměstnavateli neukládá.
Veřejnosprávní kontrola (audit) – drobná nápravná opatření.
Kontrola z Krajské hygienické stanice Zlín na pobytovém táboře na Lopeníku –
všechny náležitosti o plnění povinností ohledně ochrany zdraví byly dodrženy.

10. Zhodnocení plnění koncepce a strategického plánu
DDM
Na základě koncepce paní ředitelky Heleny Štachové a Strategického plánu DDM,
platného od září 2015, se podařilo následující:
-

-

nová podoba webových stránek
nové modernější logo organizace
vytvoření metodik k akcím a k pobytovému táboru
zlepšení vzhledu vstupních a dalších prostor budovy DDM (nový nábytek a nástěnky)
zvyšování kvality zájmové činnosti (nabídka pobytového tábora, revize organizačních
materiálů k akcím, nabízení nových trendových kroužků, nabízení akcí zacílených na
mládež)
růst počtu externích pedagogů zabezpečujících pravidelné zájmové vzdělávání a
táborovou činnost
jmenování PR pracovníka organizace a vyčlenění potřebné pracovní doby

Závěr výroční zprávy
Každým rokem je zvyšován počet účastníků ve všech formách zájmového vzdělávání
DDM Zvonek Vizovice. Reagujeme tak na zvyšující se poptávku našich klientů a zákazníků
z řad dětí, žáků, rodičů, veřejnosti a seniorů. Tato skutečnost s sebou nese vyšší personální,
prostorové, organizační, materiální a finanční nároky. Uvítaly bychom především vyšší
podporu ze Zlínského kraje (dotace na mzdové náklady).
V dalším období je proto potřeba zaměřit se na vícezdrojové financování a zajištění
finančních prostředků z grantů a projektů.

Ve Vizovicích 30. září 2016

Mgr. Martin Malina
zastupující ředitel DDM Zvonek

