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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

Název zařízení:   Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace 

 

Sídlo organizace:   Bezručova 66, 739 61 Třinec – Staré Město 

Odloučené pracoviště:  Turistické středisko Nýdek-Hluchová, č.p. 285 

 

Příspěvková organizace 

IČ:     75089424 

 

Ředitel:    Mgr. Zdeněk Walach 

 

Zřizovatel:    statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 

Datum zařazení do sítě:  30. 5. 1996 

 

Poslední změna zařazení:  1. 10. 2013 

 

Změna zřizovací listiny:  25. 4. 2017 

 

Tel.:     558 989 010 – 017 

 

E-mail:    reditel@ddmtrinec.cz 

 

internet:   www.ddmtrinec.cz 
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

Organizační struktura organizace  

Limit zaměstnanců stanoven KÚ:   12,25 

Průměrný počet zaměstnanců přepočtený: 12,26 (čerpání řádné dovolené po skončení 

mateřské dovolené) 

Průměrný stav fyzických osob:   13,52 

I. Interní pracovníci 

Pedagogogičtí pracovníci  -  přepočtený úvazek 6,25 

- ředitel 

- zástupce ředitele - pedagog 

- pedagogičtí pracovníci -  5 vedoucích oddělení (včetně zástupce ředitele) 

 

Nepedagogičtí pracovníci – přepočtený úvazek 6,0 

- hospodářský úsek - hospodář (ekonom), pokladní6 

- správní zaměstnanci - 2x úklid, 1,5 recepční, školník DDM,  správce TS - na dohodu o    

  pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

II. Externí pracovníci – vedoucí kroužků, instruktoři na výjezdech, jednorázových akcích a 

na táborových pobytech, nepedagogičtí pracovníci na akcích DDM zaměstnáni na dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 

a) Pedagogičtí pracovníci –  vedoucí kroužků a kurzů na odděleních, vedoucí na akcích a 

táborech DDM. 

b) Nepedagogičtí pracovníci -  školník, správce turistického střediska Nýdek- Hluchová. 
 

Dále v DDM pracují na DPP nebo DPČ nepedagogičtí zaměstnanci na výjezdech, jednorázových 

akcích a na táborových pobytech. 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v DDM celkem 142 externích zaměstnanců. 
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VLASTNÍ ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ 
 

Dům dětí a mládeže je střediskem volného času dětí a mládeže, které vede své klienty k 

smysluplnému a aktivnímu využití volného času, organizuje zájmové vzdělávání obyvatelům města 

Třince a ostatních přilehlých obcí. 

Zaměřuje se na oblast tělovýchovy, techniky, společenských věd a estetiky. Podle zákona 

č.561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č.74/2005 je hlavním účelem poskytování zájmového 

vzdělávání formou pravidelné, příležitostné, spontánní, táborové, osvětové a odborné činnosti. 

Činnost Domu dětí a mládeže se řídí celoročním plánem práce a platnými směrnicemi pro práci 

středisek pro volný čas dětí a mládeže. Je realizována v souladu s plánovanou nabídkou. Při činnosti 

zájmových útvarů jsou respektovány zásady bezpečnosti. Byla stanovena rizika pro zájmovou 

činnost DDM a stanovena opatření k jejich minimalizaci. Dokumentace o zájmových útvarech je 

řádně vedena.  

Cíle stanovené plánem práce jsme bohužel vzhledem k probíhající koronavirové epidemii a 

přijatým vládním opatřením nemohli splnit Naštěstí jsme opět mohli v polovině května spustit 

pravidelnou činnost a prázdninová činnost DDM mohla proběhnout v plném rozsahu. 

Celkem se nám podařilo udržet počet klientů v kroužcích a kurzech, pokračuje provozování 

kroužků na základních školách pro děti 1. Stupně. Dále se snažíme reagovat na poptávku veřejnosti 

a v novém školním roce jsme nabídli otření nových kroužků jak pro děti, tak dospělé. Velmi silně 

bylo pandemií ovlivněno pořádání příležitostných akcí pro děti a také veřejnost. Během roku jsme 

z důvodu epidemie Covid – 19  nemohli ani uspořádat velké akce „Akademie pro maminky“, Den 

dětí, „ Mikuláš“, „Karneval“, „Vánoční besídka“. 

 

Zájmová činnost v DDM je: 

•  pravidelná 

•    nepravidelná 

•  prázdninová 

•    spontánní      

 

Smyslem zájmového vzdělávání je vybavit všechny účastníky souborem klíčových kompetencí na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 
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Po zvládnutí klíčových kompetencí by si měl klient být schopen říci: „Umím aktivně a smysluplně 

naplňovat svůj volný čas a rozvíjet tak dále svůj zájem a nadání.” Pro jejich utváření a rozvíjení je 

velice důležité prolínat aktivity, vzdělávací obsahy a činnosti. 

Pravidelná zájmová činnost 

Pravidelné aktivity byly částečně ovlivněny pandemií a nutností dodržovat přijatá protikoronavirová 

opatření. 

Pravidelná činnost byla prodloužena až do konce června 2020 a nahrazovali jsme lekce, které 

nemohly z důvodu uzavření DDM proběhnout. Ne všude se nám to podařilo a vraceli jsme 

poměrnou část zápisného za odpadlé lekce 

Podobná situace byla na podzim, kdy jsme mohli fungovat jen velmi krátce na konci září a pak až 

před Vánocemi. To vše, povinnost používání ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech a 

nejistota v dalším fungování pravidelných aktivit se velmi poznamenalo na slabším zájmu o 

kroužky a tím pádem se také podepsalo na hospodaření naší organizace v roce 2020. 

Na jaře jsem se aktivně zapojili do výroby ochranných pomůcek pro zdravotníky a domovy seniorů. 

Zpočátku jsme šili roušky, postupně jsme pak začali vyrábět ochranné štíty pro zdravotníky a další 

potřebné. Na 3D tiskárnách jsme tiskli objímky a následně pak kompletovali s plexisklem a 

dodávali komplet v podobě ochranného štítu. Celkem se nám podařilo vyrobit během celého roku 

na 1700 kusů.  

Mažoretky letos reprezentovaly DDM Třinec nejen na soutěžích, ale i na třineckých plesech. 

Bohužel vzhledem ke koronavirové situaci se děti nemohly účastnit mnohých závodů, turnajů a 

soutěží.  

I přesto se mažoretkám podařilo získat nejedno prvenství, které si právem zasloužily.  COVID – 19 

přerušil činnost kroužků v DDM, ale i tak byly děti z kroužků zapojeny  

do nejrůznějších výzev, online soutěží a tréninků. Mažoretky se účastnily soutěže o návrh 

nejlepšího soutěžního kostýmu nebo ukázku nejtěžší vlastní choreografie. Tréninky probíhaly 

online nebo byl využíván youtube kanál, kde trenérky učily twirlingové dovednosti a krokové 

variace.      
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PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 

 

Přehled kroužků a kurzů DDM Třinec ve školním roce 2020/2021 

 

                 Název kroužku                                                                    přihlášených celkem     

3D modelování a 3 D tisk  8 

Angličtina 1. a 2. ročník ZŠ NEBORY  12 

Angličtina 1.-3. r Osůvky  10 

Angličtina hrou Střítež  14 

Angličtina pro děti - mírně pokročilí  5 

Angličtina pro děti - pokročilí  5 

Angličtina pro děti - začátečníci st  8 

Angličtina pro děti - začátečníci út  8 

BABY DANCE 1  27 

BABY DANCE 2  21 

Baby mažoretky a roztleskávačky  19 

Badminton - 4. - 6. třída  12 

Badminton - 7. - 9. třída  11 

Badminton 1. - 3. třída  11 

Badminton 15+  8 

BALANC - hravě a zdravě  18 

BARVIČKA  11 

BCC - PŘÍPRAVKA - DĚTI  47 

BCC - PŘÍPRAVKA - JUNIOŘI  56 

B-DANCE-Taneční přípravka modern. tance  36 

Bowling - Gaja centrum  12 

BREAK DANCE  10 
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Budulínek  9 

Cipísek - čtvrtek  20 

Cipísek - úterý  19 

Cvičení 50+ ( od 9.10.2019)  14 

Cvičení 50+ od ledna 2020  13 

Cvičení pro seniory  22 

Cvičení rodiče s dětmi "MUMBABY"  7 

Debrujáři - pokusy z fyziky a chemie  5 

Dětská ZUMBA  26 

Divadlo hrou  10 

Dovedné ruce Střítež  15 

Dramatický kroužek pro děti s PAS - A  5 

Dramatický kroužek pro děti s PAS - B  5 

Dramatický- Střítež  12 

Flétnička  4 

Florbal - pokročilí  16 

Florbal - školička  21 

Florbal - začátečníci  25 

FLOWIN - úterý , 22 lekcí  24 

JUDO - pokročilí  21 

JUDO - začátečníci  30 

JUDO - závodníci  12 

JUDO školka  21 

Jumping fitness-permanentky (25 vstupů)  4 

Keramická dílna pro děti  12 

Keramická tvorba 1  11 
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Keramická tvorba 2  10 

Keramická tvorba III  8 

Keramický kroužek 7.ZŠ  14 

Keramický Střítež  15 

Keramika pro dospělé  14 

Keramika pro předškoláky  13 

KIDS DANCE  22 

Klíček  10 

Klubík her  5 

Kytara - mírně pokročilí  3 

Kytara - začátečníci  7 

Letecký modelář  10 

Lodní modelář  16 

Malý technik  14 

Malý výtvarníček 1  7 

Malý výtvarníček 2  8 

Master Chef junior - základy vaření  10 

Mažoretky a roztleskávačky - juniorky  25 

Mažoretky a roztleskávačky - přípravka  11 

Mažoretky a roztleskávačky - seniorky  6 

Mažoretky a roztleskávačky- kadetky  25 

Mažoretky sólo/miniformace - juniorky  17 

Mažoretky sólo/miniformace - kadetky  12 

Miniházená pro děvčata,ročníky 2009-2011  12 

Mladí hasiči - listopad-březen  20 

Mladí instruktoři - pomocníci na LT  10 
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Mladý elektronik  7 

Mladý logik a stratég  8 

Mladý redaktor - novináři  7 

Netradiční výtvarka  12 

Neználek  4 

Parkour - pokročilí (nad 140cm)  11 

Parkour - začátečníci  12 

Partička  8 

PASTELKA 1  13 

PASTELKA 2  11 

Pilates - úterý (leden 2020)  13 

PILATES Pondělí od 7.10.2019  16 

Pilates pondělí od ledna 2020  18 

PILATES Úterý od 8.10.2019  17 

Pískohraní s Janou  7 

Pohádkohraní  6 

Pohybové divadélko pro nejmenší  6 

Pohybové hry (4. - 5. r.)Střítež  14 

Pohybovky - mladší/úterý  13 

Pohybovky - starší/úterý  14 

Populární zpěv - dospělí  5 

Populární zpěv 1  5 

Populární zpěv 2  4 

POSILOVNA  13 

Ruština pro začátečníky - dospělí  5 

Rybářský kroužek  13 
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Sporťáček  7 

Sportovní kroužek pro děti s PAS-1  5 

Sportovní kroužek pro děti s PAS-2  8 

Sportovní kroužek pro děti s PAS-3  8 

STEPAEROBIK od 8.10.2019  16 

Stepaerobik od ledna 2020  16 

Stolní tenis - pokročilí  12 

Stolní tenis - začátečníci  12 

Šitíčko pro začátečníky - děti  5 

Štývarův dětský sbor  16 

Taneční a gymnastický, Nebory  10 

Vařím, vaříš, vaříme  6 

Včelařský kroužek  5 

Veselá vařečka (vaření a pečení)  11 

Veselé zpívání 7 ZŠ  8 

Výtvarný ateliérek "DUHA"  8 

Zábavná výtvarka "Kreativ"  9 

Zvoneček  13 

Zvoneček 5.ZŠ  10 

Železniční modelář- děti  11 

Železniční modelář dospělí  1 
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NEPRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 

Nepravidelná činnost je organizována především ve spolupráci s Magistrátem města Třince.    Svazem 

rybářů a dalšími. Při organizování městských kol sportovních a jiných soutěží dále úzce 

spolupracujeme se základními školami, mateřskými školami, tělovýchovnou jednotou a sportovními 

kluby, dále pak s neziskovými organizacemi na území města či připravujeme akce na klíč.  

Ve spolupráci s TJ TŽ házená proběhl již tradiční Slezský turnaj školních družstev v házené, kterého 

se účastnilo 7 základních škol. Oddíl judo DDM Třinec se letos účastnil pouze jednoho turnaje, a to 

hlavně z důvodu vytíženosti trenérů. Mažoretky letos reprezentovaly DDM Třinec nejen na soutěžích, 

ale i na třineckých plesech. 

Nepravidelná zájmová činnost zahrnovala tradičně koncerty pěveckých sborů, koncertní 

zájezdy a odborná soustředění.  

Štývarův dětský sbor absolvoval ve školním roce 2019/20 jedno odborné soustředění v Nýdku a 

jedno v DDM Třinec. Přípravné sbory absolvovaly jedno odborné soustředění v DDM. Každé 

soustředění je spojeno s přípravou repertoáru a hlasovou výchovou, má velký význam pro 

fungování pěveckých sborů a je neodmyslitelnou součástí jejich každoroční činnosti.  

Štývarův dětský sbor zahájil svou koncertní šňůru na Katarinských slavnostech na Slovensku, kde 

sklidili veliký úspěch. Všechny sbory se dále sešly na Vánoční besídce a Vánočním koncertě, který 

se konal v sále DDM a díky nové ozvučovací technice byl na velmi dobré úrovni i po zvukové 

stránce. O vánocích jsme se dále zúčastnili koncertu „Celé Česko zpívá koledy“ a ŠDS dále 

vystoupili na Tříkrálovém koncertě v Mostech u Jablunkova, kde vytvořili, společně s Třineckým 

komorním orchestrem, nádhernou povánoční atmosféru. Na další plánované akce se z důvodu 

uzavření DDM kvůli COVID-19 bohužel nedostalo. 

Začátkem března jsme opět organizovali soutěž Zpěváček ze Slezska, na kterou se přihlásilo 30 dětí 

z 5ti různých škol. Krajského kola se však děti kvůli COVID-19 nedočkaly. Během tohoto školního 

roku se nám podařilo uspořádat dvě přednášky. Jedna byla na téma Zdravé stravování a druhá byla 

přednáška o Kubě. 

       Letní tábory byly plně obsazeny a proběhly bez úrazů a ke spokojenosti dětí i vedoucích. 

Během prázdninových dnů jsme do naší činnosti zařadili projektové dny mimo středisko volného 

času v rámci projektu PAIDEIA – Šablony II. . 

Během roku jsme uspořádali celkem 7 pobytových a 9 příměstských táborů.  
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Jako každoročně jsme se zapojili do akce Prázdniny 3NEC pořádáním akcí pro děti a poskytnutím 

zázemí pro další organizátory. Letos se tato akce zorganizovala ve zkrácené verzi jen v měsíci 

srpnu. 

 

 

Příležitostné akce DDM Třinec ve školním roce 2019/2020 

       

                                                                                             

        Pondělí - pátek                       Počet účastníků 

 

11.09.2019 11.09.2019 Hrajeme si s Albi 42 

12.09.2019 12.09.2019 Hrajeme si s Albi 85 

29.10.2019 29.10.2019 Podzimní dílničky 15 

30.10.2019 30.10.2019 Podzimní dílničky 20 

22.11.2019 22.11.2019 Koncert Handlová 16 

27.11.2019 27.11.2019 
Slezský turnaj v miniházené ve spolupráci s TJ 

TŽ 
128 

01.12.2019 01.12.2019 Mikulášský jarmark 18 

09.12.2019 09.12.2019 Mikulášské show pro děti  317 

11.12.2019 11.12.2019 Česko zpívá koledy 13 

13.12.2019 13.12.2019 Turnaj ve stolním tenise - Bystřice 6 

13.12.2019 13.12.2019 Soustředění Zvoneček 15 

13.12.2019 13.12.2019 Vernisáž 57 

18.12.2019 18.12.2019 Vánoční besídka 470 

27.12.2019 27.12.2019 Koncert souborů 40 

31.01.2020 31.01.2020 Pololetní prázdniny- akce pro děti 17 

19.02.2020 19.02.2020 Karneval 183 

29.05.2020 29.05.2020 Projektové odpoledne Malované sklo 18 

16.06.2020 16.06.2020 Ŕemeslné dílničky 20 

13.08.2020 13.08.2020 Já padouch 26 
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19.08.2020 19.08.2020 Hudba je zábava 38 

20.08.2020 20.08.2020 Pohádkový den 39 

listopad prosinec Vánoční výtvarná soutěž 104 

říjen říjen Soutěž "O nejoriginálnější ptačí budku" 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          Sobota – neděle                                                                                               Počet účastníků 

 

 

06.09.2019 08.09.2019 Moravský pohár 2019 lodních modelářů   

12.10.2019 12.10.2019 Vlaky, vláčky, modely   

19.10.2019 19.10.2019 Model Fest Ostrava   

26.10.2019 26.10.2019 Turnaj ve stolním tenise - Český Těšín   

16.11.2019 16.11.2019 Vystoupení mažoretek na Retro akci v DDM   

16.11.2019 16.11.2019 Soustředění v DDM s nocováním    

16.11.2019 16.11.2019 Judo závody - Slezský pohár Opava   

07.12.2019 07.12.2019 Soutěž mažoretek Mikado Karviná   

08.12.2019 08.12.2019 Výlet mladých instuktorů - laser game Ostrava   

08.12.2019 08.12.2019 Vystoupení mažoretek na plesech   

14.12.2019 14.12.2019 Daisy Cup - soutěž mažoretek v Bohumíně   

14.12.2019 14.12.2019 Soutěž mažoretek - O Bohumínské srdce   

05.01.2020 05.01.2020 
Twirlingové soustředění mažoretek kadetek v 

DDM 
  

18.01.2020 19.01.2020 Soustředění mažoretek kadetek    

08.02.2020 08.02.2020 Soustředění mažoretek juniorek 13.00-16.00   
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08.02.2020 08.02.2020 Tříkrálový koncert 42 

08.02.2020 08.02.2020 Soustředění ŠDS 90 

15.02.2020 15.02.2020 Soustředění keramika 36 

15.02.2020 15.02.2020 RETRO ODPOLEDNE 810 

22.02.2020 22.02.2020 Soustředění B-dance 92 

29.02.2020 29.02.2020 Soustředění KIDS DANCE 30 

07.03.2020 07.03.2020 Taneční soustředění BCC 312 

08.03.2020 08.03.2020 Vánoční výstava 282 

09.03.2020 09.03.2020 Vánoční tvořivé dílničky 64 

30.05.2020 30.05.2020 Show dance 468 

06.06.2020 06.06.2020 Sportovní akce s BCC 345 

06.06.2020 06.06.2020 Zpěváček ze Slezska 20 

 

 

                             

                            

 

                        

 

 

PRÁZDNINOVÉ A POBYTOVÉ AKCE 

 

 

Městské a příměstské tábory 

 

24.02.2020 28.02.2020 Zimní tábor příměstský 8 

06.07.2020 10.07.2020 Letní výtvarná umělecká škola 21 

13.07.2020 17.07.2020 Příměstský tábor dobrodružný- Piráti 33 

20.07.2020 24.07.2020 Florbalový příměstský tábor 36 

27.07.2020 31.07.2020 Příměstský tábor mažoretek Rozetek 30 

03.08.2020 07.08.2020 Hudební tábor 18 

10.08.2020 14.08.2020 Výtvarníček 24 
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17.08.2020 21.08.2020 Pohádkový ráj 25 

24.08.2020 28.08.2020 Příměstský tábor Inline bruslení 31 

 

              

      

Pobytové akce do 5 dnů 

20.09.2019 22.09.2019 Soustředění mažoretek- Nýdek Hluchová 22 

01.11.2019 03.11.2019 Víkend pro ženy 15 

08.11.2019 10.11.2019 Soustředění ŠDS + Budulínek 21 

15.11.2019 17.11.2019 Retro víkend na Hluchové 27 

29.11.2019 01.12.2019 Judo soustředění Nýdek - Hluchová 30 

24.01.2020 26.01.2020 Sjezd netradičních sněhových vozidel 15 

 

Pobytové akce nad 5 dnů 

 

03.07.2020 11.07.2020 Tábor zpěváčků 35 

12.07.2020 17.07.2020 Sportovní tábor v Nýdku  29 

12.07.2020 18.07.2020 Letní tábor Velké Karlovice 31 

26.07.2020 31.07.2020 Já, padouch 30 

26.07.2020 31.07.2020 Letní tábor Skalka 32 

09.08.2020 14.08.2020 LT Přežití v divočině 28 

16.08.2020 21.08.2020 LT Pán Prstenů 29 

 

Soutěže 

18.02.2020 18.02.2020 Recitační soutěž 102 

20.02.2020 20.02.2020 Recitační soutěž 54 

 

Osvětová činnost 
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22.01.2020 22.01.2020 Mgr. Tomíčková - zdravá výživa 9 

24.02.2020 24.02.2020 Pavel Zubek – přednáška “Kuba” 14 

 

Spontánní činnost 

V průběhu letních prázdnin jsme se podíleli jako spoluorganizátoři na akci organizované 

odborem Školství, kultury a sportu při Magistrátu v Třinci pod názvem „PRÁZDNINY V 3NCI“.  

Propagační činnost 

Pro propagaci naší činnosti jsme zřídili další informační vitríny, využíváme nástěnky ve školských 

zařízeních. Pro propagaci větších akcí byl využíván místních a oblastní tisk - 

Hutník, Moravsko-slezský deník, Kabelová televize, dále pak webové stránky www.ddmtrinec.cz a 

Facebook DDM. 

Spolupráce se SRP DDM 

Spolupráce se SRP DDM je dobrá. Členové se aktivně podílejí na celkovém dění DDM, pomáhají na 

akcích, které pořádá DDM, výrazně se podílejí na zlepšení finanční situace na oddělení souborů 

DDM, pomáhají se sponzoringem. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

Spolupráce se školskými zařízeními 

DK TRISIA 

Svazy  rybářů, myslivců, včelařů, raketových, leteckých a lodních modelářů 

Spolupráce s pěveckými sbory  

Tělovýchovná jednota TŽ Třinec 

STaRS Třinec 

SDH Dolní Lištná 

 

http://www.ddmtrinec.cz/
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Ekonomické zajištění DDM 

Schválený rozpočet zřizovatele činil na rok 2020 celkem 2.000.000,-Kč.  

V průběhu roku jsmez důvodu snížených nákladů na energie požádali o snížení rozpočtu  

o 100.000,-Kč.  

Tuto částku jsme zřizovateli vrátili na účet a k 31. 12. 2020 jsme vyčerpali 1.900.000,-Kč. 
 
Odbor ŠMS MS kraje schválil naší organizaci na rok 2020 závazný ukazatel v oblasti přímých nákladů  

na vzdělávání ve výši 7.794.012,-Kč, který jsme v plné výši vyčerpali. 

V roce 2020 jsme vyčlenili na OPPP 950.000,-Kč. Platy externích pracovníků jsme také hradili  

z doplňkové činnosti. 
 
Další příjmy naší organizace byly za zápisné v zájmových kroužcích a kurzech, zápisné za tábory,  

vstupy na jednorázové akce, pronájmy, sponzorské dary. 

Celkové příjmy organizace za rok 2020 činily 11.979.239,64 Kč. 

Celkové náklady organizace za rok 2020 činily 11.710.377,14 Kč. 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2020 činí 268.862,50Kč. 

 

Provozní činnost 

S ohledem na stanovený rozpočet od zřizovatele a použité finanční prostředky z hlavní a doplňkové 

činnosti jsme mohli realizovat všechny nutné opravy na obou budovách a udržovat obě budovy 

v provozuschopném stavu.  

Turistické středisko Hluchová 

Na našem turistickém středisku probíhala letos činnost bez vážnějších problémů a velkých investic.  

Středisko na Hluchové bylo kompletně vymalováno, od mechů a nečistot bylo vyčištěno hřiště  

s umělým trávníkem, v kuchyni byla provedena výměna elektroinstalace a světel, byly provedeny  

drobné opravy a rovněž byly v objektu uskutečněny všechny pravidelné revize. Vlastními salami 

jsme kompletně zrenovovali všechny podlahy pokryté PVC. 
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DDM Třinec 

V letošním roce patří mezi větší oprava osvětlení v divadelním sále DDM, výměna 2 ks  

velkoformátových oken u výstavní síně. Na objektu dále probíhaly drobné opravy a pravidelná 

 údržba - vymalování stěn v budově DDM, na tělocvičně byla opravena část venkovní fasády,  

v tělocvičně a relaxačním sále proběhla renovace podlah, v místnostech byly opraveny žaluzie,  

proběhly lokální opravy střechy po zatečení do místností ve 3. NP. Vlastními silami jsme kompletně 

 zrenovovali všechny podlahy pokryté PVC v budově DDM. 

Nanoaplikací byla v květnu před znovuotevřením ošetřena dotyková místa v DDM - výtah, toalety, 

 sprchy, kliky, madla, na středisku v Nýdku byla tímto přípravkem ošetřena kuchyň. 

Venkovní hřiště s umělým trávníkem bylo vyčištěno od mechů a nečistot.  

Rovněž byly provedeny všechny pravidelné revize, služební auta byla pravidelně servisována. 

Vybavenost v kroužcích, na táborech a akcích DDM jsme vylepšili nákupem nových pomůcek. 

 

KONTROLY 

Na turistickém středisku uskutečnila KHS částečný a úplný rozbor stavu pitné vody - bez závad. 

Ze strany KHS byly uskutečněny 2 kontroly nad plněním povinností ze strany provozovatele  

zotavovacích akcí. Nebyly zjištěny žádné závady.                                                                                                                                                                                     

Česká školní inspekce provedla ve dnech 28. - 30.1. 2020 kontrolu, jejímž předmětem bylo zjišťování 

 a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,  

zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními  

a příslušným rámcovým vzdělávacím programem a kontrolu dodržování vybraných ustanovení  

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání.                                                                                          V závěru inspekční zprávy byly 

konstatovány silné stránky. 

Nastavená koncepce rozvoje DDM je transparentní, vychází z reálných podmínek, stanovené cíle se 

 vedení domu dětí a mládeže ve spolupráci se zřizovatelem daří úspěšně realizovat. Zdvořilá  

a přátelská komunikace pedagogů s účastníky a jejich zákonnými zástupci se pozitivně odráží ve 

 výsledcích vzdělávání a v zájmu o nabízené aktivity. Při práci v zájmových útvarech byly zdařile 

 uplatňovány prvky motivace a průběžné hodnocení posilovalo zdravé sebevědomí účastníků 

 zájmového vzdělávání. Dosahované výsledky se dlouhodobě projevují výborným umístěním  

v soutěžích na krajské i národní úrovni a v reprezentaci. Jasně stanovená pravidla, pestrá nabídka  

zájmových útvarů se zachováním tradičních činností, zapojení účastníků všech věkových kategorií  
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účinně podporuje kvalitu vzdělávání. Vytvoření kvalitního materiálního zázemí umožnilo nabízet  

a realizovat zájmovou činnost v oblasti polytechnického vzdělávání. 

Mezi slabé stránky byly zařazeny omezené prostorové podmínky pro pohybové aktivity na  

odloučeném pracovišti. 

V obou střediscích byly v roce 2020 provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví a preventivní  

požární prověrky - zjištěné drobné závady byly odstraněny. 

Byla provedena deratizace objektu DDM a TS.   

.                                                                                                            

Dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti nejsme povinni plnit ZPS. 
 

 


