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Školní rok: 2017/2018

Zpracovatel: DDM Karlovy Vary

1 Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole

Adresa školy
IČ
Bankovní spojení

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9,
příspěvková organizace
Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary
06133 584
Fiobanka 2501317216/2010

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

731 636 621
reditel@ddmkv.cz
www.ddmkv.cz

Právní forma
Název zřizovatele
Součásti školy

Příspěvková organizace
Statutární město Karlovy Vary
Středisko Čankovská, Rolavská a táborové základny
Vladař u Žlutic a Studánka u Aše
Bc. Dana Babincová – ředitelka DDM
Mgr. Kallayová Hana – hospodářka DDM
Mgr. Lucie Černoková – zástupkyně ředitelky DDM
Miroslav Kocek – vedoucí Centra zvířat ve Staré Roli

Název školy

Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Příspěvková organizace vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 118 školského
zákona, která představuje zajišťování zájmového
vzdělávání podle účelu, výchovné, vzdělávací, zájmové,
popřípadě tematické rekreační akce, zajišťuje osvětovou
činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
popřípadě i další osoby.

1.2 Součásti školy
součásti školy
Táborová základna Vladař u Žlutic
Táborová základna Studánka u Aše
Středisko Čankovská
Středisko Centrum zvířat ve Staré Roli

kapacita
70 dětí/turnus
55 dětí/turnus
…
…
…

Školní rok: 2017/2018

Zpracovatel: DDM Karlovy Vary

2. Personální údaje
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
0
1
0
3
0
4
33

ženy
1
2
1
2
2
0
8
67

celkem
1
2
2
2
5
0
12
100,0

%
8
17
17
17
41
0
100,0
x

ženy
0
2
0
2
1
3

celkem
0
4
0
3
2
3

%
0
33
0
25
17
25
100,0

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
2
0
1
1
0

2.3 Členění externích pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
pedagog volného času
celkem

splňuje
kvalifikaci
50
68

nesplňuje
kvalifikaci
27
32

celkem

%

74
100,0

Aprobovanost externích pedagogů volného času je podmíněna pedagogickým vzděláním (SŠ,
VOŠ, VŠ), kurzem v rámci Celoživotního vzdělávání či cíleným kurzem v rozsahu 40 hodin
pedagogiky
2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
4
5
6
7
8
9
10
11

počet zařazených pracovníků
2
2
1
5
1
1
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3. Počty účastníků zájmového vzdělávání.
3.1 Pravidelná činnost podle počtu přijatých účastníků
Počet
Zájmové útvary
Účastníci
Děti
Žáci
V tom
Studenti
ostatní

144
937
127
757
3
50

Z toho
dívky
X
570
89
434
2
45

Ze zemí EU

Cizinci
X
15
0
15
0
0

X
0
0
0
0
0

3.2 Táborová a další činnost spojená s pobytem (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
Celkem
počet akcí
Počet účastníků
Počet pracovníků

31
1187
139

Pobytové akce Pobytové akce
Příměstské
nad 5 dni
do 5 dní
tábory
9
3
19
475
40
672
60
7
66

3.3 Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)

Akce celkem
z toho o sobotách a nedělích

Počet
176
118

Počet účastníků
2 654
1 319

Komentář ředitele školy
Dům dětí a mládeže navštěvují i účastníci, kteří ve školách potřebují podpůrná opatření.
PPP nedoporučila v zájmovém vzdělávání podpůrné pomůcky, proto evidujeme účastníky
bez speciálních potřeb a jsou zařazeni do běžného chodu zájmové aktivity.
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4. Průběh a výsledky vzdělávání
4.1 Hospitační činnost
pracovník
Ředitelka
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

Jména hospitujících
Dana Babincová
Černoková, Müllerová, Kocek, Doležalová
5

4.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
+
(objevuje
se ve všech
hodinách)
Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
(školním vzdělávacím programem)
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů
k aktuálnímu stavu skupiny, respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků
Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem
účelnost využití pomůcek, učebnic,
didaktické techniky
Vyučovací formy a metody
správné řízení aktivity a vnitřní členění
sledování a plnění stanovených cílů
podpora osobnostního a sociálního rozvoje
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního
a emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a
zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového
učení, experimentování, manipulování,
objevování, práce s chybou
respektování individuálního tempa,
možnost relaxace žáků
Motivace žáků
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků

+(objevuje se (v hodinách se
pouze
neobjevuje)
v některých
hodinách)
+-

+

++

++
+

+

+

+

+
++

osobní příklad pedagoga
Interakce a komunikace
klima skupiny
akceptování stanovených pravidel
komunikace mezi pedagogem a žáky i mezi
žáky navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru
žáka, argumentace, diskuse
vzájemné respektování, výchova k
toleranci
vyváženost verbálního projevu pedagogů a
dětí, příležitosti k samostatným řečovým
projevům dětí, rozvoj komunikativních
dovedností žáků
Hodnocení žáků
respektování individuálních schopností
žáků
využívání vzájemného hodnocení a
sebehodnocení žáků
ocenění pokroku

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Komentář ředitele školy:
Kontrolní a hospitační činnost probíhala i během hlavních letních prázdnin na táborových
základnách Vladař a Studánka. Ředitelka navštívila každý turnus s tímto záměrem:
1) Dodržování bezpečnosti na táborech a předcházení rizikům úrazů
2) Klima tábora
3) Požadavky k zlepšení práce na táborové základně.
Závěr:
1) Bezpečnost dětí a pracovníků tábora je zajištěna a dodržována.
2) Pří kontrole jsem nenarazila na žádné patologické jevy a ani jsem nedostala žádné
zprávy o sociálně-patologických jevech.
3) Na základě kontroly vzešly požadavky z jednotlivých turnusů. Vše jsem
zaznamenala a plánujeme proveditelné změny z vlastních zdrojů.

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
5.1 Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
Na začátku školního roku 2017/2018 se stavěl nový tým pedagogických pracovníků. (Ze
staré organizace přešel pouze p. Kocek.) V průběhu října byli přijati 2 pedagogičtí
pracovníci, kdy jeden skončil ve zkušební době.

5.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Pracovník
Druh studia
Doležalová
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
Babincová
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace
5.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Pracovník
Druh studia
a) Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů Externí pracovník - Šíp
Černoková
b) Kurz zdravotníka
c) Specializovaná činnost – koordinace
v oblasti informačních a komunikačních
technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a
následná koordinace školních vzdělávacích
programů
e) Specializovaná činnost – prevence
sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná
činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti
prostorové orientace zrakově postižených
5.4 Samostudium
Komentář ředitele školy:
Vzhledem k tomu, že všechny prázdniny (kromě vánočních) zabezpečujeme programem,
nemohou si pedagogové vybírat samostudium. Mají možnost v průběhu roku si jej vybrat,
ale k vytíženosti letních prázdnin jim zbývá stále hodně dovolené, proto tuto nenárokovou
složku téměř nevyužívají.

Školní rok: 2017/2018

Zpracovatel: DDM Karlovy Vary

6. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
6. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
Prostředí, prostory a vybavení školy
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich
estetická úroveň

komentář
Budova Čankovská je v dostatečném
stavu, přesto je třeba dílčích oprav a
opravy vstupního schodiště je nutná.
Budova ve Staré Roli je v hrozném
stavu. Je potřeba opravit střechu, svody
vody.
Vnitřní prostory obou budov jsou
zastaralé a postupná modernizace je
nevyhnutelná.

odborné pracovny, knihovny, studovny,
multimediální učebny

Vzhledem k povaze využívání DDM
disponuje odbornými pracovnami, které
jsou vybaveny účelně a částečné prošly
modernizací.
Ve Staré Roli plánujeme vytvoření
mediální učebny pro přednášky.

odpočinkový areál, zahrady, hřiště

Areál ve Staré Roli postupně
(svépomocí) rekultivujeme – s ohledem
na vystavované zvířata a vzhledem
k plánům výběru inovace fauny.
Areál na Čankovské chceme řešit
grantovou politikou, protože nabízí větší
možnosti využití, než je tomu nyní.
V obou případech spolupracujeme
příslušným odborem na MM KV.
V tanečním sále je potřeba natažení
nového baletizolu a odpružení podlahy.

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia,
akustické a případné další fyzikální vlastnosti
prostorů používaných pro výuku
vybavení učebními pomůckami, hračkami,
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním
nářadím apod.

Všechny odborné pracovny jsou
vybavené dostatečně. V případě potřeby
reaguje DDM pružně a zajistí potřebné
pomůcky.

Komentář ředitele školy:
Budovu ve Staré Roli řeším s odborem majetku MM KV.
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7. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2017)
dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
příspěvek od zřizovatele na provoz
transfer KÚ KK, ESF, MF
příjmy z táborů
úplata za zájmové kroužky, soustředění,
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy-věcné dary zřizovatel MM KV

Hlavní
činnost
2 094
625
63
3
248

Doplňková
činnost

CELKEM

3
130

2 094
625
63
3
248
3
130

b) Výdaje (kalendářní rok 2017) v tis.
Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
investiční
Neinvestiční výdaje celkem
z toho:
- přímé vzdělávací náklady z toho:
na platy pracovníků + OPPP
Odvody z mezd + tvorba FKSP
Náklady k dotacím KÚ KK, MF, ESF
ONIV + náhrady za nemoc z toho:
náklady –školení
soutěže
náklady na učební pomůcky/učebnice
přímé ONIV(cestovné, úraz. poj,
ochr. prostř., plavání)
- provozní náklady celkem z toho:
- ostatní náklady
materiál
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
služby
odpisy majetku
potraviny
náklady z pořízení DDHM, DDNM

Hlavní
Doplňková CELKEM
činnost –
činnost
ostatní
zdrojevčetně
zřizovatele

2 094

1 072

3 166

1 498
375
0
119
0
0
83
0

121

1 619
375
63
119
0
0
83
0

63

888
56
262
187
85

888
56
262
187
85

267
31
0
0

267
31
0
0

