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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 dále ve
Školním vzdělávacím programu. Hodnotí, ve kterých oblastech DDM dosahuje dobrých
výsledků a ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření.
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 2016/17 bylo v činnosti 48 zájmových útvarů (dále jen kroužků) pod
vedením 4 interních a 17 externích pracovníků. Kroužky navštěvovalo celkem 565 účastníků.
Na základě uzavřených dohod probíhaly 4 kroužky v ZŠ Jasenná, 7 kroužků v ZŠ Zádveřice a 2
kroužky v ZŠ Bratřejov.
Na školní rok 2016/2017 byly nabízeny nové kroužky: Myslivecký kroužek, Modelář,
Hudba a tanec, Kruhový trénink, Klub maminek, Ping pong a Sportovní hry v Zádveřicích.
Z těchto nových kroužků se kromě kroužku Modelář všechny naplnily a otevřely. Po měsíci
byl kvůli nízkému počtu účastníků zrušen Rybářský kroužen. Účastníkům tohoto kroužku byl
nabídnut Myslivecký kroužek, kam také někteří přešli.
Kroužky probíhaly pravidelně dle rozvrhu, v případě nepřítomnosti interního nebo
externího pracovníka bylo zajištěno suplování, nebo byl útvar včas odvolán.
Externí pracovníci vedli kroužky zodpovědně a pečlivě, naplňovaly se výchovně
vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti. Viz. záznamy z hospitací, které jsou k nahlédnutí
v ředitelně DDM Zvonek Vizovice.
Počet účastníků kroužků opět vzrostl, aniž by se zvýšil počet otevřených kroužků.
Kroužky jsou tedy plně obsazeny účastníky, efektivně jsou využívány všechny prostory
budovy DDM a pronajaté tělocvičny ZŠ Vizovice. Ve školním roce nebyl pro žáky 3. tříd ZŠ
Vizovice nabízen kroužek Třeťáci (pro žáky, kterým nedostačovala kapacita školní družiny).
Tento kroužek vyžadoval v minulých letech velkou časovou dotaci interních pracovníků DDM.
Důvodem byl doprovod Třeťáků do jídelny na oběd a zpět do DDM. Kroužek Třeťáci dále
vyžadoval obsazení prostor v budově, které byly letos plně využity pro kroužky. Žáci třetích
tříd se mohli přihlásit do odpoledních kroužků, dle nabídky DDM.

celkem kroužků
celkem účastníků

45
439

47
490

49
557

48
565

ČINNOST ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ:
Klub maminek I., II.
2 kroužky navštěvovalo celkem 20 maminek a 20 miminek. Kroužek byl určen pro miminka od 3 měsíců 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
Kroužek navštěvovalo 8 dětí. Děti se naučily dovednostem potřebným v kuchyni a k přípravě rozmanitých druhů pokrmů podle receptu.
Tvořínek
Kroužek navštěvovalo 14 dětí předškolního věku, děti se postupně učily základním výtvarným technikám a správnému používání výtvarných
pomůcek.
Keramika I. – III.
3 kroužky navštěvovalo dohromady 23 dětí školního věku. Děti se učily základním technikám při práci s keramickou hlínou, starší pracovali
samostatně na složitějších výrobcích.
Hra na kytaru I.
Kroužek navštěvovalo 8 dětí mladšího školního věku. Děti se učily základním akordům a základům hry na kytaru.
Hra na kytaru II.
Kroužek navštěvovalo celkem 6 dětí. Jednalo se o skupinovou výuku s rozvíjením hry doprovodu k vybraným písním.
Hra na kytaru III.
Kroužek navštěvovalo celkem 13 dětí. Jednalo se o skupinovou výuku s rozvíjením pokročilé hry doprovodu k vybraným písním.
Hra na zobcovou flétnu I. – II.
2 kroužky navštěvovalo 9 dětí mladšího školního věku. Děti se naučily notám a základům hry na zobcovou flétnu.
Hra na Klávesy
Kroužek navštěvovalo celkem 11 dětí, individuální výuka probíhala po 30 minutách.
Přírodovědný kroužek
Kroužek navštěvovalo 7 dětí z 2. stupně ZŠ. Děti se učily kritickému myšlení, vyzkoušely si řadu pokusů, pozorování a her.
Přírodovědný kroužek Bratřejov
Kroužek navštěvovalo 12 dětí z Bratřejova. Děti se učily kritickému myšlení, vyzkoušely si řadu pozorování a her.
Zálesácký kroužek
Kroužek navštěvovalo 7 dětí z 1. stupně ZŠ. Děti se učily základům táboření, zajímavostem z přírody formou her.

Fotografie a Animace
Útvar navštěvovalo 7 dětí. Účastníci se učili teorii fotografování, kterou si prakticky vyzkoušeli při zadaných úkolech. Děti se zúčastnili
soutěže Animág Kroměříž 2017. Vytvořená animace se neumístila.
Správní kluci a holky
Kroužek navštěvovalo 19 chlapců a děvčat předškolního věku, probíhal v tělocvičně SŠOS Vizovice. Zvyšování fyzické zdatnosti, cvičení na
nářadích, motorika těla.
Florbal I., II.
Kroužek navštěvovalo 12 chlapců z 1. a 2.tříd. Chlapci se naučili pravidla a základy hry floorballu.
Florbal III.
Kroužek navštěvovalo 7 chlapců, scházeli se v tělocvičně ZŠ Školní ulice.
Aerobik I. a II.
2 kroužky navštěvovalo 33 dívek, probíhaly v tělocvičně dolní budovy ZŠ. Dívky se učily základům aerobiku formou her, říkadel a písniček a
zdokonalovaly se ve cvičení aerobiku, formou krátkých sestav.
Taneční Aerobik Jasenná
Cvičení navštěvovalo 13 dívek.
Kruhový trénink
Cvičení navštěvovalo 18 žen.
Floorball I., II. v Jasenné
2 kroužky navštěvovalo dohromady 13 chlapců se zájmem o hru.
Taneční Aerobik v Zádveřicích
Kroužek navštěvovalo 18 děvčat.
Keramika v Jasenné
Kroužek navštěvovalo 15 dětí, probíhal 1x za 14 dní v učebně ZŠ Jasenná.
Keramika I. a II. v Zádveřicích
2 kroužky navštěvovalo dohromady 24 dětí. Probíhaly v ZŠ Zádveřice.
Keramika v Bratřejově
Kroužek navštěvovalo 8 dětí. Probíhal v ZŠ V Bratřejově.
Kynologický klub
Kroužek navštěvovalo 11 účastníků se svými psy, scházely se za sběrným dvorem ve Vizovicích. Učily se základům poslušnosti a agility.
Gymnastická přípravka
Kroužek navštěvovalo 10 dětí předškolního věku. Děti se naučily základy gymnastiky.
Gymnastika I.
Kroužek navštěvovalo 19 dětí, probíhal v tělocvičně SŠOS Vizovice.
Gymnastika II.
Kroužek navštěvovalo 20 dětí, probíhal v tělocvičně SŠOS Vizovice.
Házená
Kroužek navštěvovalo 8 děti, scházely se v tělocvičně dolní budovy ZŠ.
Atletika
Kroužek navštěvovaly 17 děti, scházely se v tělocvičně dolní budovy ZŠ. Rozvoj pohybových dovedností s důrazem na atletiku. V průběhu
školního roku proběhly dva Atletické víceboje – soutěže pořádané Jiřím Vlčkem.
Cvičení ženy v DDM
Cvičení navštěvovalo nepravidelně 9 žen, probíhalo 2x týdně v budově DDM.
Zumba
Taneční kroužek navštěvovalo 16 děvčat v tělocvičně dolní budovy ZŠ.
Rybářský kroužek
Kroužek byl pro nízkou účast zrušen. Účastníci přešli do Mysliveckého kroužku.
Myslivecký kroužek
Kroužek navštěvovalo pravidelně 12 dětí. Probíhal střídavě v klubovně DDM a střídavě v terénu. Účastníci získali základní znalosti
myslivosti.

Šikulky
Útvar Šikulky navštěvovalo 6 dětí školního věku. Různé výtvarné techniky a tvoření.
Florbal v Zádveřicích
Kroužek navštěvovalo 16 dětí, scházeli se v tělocvičně v Zádveřicích.
Sportovní hry v Zádveřicích
Kroužek navštěvovalo 9 dětí, scházeli se v tělocvičně v Zádveřicích.
Ping pong v Zádveřicích
Kroužek navštěvovalo 10 dětí, scházeli se v tělocvičně v Zádveřicích.

ÚČAST KROUŽKŮ V SOUTĚŽÍCH:
Kroužek Sportovní gymnastika – účast na závodech ve sportovní gymnastice
v Přerově 9. – 10. června 2017. Umístění žáků na předních místech v daných kategoriích
(1. místo 1x, 2. místo 1x, 3. místo 2x). Výsledková listina přiložena k hodnocení soutěže.
Přivezení medailí.

Kroužky Aerobik II. a Zumba – účast na Amateur Aerobik Cup 2017 v Uherském
Hradišti. Umístění děvčat na 4. místě.
Kroužek Fotografie a Animace – účast v soutěži Animág Kroměříž 2017. Animace se
neumístila.

2. Naplňování cílů příležitostných akcí a táborů
Během školního roku 2016/2017 se v DDM Zvonek uskutečnilo 66 akcí, z toho 31 akcí
o víkendech a 4 akce o prázdninách. Akce navštívilo celkem 5 540 účastníků z řad dětí,
rodičů i veřejnosti. Spontánních akcí se zúčastnilo 1 500 účastníků. Jedná se o návštěvníky
zahrady DDM, kde je k dispozici dětské hřiště a pískoviště.
Počet akcí je menší než předchozí školní rok, počet účastníků se však zvýšil. Je to dáno
organizováním akcí s cílem zaujmout větší počet účastníků. Počet účastníků se zvýšil
především na akcích, které byly jako novinky uspořádány v loňském roce: Drakiáda,
Velikonoční duatlon, Májový atletický víceboj. Velkou účast měly také akce uspořádané ve

spolupráci s Domem kultury Vizovice: Strašidelný Janův hrad, Rozsvěcování Vánočního
stromu a Slet čarodějnic. Proběhly akce zacílené pouze na mládež – Dámská jízda, Taneční
dovádění.
Během školního roku se uskutečnily 2 pobytové akce ve spolupráci s TOM Čižici:
- „Dobytí severního pólu“: pobyt v době ředitelského volna ZŠ Vizovice, na chatě Svedrup na
Janově hoře.
- Vodácký sjezd Oravy a Dunajce: pobyt pro rodiny s dětmi v kempech na Slovensku.
V době letních prázdnin organizoval DDM Zvonek 6 příměstských táborů. Tábory
využívaly také zázemí nově vybudovaného tábořiště oddílu TOM Čižici na srubu Anička nad
Chrastěšovem.
Zpětná vazba od účastníků a rodičů byla zjišťována slovním dotazováním, písemně na
facebooku organizace.

PŘEHLED AKCÍ:
Příležitostní akce v pracovních dnech:
Dny otevřených dveří
Strašidelný Janův hrad
Keramická dílna
Pochod broučků a světlušek strašidelným zámeckým parkem
Rozsvícení Vánočního stromu
Perníkové variace
Mikuláš v mateřské školce
Čertovská diskotéka
Vánoční svícen
Hudební odpoledne
Vánoční tvoření z hlíny
Vánoční vycházka
Keramická dílna Slušovice
Sladké valentýnky
Keramika pro dospělé
Tvoření pro maminku
Výroba škrpálku
Pletení tatarů
Barvení velikonočních vajíček
Pletení z pedigu
Vystoupení s Tanečním aerobikem v Jasenné
Pizzové hody
Keramika pro MŠ Vizovice I.
Keramika pro MŠ Vizovice II.
Vystoupení s Tanečním aerobikem v Jasenné
Veřejná hodina sportovní gymnastiky
Akademie tanečních kroužků a táborák
Veřejná hodina GYMNASTIKA
Keramická dílna Slušovice
Sportovní dny v Zádveřicích

6. – 8. 9. 2016
30. 9. 2016
5.10. a 16.11. 2016
4. 11. 2016
29. 11. 2016
29. 11. 2016
5. 12. 2016
5. 12. 2016
19. 12. 2016
20. 12. 2016
21. 12. 2016
22. 12. 2016
4. 10. – 13. 12. 2016
7. 2. 2017
22. 2. 2017
6. 3. 2017
7. 3. 2017
10. 4. 2017
10. 4. 2017
12. 4. 2017
21. 4. 2017
24. 4. 2017
19. 4. a 15. 5. 2017
26. 4. a 10. 5. 2017
11. 5. 2017
26. 5. 2017
16. 6. 2017
14. 6. 2017
31.1. - 27. 6. 2017
3. a 4. 7. 2017

71 účastníků
560 účastníků
5 účastníků
320 účastníků
1200 účastníků
14 účastníků
175 účastníků
230 účastníků
21 účastníků
21 účastníků
15 účastníků
9 účastníků
98 účastníků
8 účastníků
5 účastníků
29 účastníků
55 účastníků
16 účastníků
15 účastníků
8 účastníků
35 účastníků
19 účastníků
27 účastníků
56 účastníků
49 účastníků
99 účastníků
154 účastníků
32 účastníků
137 účastníků
22 účastníků

24. 9. 2016
15.10.2016
24. 10. 2016
26. 11. 2016
3. 12. 2016
3. 12. 2016
31. 12. 2016
7. 1. 2017
14. 1. 2017
28. 1. 2017
25. 2. 2017
11. 3. 2017
11. 3. 2017

10 účastníků
22 účastníků
130 účastníků
15 účastníků
8 účastníků
34 účastníků
55 účastníků
7 účastníků
110 účastníků
32 účastníků
18 účastníků
16 účastníků
12 účastníků

Příležitostné víkendové akce
Kde spí muchomůrky
Zamykání studánek
Drakiáda
Plavání ve Vsetíně
Dámská jízda
Taneční soustředění
Čuchy Muchy okolo Vizovic
Tvoření z papíru
Karneval na bruslích
Turnaj ve florbale rodičů s dětmi
Plavání ve Vsetíně
Brigáda na srubu Anička
Vystoupení s Tanečním aerobikem na karnevale

Trénink Aerobik II + nákup kostýmů Zlín
Trénink Zumba + nákup kostýmů Zlín
Soutěž Aerobiku v Uherském Hradišti
Odemykání Mločí studánky
Hledání jara
Velikonoční duatlon
Slet čarodějnic
Májový atletický víceboj
Den matek
Taneční soustředění – Taneční dovádění
Valašská květena
Vystoupení s Tanečním Aerobikem v Jasenné na kácení máje
ORIZARO
Soutěž ve sportovní gymnastice
Sjezd řeky Bečvy
Dětský koutek na Trnkobraní
Dětský koutek na náměstí - Trnkobraní

18. 3. 2017
19. 3. 2017
25. 3. 2017
1. 4. 2017
8. 4. 2017
16. 4. 2017
30. 4. 2017
13. 5. 2017
14. 5. 2017
19. - 20. 5. 2017
20. 5. 2017
20. 5. 2017
3. 6. 2017
9. - 10.6. 2017
17. 6. 2017
19. 8. 2017
20. 8. 2016

12 účastníků
12 účastníků
46 účastníků
25 účastníků
5 účastníků
103 účastníků
430 účastníků
159 účastníků
140 účastníků
23 účastníků
8 účastníků
38 účastníků
193 účastníků
27 účastníků
12 účastníků
140 účastníků
150 účastníků

26. 10.2016
27. 10. 2016
3. 1. 2017
13. 4. 2017

18 účastníků
9 účastníků
4 účastníci
26 účastníků

po celý rok

1500 účastníků

17. - 18. 11. 2016
23. – 25. 6. 2017

14 účastníků
40 účastníků

Příležitostné akce o prázdninách:
Skřítkové volají o pomoc
Deskové hry
Jak spí les
Hledání velikonočního vajíčka

Spontánní akce:
Návštěvy dětského hřiště

Pobytové akce:
Dobytí severního pólu
Sjezd Slovenských řek

Tábory: V době letních prázdnin uskutečnil DDM Zvonek 6 táborů:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

17. - 21. července
24. - 28. července
31. 7. - 4. srpna
7. - 11. srpna
14. - 18. srpna
21. - 25. srpna

Příměstský tábor (Námořníci), 32 dětí
Příměstský tábor (Každý den v jiné zemi), 30 dětí
Příměstský tábor (Osada havranů), 29 dětí
Příměstský tábor (Hry v Bradavicích), 29 dětí
Příměstský tábor (Kniha džunglí), 30 dětí
Příměstský tábor (Soustředění gymnastiky), 19 dětí

3. Personální zabezpečení
Naplnění strategických cílů v personalistice je klíčové pro fungování organizace. Ve
školním roce 2016/2017 v DDM pracovali 4 interní pedagogové a 2 provozní zaměstnanci
(účetní a domovnice). Dále 17 externích pracovníků. Počet interních a externích pracovníků
je stejný jako v předešlých letech. Vzhledem ke každoročnímu rostoucímu počtu účastníků
v pravidelné zájmové činnosti je počet interních pracovníků stále více nedostačující. Dotace
ze Zlínského kraje na mzdy pedagogů i nepedagogů se ovšem několik let nezvyšuje, naopak
snižuje. Chybějící finanční prostředky na mzdy doplácí město Vizovice.
Velkou zátěží interních pedagogů je také časově náročná přibývající administrativní a
provozní činnost. V organizaci chybí údržbář, který by pomohl s technickými pracemi
domovnici.

Mzdové prostředky na platy zaměstnanců DDM Zvonek v kalendářním roce 2016.

Dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DDM absolvovali
zaměstnanci ve školním roce 2016/2017 následující studia:
Zaměstnanec

Název studia

Cena hrazená DDM

pedagog
volného času

Seminář metodiky gymnastiky
Točení na hrnčířském kruhu
Točení na hrnčířském kruhu
Krajská konference pedagogů volného
času ve Zlíně
Tvorba choreografie
Akreditace MŠMT 32774/2016-1-936
Funkční studium 2. a 3. ročník –
udržitelnost projektu KPŽ
Akreditace MŠMT 42607/2013-1-961
Instruktor základního lyžování
Akreditace MŠMT 42965/2013-1-866
Točení na hrnčířském kruhu
Porady ředitelů Zlínského kraje
Semináře k aktuální problematice
školské legislativy
Krajská konference pedagogů volného
času ve Zlíně
Seminář: Odpovědnost pedagogů a
žáků v zájmovém vzdělávání
Akreditace MŠMT 1175/2017-2-12

0 Kč
0 Kč
0 Kč
cestovní náhrady

pedagog
volného času

zastupující
ředitel

Časová
dotace
8 hod.
2 hod.
2 hod.
3 hod.

300 Kč + cestovní
náhrady
9.000 Kč
+ cestovní náhrady

5 hod.

0 Kč (hrazeno TOM
Čižici Vizovice)
0 Kč
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady

50 hod.

Cestovní náhrady +
zajištění konference
850 Kč + cestovní
náhrady

6 hod.

232 hod.

2 hod.
12 hod.
10 hod.

5 hod.

4. Řídící činnost
Zasedání pedagogické rady DDM proběhlo 31.8.2016, 31.1.2017 a 20.6. 2017. Porady
s externími pracovníky proběhly 29. 9. 2016 a 20.6. 2017. Každý měsíc proběhly navíc krátké
operativní a informační porady a schůzky interních pracovníků. Vedení DDM se dále
několikrát zúčastnilo Výjezdních porad s řediteli SVČ Zlínského kraje. Z porad jsou
archivovány zápisy.
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. Byly průběžně plněny. 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
(vychází nám vstříc při vyzvedávání žáků ze školní družiny, kteří odchází do kroužků v DDM;
v době ředitelského volna byly žákům nabízeny celodenní akce; škola nám přednostně
pronajímá tělocvičny, propůjčuje nástěnku v dolní budově).
Na základě uzavřených dohod probíhaly 4 zájmové útvary v ZŠ Jasenná, 7 zájmových
útvarů v ZŠ Zádveřice a 2 zájmové útvary v ZŠ v Bratřejov.
Spolupráce s ostatními institucemi:
Spolupráce s TOM Čižici Vizovice (především spoluorganizace víkendových
turistických akcí, sjezd Slovenských řek, pobytové akce). DDM na základě smlouvy poskytuje
členům TOM Čižici zdarma prostory klubovny.
Spolupráce s Domem kultury Vizovice (organizace akcí – Strašidelný Janův hrad;
rozsvěcování Vánočního stromu na náměstí; dále spoluorganizace tradičních akcí - Čertovská
diskotéka, Slet čarodějnic a Den matek).
Pokračuje spolupráce se spolkem Janova hora – říjnová akce Drakiáda.
Již druhým rokem se pokoušíme o spolupráci s vedoucím střediska Skautů Petrem
Divílkem. Předmětem spolupráce je spoluorganizace Dětského dnu v zámeckém parku. Ani
letošní spolupráce bohužel nevyšla, je plánována na rok 2018.

6. Propagace
Společně se všemi řediteli Středisek volného času v kraji byla 12. května 2017 ve Zlíně
uspořádána 2. Krajská konference pedagogů volného času. Činnost DDM Zvonek byla
prezentována na rollupu a pomocí fotografií. Ministryní školství PhD. Kateřinou Valachovou
byla oceněna pracovnice DDM Zvonek, slečna Yvette Mikesková.

Propagace činnosti DDM proběhla v květnu a v červnu 2017 na veřejných
vystoupeních kroužků:
 Den matek – vystoupení hudebních, tanečních, výtvarných a rukodělných kroužků
 Veřejné hodiny kroužků GYMNASTIKA
 Veřejné vystoupení tanečních kroužků AEROBIK a ZUMBA

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.
Zvyšuje se propagace ve Vizovských novinách a na webovém portále Horní Podřevnicko.
O aktualizaci obsahu webových stránek www.ddmzvonek.cz se stará PR pracovnice
Yvette Mikesková. Na starosti má také propagaci akcí a komunikaci s regionálními médii.

7. Provozní podmínky
Ke své činnosti využíváme budovu na Slušovské ulici, čp. 813. Na podzim roku 2016
došlo k výměně střešní krytiny, kterou realizoval zřizovatel na své investiční náklady.
V prosinci 2016 posoudila provozní podmínky také Česká školní inspekce. Cituji
z inspekční zprávy: „Vnitřní zařízení a vybavení vykazovalo v době inspekční činnosti známky
opotřebení a amortizace. V minulém období docházelo k jeho částečné modernizaci,
probíhaly pouze potřebné, převážně údržbové práce, které neměly zásadní vliv na zlepšení
materiálně technických podmínek DDM.“ Inspekce dále nařídila instalaci krytů radiátorů
v budově.

-

Během školního roku proběhlo:
Obnova opotřebeného nábytku ve vstupních prostorech budovy – zakoupen nový
botník, skříňky a 3 nástěnky,
obnova opotřebeného nábytku v zrcadlové místnosti – zakoupena úložná skříň na
sportovní materiál s posuvnými dveřmi a zrcadly,
instalace krytů radiátorů ve 3 učebnách,
oprava poškozeného pletiva plotu na zahradě,
instalace krycí sítě na pískoviště, zakoupení venkovního odpadkového koše,
výměna ohřívače vody za nový, výměna wc mísy v patře budovy za novou,
výměna zářivek ve 2 učebnách za nové,
výměna vysavače za nový,
výměna 2 počítačů v kanceláři za nové.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve školním roce 2016/2017 došlo k obnově části
nábytku. Zlepšily se tak materiálně technické podmínky pro pohybové kroužky a akce
konající se v patře budovy. Většina nákladů je však spojena s nutnou výměnou starých
dosloužených elektrospotřebičů, sanitárního vybavení a světel.
V následujícím školním roce žádáme zřizovatele o následující investice:
- provést výměnu radiátorů – především v suterénu budovy (proběhne v září 2017),
- provést výměnu elektroinstalace v budově, včetně rozvodné skříně, vypínačů, zásuvek a
světel,
- zapravit nebo nově omítnout stěny v suterénu budovy a na chodbách v patrech budovy.
Zřizovatel v první polovině roku 2017 zpracoval projekty na:
- zateplení budovy
- vybudování venkovního multifunkčního hřiště.
Z rozpočtu DDM je plánováno v následujících letech:
- zrekonstruovat šatny v suterénu budovy,
- vyměnit velmi opotřebené dveře v suterénu budovy za nové,
- zrekonstruovat keramickou dílnu DDM (nová omítka, obložení soklu stěny u keramického
kruhu, instalace umyvadla, položení dlažby pod keramickou pec, vymalování stěn a stropu,
zakoupení vitrín a polic, položení nového lina),
- výměna 2 úložných skříní v patrech budovy za nové,

- položení nových podlah na chodbách a v kuchyňce,
- vybroušení a nalakování parket v učebnách,
- výměna pingpongového stolu na zahradě DDM za nový.

8. Ekonomické zabezpečení činnosti
Organizace hospodařila s dotací ze státního rozpočtu (951 081 Kč), která byla v roce
2016 přijata, vyčerpána a vyúčtována v souladu s nastavenými podmínkami, tj. na mzdové
náklady interních pedagogů.
Dotace zřizovatele (540 000 Kč) byla využita k zabezpečení výdajů souvisejících
s provozem budovy (energie, revize, aj.), drobnými opravami, k obnově starého nábytku,
k úhradě pronájmů tělocvičen a především na mzdy domovnice a účetní. Čerpání finančních
prostředků probíhalo plánovitě dle rozpočtu a veškeré svěřené finanční prostředky byly
řádně vyúčtovány.
Za kalendářní rok 2016 byl vykázán hospodářský výsledek organizace v částce 0 Kč.
Došlo k zúčtování rezervního fondu a fondu odměn (47 598 Kč). Zvýšení nákladů způsobila
nutná výměna odsloužených elektrospotřebičů (oprava keramické pece, zakoupení lednice,
vysavače, počítačů).
Vlastní finanční zdroje (627 668 Kč) má organizace z úplaty za kroužky, tábory a akce.
Tyto finance byly ve školním roce 2016/2017 plně využity na náklady spojené s hlavní
činností – zájmovým vzděláváním účastníků.
V první polovině roku 2017 se DDM podařilo získat následující finanční dary:
-

25.000 Kč (H+M nábytek)
2.000 Kč (Nerez - Luděk Polčák)

9. Výsledky inspekcí a kontrol
 Komplexní inspekční činnost ČŠI Zlínský inspektorát: 5. 12. – 8. 12. 2016 – zjištěno
zvýšené bezpečnostní riziko vzniku úrazu z důvodu chybějících krytů na článkových
radiátorech. Ostatní kontrolní zjištění byla kladná.
 Veřejnosprávní kontrola (audit): 3. 2. 2017 – nápravná opatření nejsou ukládána.
 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění: 29.3.2017 – ke dni kontroly
nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

10. Zhodnocení plnění koncepce a strategického plánu
DDM
Na základě koncepce paní ředitelky Heleny Štachové a Strategického plánu DDM,
platného od září 2015, se ve školním roce 2016/2017 podařilo následující:
-

zlepšení vzhledu vstupních prostor budovy DDM (nový nábytek a nástěnky),

-

zlepšení vzhledu vnitřních prostor budovy (nová úložná skříň v zrcadlovém sále, kryty
radiátorů v učebnách),
zvyšování kvality zájmové činnosti (nabízení nových trendových kroužků a akcí,
nabízení akcí zacílených na mládež),
zvýšení prezentace činnosti v regionálních médiích (jmenování PR pracovníka
organizace a vyčlenění potřebné pracovní doby),
se zřizovatelem projednáváno vybudování multifunkčního hřiště na zahradě DDM,
se zřizovatelem projednáváno zateplení budovy,
zapojení se do MAP Vizovice,
hledání dalšího zdroje finančních prostředků (finanční dary, projekt TESCO)

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. Uvítali 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 2017

Mgr. Martin Malina
zastupující ředitel DDM Zvonek

