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1.

Identifikační údaje

Název:

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

Sídlo:

Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO:

709 463 88

IZO:

102 022 879

Zřizovatel:

Město Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Ředitel:

Miroslav Petřík, adresa: Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou
telefon: 602 154 055, e-mail: petrik@ddmtyn.cz

Telefon/fax:

385 731 645

E-mail:

petrik@ddmtyn.cz

Webové stránky: www.ddmtyn.cz
Městský dům dětí a mládeže je v právní subjektivitě od 1. 1. 2002.
Datum a č.j. zařazení do sítě školských zař: 27. 3. 1996, č.j. 378-00

2.

Charakteristika zařízení

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou (dále MěDDM) je středisko volného času
zřizované Městem Týn nad Vltavou jako příspěvková organizace. Působnost MěDDM
je ve Vltavotýnském regionu včetně spádových obcí Bečice, Dobšice, Dolní Bukovsko,
Dříteň, Chrášťany, Neznašov, Temelín, Neznašov a Žimutice. MěDDM uskutečňuje
výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další
dospělé zájemce v jejich volném čase v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání. Cíle vzdělávání v MěDDM vycházejí ze školského zákona a zřizovací listiny
zřizovatele, kde je vymezena hlavní činnost, dále ze strategie podpory práce s dětmi a
mládeží Jihočeského kraje.
3.

Popis personálních podmínek

Zájmové vzdělávání zajišťují čtyři interní pedagogové volného času společně
s externími pedagogy volného času. Jejich odborné zaměření je průběžně
prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem.
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Složení pedagogického sboru
ředitel
Miroslav Petřík
pedagogové volného času Martina Rečková – vedoucí ZELENÉHO oddělení
Bc. Anna Havlíková – vedoucí MODRÉHO oddělení
Iva Trnková – vedoucí ŽLUTÉHO oddělení
Provozní pracovníci
účetní
školník
uklízečka

Jana Kupková
Jan Meidl
Markéta Rayová

Externí vedoucí zájmového vzdělávání
Ve školním roce 2017/2018 pracovalo 38 externích vedoucích, kteří vedli jeden nebo
více zájmových oborů, pomáhali také zajišťovat příležitostnou činnost a další formy
zájmového vzdělávání. Táborovou činnost pomohlo zajistit dalších 18 externích
vedoucích.
Všichni externí vedoucí a pracovníci absolvovali vstupní i průběžné školení z BOZP
a školení pro zájmové vzdělávání. Všichni externí pedagogové volného času, kromě
čtyř vedoucích a tří asistentů, měli ve školním roce 2017-2018 doplněné minimální
pedagogické vzdělání „Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající
dílčí přímou pedagogickou činnost“.

4.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

2017 / 2018
jméno

datum

obsah vzdělávání /hod. anotace min 4 hod.

Havlíková Anna

06. 10. 2017

Dramatická výchova jako metoda práce ve
výchově a vzdělávání

Miroslav Petřík

15. 03. 2018

Regenerace sil pedagoga

Martina Rečková

04. 10. 2017

Komunikace s rodiči

19. 10. - 21. 11.
2017

Jak pracovat s dětmi od dvou let v Mš

05. 01. 2018

Novela právních předpisů rok 2017/2018/5 hodin

22. 01. 2018

Zdaňování mezd, roční zúčtování daně
2017/2018/5 hodin

Jana Kupková
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5.

Nábor a podmínky přijímání uchazečů do zájmové činnosti

MěDDM Týn nad Vltavou je určen pro děti, žáky, studenty, popřípadě další účastníky a
to vždy v rovné příležitosti. Uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami
mají možnost se účastnit všech forem činností, pokud obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pedagogové vytvářejí optimální
podmínky k rozvoji osobnosti každého účastníka, včetně pro účastníky se speciálními
potřebami.
Nábory do zájmových útvarů probíhaly ve dnech 11. a 12. září 2017. Termín konce
dodatečných náborů byl stanovený do poloviny října. V náborovém listu zájmových
oborů pro školní rok 2017/2018 byly uvedeny základní podmínky jako je termín konání
kroužku, věk uchazečů, výše úplaty a další informace, viz příloha č. 1.
O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a táborové
činnosti rozhodovali vedoucí oddělení zájmového vzdělávání a ředitel, na základě
přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem (u osob mladších 18 let podepsané
zákonným zástupcem uchazeče). Účastník byl zařazen do daného typu a formy
zájmového vzdělávání. Po přijetí se na něho vztahovala veškerá práva a povinnosti
účastníka zájmového vzdělávání. Všichni členové byli na první schůzce seznámeni
s Vnitřním řádem MěDDM a poučeni o BOZP. Účastníci se mohli kdykoliv z činnosti
odhlásit bez udání důvodu.

6. Formy vzdělávání, jejich délka a časový plán, téma roku, obsah činnosti
Formy zájmového vzdělávání v MěDDM se řídí Vyhláškou č. 74 / 2005 Sb. (§ 2)
a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematicko-rekreační činnost
nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání
b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
c) táborová činností a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická
osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
d) osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky
a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patolog. jevů
e) individuální, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání účastníků ZV
f) spontánní činnost

Délka a časový plán vzdělávání jednotlivých forem zájmového vzdělávání
Pravidelná činnost zájmových útvarů byla zahájena postupně od 25. 9. do 6. 10. 2017,
ukončena pak od 31. 5. do 8. 6. 2018. Některé ze zájmových útvarů, jejichž členové se
individuálně připravovali na soutěže nebo na prázdninová vystoupení, zahájily svoji
činnost již v první týden školního roku a ukončily do 20. 6. 2018.
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Tábory a další prázdninové akce spojené s pobytem probíhaly o stanovených
prázdninách a délka trvání byla podle charakteru od 5 do 14 dnů.
Pobytové akce, odborné a vzdělávací akce pořádané během školního roku probíhaly
o víkendech a svátcích v trvání 2 až 4 dnů. Pobytové akce a tábory pro děti, pro rodiče
s dětmi probíhaly také v pracovních dnech.
Činnost otevřeného klubu v MěDDM byla zahájena 25. 9. 2017 a ukončena 8. 6. 2018.
Probíhala ve dnech školního vyučování od 13 do 18 hodin, o pololetních prázdninách a
první den o velikonočních a podzimních prázdninách od 9 do 12 hodin. Jednalo se
o spontánní činnosti, konzultace a informační servis pro veřejnost.
Příležitostná činnost probíhala celoročně podle měsíčních plánů.

TÉMA ROKU
Celý školní rok 2017/2018 se zaměřil na téma „ČESKÉ RETRO – 20. – 80. LÉTA“.
Toto téma se prolínalo všemi obory a akcemi po celý školní rok.

OBSAH ČINNOSTI

Příležitostná činnost

(příloha č. 3)

Akce
Ve školním roce 2017/2018 bylo vyhlášeno téma „ČESKÉ RETRO – 20. – 80. LÉTA“.
Většina našich akcí, např. Den dětí, Akademie, dále také výtvarná a literární soutěž,
probíhaly v duchu tohoto tématu.
Ve školním roce 2017/2018 jsme uspořádali 82 akcí s 2 2497 aktivními účastníky
v celém spektru oborů, soutěží a činností nejen pro děti ze zájmových oborů, ale také
pro širokou veřejnost. Z toho o sobotách a nedělích bylo uspořádáno 48 akcí.
Vyvrcholením školního roku v MěDDM byla Akademie. Představily se nejen taneční
kroužky a taneční skupiny, ale také např. děvčata ze zájmového oboru Vyšší šití, která
připravila módní přehlídku,
Soutěže
V rámci aktivit tohoto roku jsme připravili pro děti a mládež výtvarnou a literární
soutěž na téma „ČESKÉ RETRO – 20. – 80. LÉTA“. Zapojili se nejen členové našich
zájmových útvarů, ale také široká veřejnost. Ze školních zařízení bylo velké zastoupení
dětí a žáků z Mateřské školy Týn nad Vltavou a také ze Základní a mateřské školy
Žimutice.
Dále MěDDM vyhlásilo školní kolo literární a výtvarné soutěže „Evropa ve škole“. Děti
z našich oborů Výtvarný klub Bludička, Malování a Výtvarná dílna se zúčastnily této
soutěže.
Vynikající výsledky v soutěžích měli opět Plastikoví modeláři. Perfektně připravili již
tradiční celorepublikovou soutěž Vltavotýnský střep. Naši plastikoví modeláři nás
úspěšně reprezentovali na soutěžích v Anglii, v Jindřichově Hradci, v Písku, v Praze na
Písnici Open a v Proseku na soutěži „Panters“.
6
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Několika soutěží se účastnil také kroužek Mladý elektronik a Střelecký kroužek.
Pravidelně informujeme veřejnost o naší činnosti, našich akcích prostřednictvím
měsíčního programu, který zveřejňujeme v infocentru, v místním tisku Vltavín,
v samostatných vitrínách ve městě, na nástěnkách ve školách, na stránkách
www.ddmtyn.cz a také na facebooku.

Pravidelná činnost

(příloha č.1 a č.2)

Zájmové útvary a jednotlivé činnosti MěDDM jsou rozdělené do tří oddělení.
Jednotlivá oddělení se zaměřují na konkrétní úkoly a cíle jednotlivých druhů činností a
zájmových oblastí.
„ZELENÉ“ oddělení - předškolní, společenské a společenskovědní
„ŽLUTÉ“ oddělení - pohybově sportovní a taneční
„MODRÉ“ oddělení - estetické, přírodovědné a technické
Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili zájemcům volnočasové aktivity v 59
zájmových oborech a dlouhodobých kurzech (příloha č.1) „Náborový list v září 2017“
Celková nabídka zájmových útvarů MěDDM pro školní rok 2017-18 se obohatila o
několik nových zájmových útvarů (Klubík pro předškoláky, Experimentální tvorba,
Čtenářský kroužek).
Ke 31. 10. 2017 jsme evidovali 665 členů MěDDM v 60 zájmových oborech (příloha č.2)

Místo pravidelné zájmové činnosti
Tyršova 26, Týn nad Vltavou
Tělocvična ZŠ Hlinecká
Tělocvična ZŠ Vinařického
Tělocvična ZŠ Malá Strana
MŠ Hlinky
MŠ U Lípy

počet zájmových oborů
42
7
5
2
2
2

Táborová činnost, pobytové akce

(příloha č.4)

Táborová činnost zahrnuje pobytové tábory, soustředění a příměstské tábory v délce
trvání od 5 do 14 dní. Pro děti a mládež jsme celkem zajistili 5 táborů s pobytem a 6
příměstských táborů. Jeden z příměstských táborů byl mezinárodní, připravili jsme
tábor pro rodiče s dětmi, dva klasické letní tábory, dvě sportovní soustředění a jeden
pro sociálně slabé děti ve spolupráci s městskou policií.
Celkem se zrekreovalo 175 účastníků na táborech, 154 účastníků na příměstských
táborech.
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Pobytové akce
Pobytové akce pořádané během školního roku probíhaly o víkendech a o svátcích. Část
těchto akcí je zaměřena na rodiny s dětmi. Hlavním cílem je upevnění vztahu mezi
rodičem a dítětem. Další pobytové akce jsou organizovány zájmovými obory MěDDM.
Ve školním roce 2017/2018 jsme zajistili 6 pobytových akcí se 121 účastníky.

Osvětová, informační a metodická činnost, výstavy
Do osvětové a informační činnosti se zapojilo 115 účastníků. Jedná se o zájemce z řad
veřejnosti, kterým poskytujeme informace o naší činnosti a dění ve městě. Významnou
informační a osvětovou činnost podporují naše pravidelné výstavy jak v MěDDM, tak i
v Městské knihovně, nebo při našich prezentačních akcích v MCKV Sokolovna při
Akademii apod.
V průběhu školního roku průběžně metodicky pracujeme s externími pracovníky.
Pořádali jsem porady a školení externích pracovníků, vedoucích na táborech a
pobytových akcích. Docházeli jsme na hospitace do jednotlivých zájmových útvarů a
byli k dispozici s informacemi a odbornou pomocí. Každý měsíc připravujeme programy
s přehledem našich akcí, které pravidelně propagujeme na nástěnkách ve všech
školách, ve vitrínách ve městě, v infocentru, ve výloze prodejny hraček U medvídka a v
různých zařízeních ve městě. Naší činnost zveřejňujeme v místním měsíčníku Vltavín,
na stránkách www.ddmtyn.cz, na www.tnv.cz a také na facebooku a v kulturním
přehledu v mikroregion Vltavotýnsko žije.
V tomto školním roce jsme opět spolupracovali s různými organizacemi, které mají
spolu s interními pracovníky a mnoha dobrovolníky také velký podíl na úspěchu našich
akcí. Pracovali jsme s Přírodovědnou stanicí Semenec, MCKV, s místními školami,
Divadelním spolkem Vltavan, Baráčnickou obcí Vitoraz, Městem Týn nad Vltavou,
Městskou knihovnou, Městským muzeem, policií a záchrannou službou, s Bongem
(nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež).
Výstavy
V průběhu celého školního roku pořádáme výstavy z činnosti a výtvarných soutěží
v MěDDM. O výzdobu budovy MěDDM i všech akcí se opět postarali členové
výtvarných oborů.
Měsíční výstavy v MěDDM
září a říjen
listopad
prosinec, leden
únor
březen
duben
květen, červen

Fotografie z činnosti
Fotografie z táborů
PF a drobná grafika
Výtvarné práce dětí
Foto z činnosti
Práce z výtvarné soutěže MěDDM
Foto z činnosti
8
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Ve spolupráci s Městskou galerií u zlatého slunce jsme v MěDDM uspořádali
VLTAVOTÝNSKÉ SYMPOSIUM DROBNÉ GRAFIKY. Účastníci symposia vytvořili minimálně
jedno grafické dílo v technice linoryt, suchá jehla a popřípadě lept podle svého návrhu
a to na téma „Exlibris“. Výstava z tohoto sympozia se konala v červenci a srpnu
v Městské galerii.

Individuální a spontánní činnost

(příloha č.5)

Během roku se snažíme zajistit odbornou péči o talenty. Talentovaným dětem
umožňujeme využívat zařízení mimo pravidelné hodiny zájmových útvarů. Individuálně
s nimi pracujeme a také připravujeme žáky na talentové zkoušky uměleckých oborů,
pořádáme odborné semináře, soutěže apod. S talenty dlouhodobě pracujeme v
zájmových oborech, které jsou dobře technicky a materiálně zabezpečené a mají
zajištěného odborně kvalifikovaného pracovníka, každoročně především v zájmových
oborech Výtvarný klub Bludička, Plastikoví modeláři, Vyšší šití, Mladý elektronik,
Gymnastika. Do individuální činnosti se zapojilo 45 účastníků.
Spontánní zájmová činnost v MěDDM je zajištěna provozem se službou v otevřené
vstupní klubovně s využitím stolních her. Popřípadě podle potřeby účastnici využívají i
specializované klubovny. Služba zabezpečovala dozor také při činnosti na zahradě
v přírodní tělocvičně a v celém areálu MěDDM. Během školního roku jsme připravili
pro děti v MěDDM tzv. Prázdninové dny s programem. Tyto dny zabezpečujeme
pravidelně o prázdninových dnech říjnu, v pololetí a o Velikonocích. Do spontánní
činnosti se zapojilo 1535 účastníků.

7.

Popis materiálních podmínek

Prostorové a materiální vybavení
Zájmové obory každoročně vyžadují nové požadavky na materiální a prostorové
zabezpečení. Před každým začátkem školního roku se snažíme tyto požadavky
zabezpečit. Prostory, které máme k dispozici, jsou dostatečně a vkusně zařízeny. Velmi
dbáme na estetické a tvůrčí prostředí. Každoročně na začátku školního roku probíhá
pravidelná revize venkovních hracích prvků a sportovního nářadí. Na jaře i na podzim je
provedena kontrola cvičebních prvků na zahradě a celoročně probíhá údržba celého
areálu MěDDM, travnatých ploch, plotů, keřů, stromů a přístupových chodníků.
Část pravidelné zájmové činnosti se uskutečňuje v pronajatých prostorách školských
zařízení, pronajatých prostorech MDK Sokolovna.
9
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8.

Popis ekonomických podmínek, výsledky hospodaření

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou je zřízen jako příspěvková organizace s
právní subjektivitou. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření
příspěvkových organizací, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v jeho
posledním platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v jeho pozdějším platném znění, zákonem č.563/1991Sb.o
účetnictví a jeho pozdějším platném znění a včetně všech platných vyhlášek tento
zákon upravujících. Dále pak účetními standardy 703-710. Řídí se platnými směrnicemi
zřizovatele o evidenci majetku pro příspěvkové organizace, směrnicí o inventarizaci,
směrnicí o evidování a vyřizování škodných událostí, směrnicí „Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ „Směrnicí o postupu při předávání informací
ohledně dočasného omezení druhých osob v důsledku realizace stavebních prací, kde
investorem je město Týn nad Vltavou nebo jím zřízené právnické osoby“, pokynem ke
zpracování a předkládání výročních zpráv příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem
je město Týn nad Vltavou, pokynem pro příspěvkové organizace – likvidace škodných
(pojistných) událostí na majetku města Týn nad Vltavou a vnitřními řády MěDDM –
vždy v posledním platném znění.
Výsledky hospodaření za rok 2017

Výkaz zisku a ztráty Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou
Hlavní činnost
Náklady
Výnosy
HV

Hospodářská činnost

5 222 139,77
5 239 961,68
17 821,91

49 398,00
116 141,00
66 743,00

PO hospodařila s těmito dotacemi a příspěvky
MŠMT - přímé výdaje
Zřizovatel - příspěvek na provoz
granty
drobné sponz. Dary

9.

2 443 835,00
1 203 000,00
90 000,00
33 380,00

Kontrolní a inspekční činnost

Ve školním roce 2017/2018 proběhly kontroly:
1) Veřejnosprávní kontrola Města dle § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001. Kontrolované
období 11/2017 – 06/2018 v termínu 17. 7. - 23. 7. 2018 s kontrolním zjištění:
Účetnictví vedeno správně, průkazně, srozumitelně, nebylo zjištěno nehospodárné,
neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Řídící kontrola dle zák.
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Hodnotící zpráva 2016/2017

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, dodržována. Doporučení
z předchozí kontroly splněna.
2) Kontrola OSSZ České Budějovice, termín 6. 9. 2018. Kontrolované období 1. 9.
2015 - 31. 7. 2018. Nebyly zjištěny nedostatky.

10.

BOZP, úrazy a prevence úrazů dětí

Interní zaměstnanci jsou pravidelně školeni smluvní firmou zabezpečující v MěDDM
bezpečnost práce.
Před zahájením činnosti proběhla porada vedoucích zájmových útvarů, na které byli
seznámeni s plánem na daný školní rok a také byli poučeni o bezpečnosti, dále byli
seznámeni s vnitřními řády, s poskytováním první pomoci. Vedoucí byli na zahajovací
poradě poučeni o tom, jak postupovat a zaznamenat vzniklé úrazy.
Všichni vedoucí na první schůzce zájmových útvarů seznámili všechny děti/členy
s řádem a poučili je o bezpečnosti práce. To také zřetelně zaznamenali do deníku.
I přes to, že vedoucí byli na začátku školního roku poučeni o prevenci úrazů a bylo jim
doporučeno opakovat dětem pravidla bezpečného chování, během roku. Během
školního roku se stalo 3 drobných úrazů, z toho 3 záznamy s odškodněním. Evidence
úrazů je vedena v „Knize úrazů“ 2017/2018.

11.

Závěr

Ve druhém pololetí pravidelně docházelo do MěDDM 664 členů. Činnost zájmových
oborů byla ukončena většinou v období po absolvování Akademie do poloviny června.
Všechny zájmové obory zakončily své schůzky táborákem, slavnostním posezením
nebo různými turnaji, soutěžemi a závěrečným vyhodnocením svých aktivit.
Neustále se snažíme vylepšovat podmínky pro volnočasové aktivity Vltavotýnského
regionu. Pravidelně aktualizujeme naší nabídku o nové zájmové obory a hledáme nové
externí vedoucí. Nabízíme pestrou činnost a reagujeme na aktuální potřeby dětí
a mládeže.

V Týně nad Vltavou

31. 10. 2018

Miroslav Petřík
ředitel MěDDM
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