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1. Charakteristika DDM
Název organizace:
Sídlo organizace:
Právní forma:
tel.:
e-mail:

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice
příspěvková organizace
577 330 586, 605 433 128
ddm@brumov-bylnice.cz, /ddmbru@zlinedu.cz/

web:
Identifikační číslo:
Identifikátor práv. os.:
Ředitel DDM:

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/
75043220
673 100 103
Bc. Antonín Strnad (do 31. 10. 2018; uvolněn pro výkon veřejné funkce)
Františka Daňová (od 1. 11. 2018, statutární zástupce ředitele DDM Brumov-Bylnice)
Zřizovatel příspěvkové organizace:
Město Brumov-Bylnice
Sídlo zřizovatele:
Nám. H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Identifikační číslo:
00 28 38 19

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace


DDM Brumov-Bylnice je střediskem volného času dětí a mládeže. Ve smyslu zřizovací listiny je
hlavním účelem organizace poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování pro děti, žáky a
studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby;



předmětem hlavní činnosti je poskytování zájmového vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

2. Personální obsazení DDM Brumov-Bylnice
Ve školním roce 2020-2021 zajišťovali pedagogickou činnost čtyři interní pedagogičtí pracovníci, kteří
splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti.
Celkový počet pracovníků zajišťující chod DDM Brumov-Bylnice byl 7 osob (4 interní pedag. pracovníci, 2
provozní interní zaměstnanci a 1 externí pracovník na zpracování účetnictví). Externí pedagogické pracovníky
jsme v tomto školním roce vzhledem k epidemiologické situaci nevyužili.
Interní pracovníci DDM:
Statutární zástupce DDM Brumov-Bylnice:
-

Daňová Františka – plný úvazek

Pedagog volného času:
-

Ing. Martin Ptáček – zástupce, plný úvazek
Mgr. Martina Lysáková – plný úvazek (od 10. 5. 2019, zástup za mateřskou dovolenou)
Bc. Klára Trčková –0,75 úvazku
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Provozní pracovníci:
-

Kateřina Žižková – uklízečka, celý úvazek
Jaroslav Měřička - pomocný domovník, celý úvazek+ DPP
Bc. Marie Manová – zpracovávání účetnictví

Schéma organizační struktury DDM Brumov-Bylnice:

Ředitel DDM
Účetní
Zástupce
ředitele
Pedagogický
pracovník

Pedagogický
pracovník

Domovník

Uklizečka
Externí
pracovník

Externí
pracovník

Externí
pracovník

Externí
pracovník

Pedagogická rada
Ředitel DDM Brumov-Bylnice zřídil dle zřizovací listiny jako svůj poradní orgán Pedagogickou radu, která se
schází dvakrát za rok.

Pracovník organizace

Františka Daňová,

Ing. Martin Ptáček

Dobrovolný pedagogický pracovník

Mgr. Martina Lysáková,

Ing. Marie Vaško

Zástupce rodičů, dětí a mládeže

Mgr. Tomáš Naňák,

Mgr. Jana Šenkeříková
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3. Hlavní činnost a doplňková činnost
3.1 Hlavní činnost se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání, které DDM vykonává zpravidla
po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Je určena zejména pro žáky ZŠ, SŠ, děti
předškolního věku, rodiče s dětmi, případně pro dospělé osoby, bez ohledu na jejich místo trvalého pobytu nebo
jiné podmínky. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Formy zájmového vzdělávání:





příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost
pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
táborová činnost a další činnost realizovaná mimo vlastní DDM
využití otevřené nabídky spontánních činností

3.2 Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Jedná se o poskytování ubytovacích služeb a
pronájem nebytových prostorů. Tyto služby se provádějí v souladu s platnými předpisy a zákony za úplatu.
Ve školním roce 2020/2021 byly poskytnuty ubytovací služby jen ve třech případech, a to sportovním
oddílům ŠSK Bílovec a TJ Sokol Bravantice. Pronájem některých nebytových prostor byl vzhledem
k situaci značně omezený a týkal se zejména místnosti určené pro stolní tenis v budově bývalé hasičské
zbrojnice, zrcadlové místnosti na „Horní škole“ v Bylnici a prostorů určených k provozování hostinské
činnosti.

4. Pravidelná zájmová činnost
Ve školním roce 2020/2021 jsme měli v nabídce celkem 57 zájmových útvarů (z toho 52 pro děti a
mládež a 5 pro dospělé). Zájmové vzdělávání bylo zahájeno 29. září, ale nařízením vlády jsme museli tuto
činnost ode dne 5. října pozastavit, a to z důvodu ochrany před rozšířením onemocnění způsobené koronavirem.
Poté již nebyla činnost ZÚ v tomto školním roce plně obnovena. Vyjímkou byly týdny od 7. do 18. 12, kdy se
prezenční činnosti mohlo účastnit do deseti osob.

ZÚ – Plastikový modelář

ZÚ – Discodance

ZÚ – Zdravotní cvičení
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5. Příležitostná činnost
V rámci příležitostné zájmové činnosti byla připravená široká nabídka aktivit, které nejsou organizovány jako
trvalé nebo pravidelně se opakující akce či činnosti. Snahou bylo oslovit co možná největší spektrum zájemců
v různých věkových kategoriích a to formou sportovních, kulturních a společenských akcí.
Z důvodu opatrnosti před rozšířením onemocnění koronavirem COVID-19 byla ale tato činnost již v měsíci říjnu
přerušena a v podstatě do konce školního roku omezena jen na online aktivity. které probíhaly formou různých
každodenních úkolů, kdy děti rozvíjely své myšlení, kreativitu, sportovní nebo taneční dovednosti. Hlavní
součástí těchto aktivit byly dlouhodobější akce určené nejen pro děti, ale i celé rodiny – např. “Pěšky krajinou
našeho města”, “Po cyklostezce hravě a bezpečně”, “Kouzelná cesta za pohádkou” a již tradiční 7. ročník akce
“Cyklotoulky valašskou krajinou”. Velmi oblíbené bylo také tvoření z keramiky. kdy si každý vyzvedl v DDM
balíček s hlínou, včetně postupu na výrobu daného předmětu, a děti pak doma společně s rodiči tvořily.
Epidemiologické opatření měly samozřejmě velký vliv na celkový počet akcí a počet účastníků.
V příležitostné činnosti jsme uspořádali celkem 24 akcí s účastí 2.192 dětí, mládeže a dospělých. O víkendech
se uskutečnilo celkem 5 akcí s 1.347 účastníky.

Přehled příležitostných akcí:
LISTOPAD – PROSINEC


Adventní věnečky (fotosoutěž): 29. 11. - 6. 12. 2020

LEDEN


Soutěž o nejhezčího sněhuláka: 15. 1. - 24. 1. 2021

ÚNOR



Taneční soutěž z pohodlí domova: 1. 2. - 28. 2. 2021
Domácí karneval: 25. 2. 2021

BŘEZEN







Soutěž o nejlepší trik na koloběžce: 1. 3. - 31. 3. 2021
Pěšky krajinou našeho města: 5. 3. - 25. 4. 2021
Jarní prázdniny – Hudební zpěváček, Jarní fotosoutěž, Čtenářská výzva: 6. 3. - 14. 3. 2021
Keramický balíček – tvoření z keramiky (slepička, zajíček): 15. 3. - 19. 3. 2021
Fotbalová výzva o ceny: 1. 3. - 31. 3. 2021
Posilovací výzva: 22. 3. - 30. 4. 2021

DUBEN
Velikonoce: 1. 4. - 9. 4. 2021



Soutěž o nejhezčího beránka
Soutěž o nejdelší upletený karabáč

6

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRUMOV-BYLNICE,
OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE





Soutěž o nejhezčí kraslice
Velikonoční strom
Soutěž o nejhezčí věneček

Další akce:






Taneční soutěž: 5. 4. - 30. 4. 2021
Keramický balíček ke Dni matek (srdíčko): 13. 4. 2021
Jarní fotosoutěž: 19. 4. - 26. 4. 2021
Slalom na kolečkových bruslích: 19. 4. - 30. 4. 2021
Čtenářská výzva: 19. 4. - 31. 5. 2021

KVĚTEN



Po cyklostezce hravě a bezpečně: 6. 5. - 14. 5. 2021
Cyklotoulky valašskou krajinou (7. ročník): 15. 5. - 31. 10. 2021

ČERVEN


Kouzelná cesta za pohádkou: 9. 6. - 16. 6. 2021

Adventní věnečky - fotosoutěž

Pěšky krajinou našeho města

Domácí karneval

Cyklotoulky valašskou krajinou
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Kouzelná cesta za pohádkou

Keramické tvoření

6. Táborová činnost
V období od 1. 7. do 27. 8. jsme uspořádali 9 příměstských táborů pro 199 účastníků. Letní příměstské
tábory jsou každým rokem velmi oblíbené a je o ně velký zájem.
Přehled jednotlivých letních příměstských táborů:
Název tábora

TÁBOR
“KERAMICKÝ
ATELIÉR ANEB

Popis
Letní příměstský keramický tábor se
uskutečnil 1. - 2. 7. a 7. - 9. 7. 2021. Byl
určen pro děti od 1. do 7. třídy. Děti tvořily
různé keramické výrobky a hrály různé
hry.

Účast

Martina
Lysáková
16
účastníků

INDIÁNSKÉ LÉTO”

TÁBOR „ALADIN A
KOUZELNÝ DŽIN“

Letní tabor “Aladin a kouzelný džin” byl
určen pro děti ve věku 6 – 9 let. Uskutečnil
se od 19. do 23. 7. 2021. Děti zažily
spoustu zábavy a hrály různé hry.
Nechybělo ani malování triček, hledání
pokladu a další activity.

Vedoucí

Adriana
Manová
S. Jakubíková
Klára Trčková
A. Turečková

31
účastníků

Karolína
Trčková
K. Haspalová
V. Struhařová

FLORBALOVÝ
TÁBOR

Uskutečnil se ve dnech 12. - 16. 7. 2021 a
byl určen pro děti od 2. do 6. ročníku ZŠ,
které mají rády florbal. Nechyběly ale ani
jiné sportovní aktivity - lezení na umělé
stěně, ringo, výjezd na horském kole atd.

Martin Ptáček
8
účastníků

Tereza
Fojtíková
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Tábor se uskutečnil od 12. do 16. 7. 2021

F. Daňová

TÁBOR „S TLAPKAMI a byl určen pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ.
ZA
DOBRODRUŽSTVÍM“

MAŽORETKOVÝ
TÁBOR
„VELKÁ MISE MÉDI
BRUMBYHO“
ADRENALINOVÝ
TÁBOR

TÁBOR
„Z POHÁDKY DO
POHÁDKY“

TÁBOR „LOVCI
POKLADŮ“

TÁBOR „DĚTSKÁ
SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDA“

Děti jezdily na různé výlety, vyráběly z
keramiky a hrály různé hry. Součástí byla
také projížďka na konících ve stájích
Lipina.
Tábor se uskutečnil ve dnech 26. - 30. 7.
2021 a byl určen pro děvčata od 2. třídy
ZŠ, které rády tancují. Kromě tančení a
nácviku sestav si děti mohly užít spoustu
dalších zábavných aktivit – hledání
pokladu, vyrábění, hry, apod.
Tábor se uskutečnil od 19. do 23. 7. 2021
a byl určen pro pokročilejší táborníky od
4. třídy ZŠ. Děti si užily jízdu na
motokárách, paintball, lanové centrum,
laser arénu a jiné aktivity.
Tábor se uskutečnil ve dnech 2. - 6. 8.
2021 a byl určen pro holky a kluky od čtyř
do sedmi let. Děti zažily různá
dobrodružství, putovaly z pohádky do
pohádky, hrály různé hry a také tvořily.
Tento tábor se uskutečnil ve dnech 23. až
27. 8. 2021 a byl určen pro děti od 2. do 6.
třídy. Součástí táboru byly sportovní
aktivity, různé výlety, opékání špekáčků a
hledání Lochnesské příšery.
Letní tabor “Dětská sportovní olympiáda”
se uskutečnil 2. až 6. 8. 2021 a byl určen
pro děti 2. - 4. třídy. Probíhal zejména
v přírodě a v prostorách DDM. Tento
tábor byl sportovně zaměřený. Hlavní
činností byly sportovní hry: florbal, fotbal,
ringo, netradiční přehazovaná, vybíjená.
Nechyběly ani různé soutěže jednotlivců i
týmů, výšlap do přírody, lezení na umělé
stěně a plavání na koupališti.

33
účastníků

I. Hořáková
A. Manová
S. Jakubíková
Klára Trčková

19
účastníků

Karolína
Trčková
B. Strnková
F. Daňová

29
účastníků

M. Lysáková
S. Jakubíková

28
účastníků

15
účastníků

20
účastníků

Klára Trčková
Kar. Trčková
K. Haspalová
A. Turečková
V. Struhařová
Martina
Lysáková
Adriana
Manová

Martin Ptáček
Anna Sopková
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Tábor „Keramický ateliér aneb Indiánské léto“

Tábor “S Tlapkami za dobrodružstvím”

Adrenalinový tábor

Florbalový tábor

Tábor „Brumbyho mise“

Tábor “Dětská sportovní olympiáda ”
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Tábor “Z pohádky do pohádky”

Tábor “Lovci pokladů”

7. Materiálně – technické vybavení
Ve školním roce 2020-2021 jsme provedli opravy kuchyňky, její výměnu podlahy, nové obklady a pořízení
celé nové kuchyňské linky.
I přes covidovou epidemii jsme se snažili provádět úpravy ve společenské klubovně, doplnění nábytku a
materiálních pomůcek pro děti odpovídající zákonným požadavkům na provoz ve školském zařízení.
Nyní bychom se chtěli zaměřit na opravu schodiště v budově , pořízení brány ve vstupní části budovy a
aspoň částečně upravit a vybavit novým nábytkem kancelář.

8. Propagační činnost
Propagační činnost DDM Brumov-Bylnice probíhala zejména těmito způsoby:






pravidelně aktualizované webové stránky DDM na adrese: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
měsíční zveřejňování informací o naší činnosti a plánovaných akcích v městském zpravodaji
vyvěšováním plakátů akcí a přehledu naší činnosti na vývěskách v DDM a ZŠ Brumov-Bylnice
osobní předání letáků o naší činnosti dětem v ZŠ
podávání informací a konzultací pro zájemce v úředních hodinách v kanceláři DDM

9. Ekonomické zajištění činnosti za rok 2020
Příjmy:
Dotace z MŠMT
Příspěvek od zřizovatele
Hlavní činnost
Doplňková činnost

Platy zaměstnanců, odvody, FKSP
Provoz, energie, opravy, dohody
Úplata za vzdělání, akce, tábory, jiné
Pronájmy, ubytování

2.662.183,00
820.000,00
405.554,90
292.109,00
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Příjmy celkem
Výdaje:
Mzdové náklady
Zákonné odvody
Služby
Provozní náklady
Výdaje neinvestiční celkem

4.179.846,90

Náklady na platy, dohody
Soc., zdrav. pojištění, FKSP
Vyúčtování akcí, táborů, nájmy
Spotřeba materiálu, energie, ostatní

Hospodářský výsledek za rok 2020 je:

10.

2.231.257,00
772.066,00
233.789,50
936.620,71
4.173.733,21

6.113,69 Kč

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Ve školním roce 2020/2021 se nám nepodařilo splnit plán “Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků” (DVPP), který přispívá mimo jiné k prohlubování, zvyšování a doplňování kvalifikací
interních i externích pracovníků DDM. Značně k tomu přispěla situace způsobená šířením epidemie
COVID-19, která zastavila částečně různé aktivity, kurzy apod. V letošním roce bychom chtěli tyto
nedostatky vzdělávání napravit , případně i online.

11.

Zhodnocení

Školní rok 2020/2021 v DDM Brumov-Bylnice můžeme považovat za méně úspěšný, z důvodu zastavení
naší činnosti epidemií COVID-19. Podařilo se nám rozjet jen pár kroužků na malou chvíli, zbytek úplaty
za kroužky jsme vraceli. Z důvodu epidemie téměř celý školní rok byla činnost zastavena, a proto po
postupném rozvolnění stavu jsme již kroužky neotvírali, jednalo se o jednu, maximálně 2 schůzky a raději
jsme se zaměřili na příměstské letní tábory a tak se snažili rodičům vyjít vstříc za omezení kroužků v
době epidemie. To se nám podařilo. Tábory jsme uspořádali téměř celé prázdniny a sešlo se zde velké
množství dětí. V zimních měsících v době uzavření DDM jsme se vrhli nejdříve na portál “Mít kam jít”,
který byl zřízen pro Domy dětí a mládeže, přes něhož jsme zasílali a řešili různé rébusy, doučování,
aktivity online s dětmi. A pak jsme se pustili na online aktivity přes naše sociální sítě, které se nám velmi
osvědčily a velmi rychle jsme s dětmi i jejich rodiči navázali zpětnou vazbu. Postupně jsme si opravili
celou kuchyňku, přes malování, obklady, novou podlahu až po nákup a zabudování nové kuchyňské linky.
Upravili jsme si relaxační klubovnu, dokoupili různé pomůcky do kroužků. Letos bychom ještě chtěli
upravit a materiálně vybavit kancelář novými kancelářskými stoly a nábytkem , opravit schodiště v
budově a zabudovat uzaviratelnou bránu na vstupní dvůr.
Rovněž se nám daří oslovovat sponzory a zapojovat se do vyhlášených grantů.
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Stabilizovaná personální situace u interních i externích pedagogů a jejich většinou dlouholeté
zkušenosti jsou dobrým základem pro zvyšování kvality poskytovaného zájmového vzdělávání. Snahou
všech pedagogů je, aby činnost ZÚ nebyla jen vyplněním volného času dětí a mládeže, ale především
místem, kde děti rády chodí, a kde je jim umožněno rozvíjet přirozenou cestou jejich nadání a schopnosti.

V Brumově-Bylnici 30. 9. 2021

Františka Daňová
statutární zástupce ředitele
DDM Brumov-Bylnice
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