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I. Základní informace
1. Identifikační údaje
Název školského zařízení
Dům dětí a mládeže Modřany
Herrmannova 2016/24, Praha 4, 14300
pracoviště Urbánkova 3348/4, Praha 4, 143 00
IČ: 452 41 295, IZO: 0452 41 295
MČ Praha 12,
Herrmannova – tel. 244 400 334,
Urbánkova – tel. 241 772 463
ID datové schránky: q2azt9c
Web: www.ddmm.cz
E-mail: info@ddmm.cz

Zřizovatel
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství mládeže a sportu
Oddělení volného času
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Ředitel a statutární zástupci, jejich e-mail, telefon
Ředitel:
Bc. Věra Tošnerová
Tel.: 244 400 334
E-mail: v.tosnerova@ddmm.cz
Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Marek Dastych
Tel.: 222 534 336
E-mail: m.dastych@ddmm.cz
Zástupce ředitele pro pracoviště Urbánkova:
Bc. Marie Dastychová
Tel.: 222 534 344
E-mail: m.dastychova@ddmm.cz
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Seznam příloh
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:
Příloha č. 8:
Příloha č. 9:
Příloha č. 10:
Příloha č. 11:
Příloha č. 12:
Příloha č. 13:
Příloha č. 14:
Příloha č. 15:

Přehled prostorových podmínek
Celkový přehled hlavní činnosti
Přehled zájmových útvarů
Souhrnný přehled zájmových útvarů
Přehled příležitostných a spontánních činností
Soutěže MŠMT a Poprask
Přehled výjezdových táborů
Přehled příměstských táborů
Přehled jednorázových akcí na území Prahy i mimo Prahu, včetně
vlastních soutěží
Přehled personálního zajištění
Společné akce pražských DDM
Rozbor hospodaření v hlavní činnosti ke dni 1. 9. 2019
Rozbor hospodaření v doplňkové činnosti ke dni 1. 9. 2019
Výkonové ukazatele DDM
Stav fondů DDM ke dni 30. 9. 2019
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2. Přehled o prostorových podmínkách
Objekty pro činnost
Hlavní pracoviště a sídlo Domu dětí a mládeže Modřany (dále jen DDM) se nachází na
adrese Herrmannova 2016/24. Celý objekt je koncipován tak, aby efektivně sloužil
organizovanému využití volného času pro děti, mládež i širokou veřejnost.
Sídlo DDM se skládá ze tří plně či částečně propojených budov a rozsáhlého
venkovního areálu. V hlavní budově (červená) se nacházejí učebny, klubovny, prostory
pro rodiče, dílny, provozní místnosti a kanceláře. Ve druhé budově (žlutá) je situováno
Divadlo Na Cikorce s vybaveným zázemím pro účinkující, jevištěm a společenským
sálem. Třetí budova (šedá) je primárně určena pro sportovní činnosti. Nachází se v ní
velká multifunkční tělocvična s vlastními šatnami a posilovnou. Dominantou venkovního
areálu je profesionální horolezecká stěna a jedinečná in-line dráha pro kolečkové
bruslení. Všichni účastníci organizovaných i spontánních aktivit mají k dispozici
víceúčelové hřiště s novým umělým povrchem 5. generace. Pro sporty nejrůznějšího
charakteru, jako jsou badminton, streetball anebo například trénink tenisu na cvičné
tenisové zdi, je návštěvníkům k dispozici velké asfaltové hřiště. Všechna tato stanoviště
jsou návštěvníky za poslední tři roky hojně využívána a v otevírací době pro veřejnost
plně vytížená. (Základní přehled prostorového rozdělení objektů včetně obsahových
ploch jsou součástí Přílohy č. 1: Přehled prostorových podmínek)
Součástí DDM je i detašované pracoviště, situováno v ulici Urbánkova 3348/4,
v budově bývalé mateřské školy. Dvoupodlažní budova je kompletně zrekonstruována.
Pořádáme zde kroužky, akce pro děti, mládež a širokou veřejnost, primárně ze sídliště
Na Beránku v Praze 12. Zmíněné pracoviště má tři samostatné vchody, přičemž
v suterénní části se nachází i oddělený vchod pro otevřený klub Outdooru, akcí a her
(klub Pod prahem), který využívá neorganizovaná mládež v odpoledních hodinách
všedních dní, a to i v době školních prázdnin. Účastníkům tanečních zájmových kroužků
jsou na tomto pracovišti k dispozici také taneční sály. Jeden ze tří sálů se využívá pro
pohybové aktivity účastníků Centra pro předškolní děti (CPD). Prostory doplňuje malý
taneční sál a posilovna, která je umístěna v přízemí budovy. Venkovní areál nabízí
víceúčelové betonové hřiště a hřiště na beach volejbal.
Zdravé a estetické zázemí
Obě pracoviště DDM se nacházejí ve zdravém prostředí světlých a čistých prostor.
Interiéry i exteriéry jsou vizuálně sladěny a malby a výzdoba jsou laděny tak, aby
korespondovaly s charakterem nabízených aktivit a účelům místností. Ke stálému
vybavení náleží standardní rozsah kancelářské techniky, potřebné pro zajištění chodu
pedagogické i správní činnosti. Materiálně-technické vybavení je na dobré úrovni. Pro
realizaci nabízených zájmových činností jsou tyto prostory naprosto vyhovující.
Pronájem dalších prostor
Během školního roku 2018/2019 si DDM pro zajištění dalších zájmových činností
pronajalo prostory tělocvičen v ZŠ Rakovského, ZŠ a MŠ K Dolům, ZŠ Vladislava
Vančury, tělocvičnu jednoty Sokol Modřany, beachvolejbalové hřiště v Hamr Braník,
bazén na SŠT Zelený pruh, tenisové kurty na TO Spartak Modřany a prostory
v mateřských školách MŠ Tyršovka a MŠ Karásek.
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3.

Zásadní změny v prostorových a materiálních podmínkách ve
školním roce 2018/2019

Veškeré získané prostředky určené nejen k rozšíření své činnosti, využilo DDM
efektivně a hospodárně. Mimo rozšiřování činnosti dbalo také na zkvalitnění materiálně
technického vybavení. Důkladně pečovalo o stávající a svěřený majetek zajišťováním
pravidelných revizí a oprav, revitalizaci prostor exteriéru i interiéru, což organizaci mimo
jiné umožnily i finanční prostředky vlastního investičního fondu.
Naší dlouhodobou snahou je každoroční rozšíření nabídky pravidelných činností
ve všech objektech DDM i v pronajatých prostorech MŠ, ZŠ a dalších sportovišť, což se
nám zdárně daří.
Na základě případové studie a projektové dokumentace na revitalizaci vnitřních
prostor detašovaného pracoviště Urbánkova 3348/4, začala pozvolná rekonstrukce
interiérů a části exteriérů. Po úplné realizaci tohoto projektu dojde k zásadní změně
v prostorových podmínkách pracoviště.
V období letních prázdnin 2019 jsme provedli kompletní sanaci podlahových
ploch v celém objektu DDM Herrmannova. Došlo ke kompletnímu mytí všech oken a
žaluzií. Speciální technologií došlo k vyčištění prachu ve sportovní hale a ve finále
k vymalování nejvíce namáhaných prostor.
Během roku 2018 a 2019 jsme intenzivně řešili vytvoření návrhu projektu na
revitalizaci dřevěných oken a dveří včetně starých zárubní. S ohledem na míru
poškození jednotlivých komponentů se zpracovává studie restaurátorská, jejímž
výsledkem je analýza stavu dotčených prvků a návrh řešení opravy. Částečná
rekonstrukce nejvíce poškozených oken bude provedena do konce roku 2019
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II.

Hodnocení školního roku 2018/2019

1. Plnění hlavních úkolů
Komentář
Při přípravě podkladů pro hodnotící zprávu jsme podrobně zanalyzovali strukturu
návštěvnosti zájmových kroužků. Základním kritériem pro výkaz účastníků byl kroužek,
který trval minimálně 4 měsíce, a účastníci v něm navštívili alespoň 16 lekcí. Ve školním
roce 2018/2019 jsme takových zájmových kroužků nabídli 218. Souhrnně je pak, dle
výše uvedené podmínky, navštívilo 1698 účastníků.
DDM nabízí i zájmové kroužky (dále jen ZK), které probíhají ve venkovních
prostorách, kde je délka kroužku (díky klimatickým podmínkám) zkrácena a probíhá
nejčastěji v období září až listopad a duben až červen. Také nabízí kroužky, které
v průběhu školního roku nově vznikly nebo byly ukončeny. Tyto kroužky trvaly vesměs 9
až 19 lekcí. Takových ZK jsme nabídli 25, navštěvovalo je 245 účastníků. Poslední
zmiňované ZK uvádíme v elektronické verzi Hodnotící zprávy pod oficiálním seznamem
zájmových kroužků, neb ačkoliv splňují podmínku délky trvání 4 měsíce, jejich počet
absolvovaných hodin u jednotlivých účastníků nevyhovuje podmínce 16 účastí.
Prostým součtem výše uvedeného můžeme konstatovat, že DDM nabídlo ve
školním roce 2018/2019 celkem 243 zájmových kroužků s účastí 1943 návštěvníků,
kteří navštívili většinu nabízených hodin daného zájmového kroužku.
Kroužky ovšem také navštěvovali účastníci, kteří absolvovali buď první nebo
druhé pololetí docházky na zájmový kroužek nebo přešli z jednoho kroužku do druhého
apod. Neabsolvovali tak „výkazově nutných“ 16 návštěv/lekcí. Takových účastníků bylo
733 a do součtu podle uvedených kritérií je nezahrnujeme.
Jedním z hlavních úkolů školního roku 2018/2019 byla snaha o stabilizaci
účastníků na zájmových kroužcích. V průběhu školního roku navštívilo nebo pravidelně
navštěvovalo zájmové kroužky tedy 2 676 účastníků, což je prakticky stejný počet jako
ve školním roce 2017/2018.
Cíle, které jsme si stanovili, a také je zrealizovali, vycházejí se Školního
vzdělávacího programu našeho DDM. V rámci zajištění pedagogické činnosti jsme
dokázali zvýšit kvantitu (co se počtu nabízených ZK týká) i z velké části jejich kvalitu
(což se týká jejich odborného pedagogického vedení). Naším dlouhodobým cílem
i nadále zůstává trvalé udržení široké nabídky zájmových kroužků a stabilizace počtu
účastníků ZK i ve snaze o větší spolupráci s místními ZŠ a nabídce ZK přímo na
daných školách, včetně spolupráce i s jinými subjekty nabízejícími aktivity volného
času.
Příležitostná činnost
Tato činnost pokračovala v duchu tradičních akcí, které jsou každoročně velmi úspěšné.
Povedlo se zrealizovat všechny programy v rámci Dětské univerzity i nad rámec plánu.
Tyto projekty si u veřejnosti vybudovaly velmi dobré jméno a jsou hojným způsobem
využívány ze stran ZŠ i MŠ Prahy 12.
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Prázdninová činnost
Byla založena na pořádání příměstských a výjezdových táborů krátko i dlouhodobého
charakteru. V období letních prázdnin jsme opět zvýšili počet příměstských táborů, které
se pravidelně těší velkému zájmu účastníků. Naši pestrou stálou nabídku jsme rozšířili
o nové příměstské i pobytové tábory tak, abychom pokryli celé školní prázdniny, často
i termínově duplicitně.
Spolupracujeme
S Městskou částí Praha 12, základními školami a mateřskými školami v Praze 12
a blízkém okolí. Spolupracujeme s Proxima sociále, Národní sítí integrace o.p.s.,
Lokální síťařkou, OSPOD, aj. Spolupráce s MČ Praha 12 je na velmi dobré úrovni.
Zhodnocení dalších cílů
Další z důležitých cílů, které jsme si stanovili, bylo přizpůsobení našeho PR moderním
trendům dnešní doby tak, abychom dokázali naše aktivity nejen efektivně nabízet, ale
výsledky naší práce také náležitě prezentovat.
S novým školním rokem jsme změnili kompletní vizualizaci a strategii PR. Od
října 2018 se nově jmenujeme Dům dětí a mládeže Modřany. Chceme tak naplňovat
náš hlavní cíl, a to je být hlavním lídrem v nabídce volnočasových aktivit v Praze 12,
Modřanech. Věříme, že nové jméno, ale hlavně nabídka, kterou veřejnosti nabízíme,
naší pozici lídra ještě umocní.
V současné době je v DDM kvalitní aprobovaný pedagogický kolektiv, se kterým
jsme schopni realisticky plnit naše představy o tom, co chceme pražské veřejnosti
nabízet, za což jsme velmi rádi a vážíme si jednotnosti a stability kolektivu. Považujeme
to totiž za klíčové pro další rozvoj činností DDM.
DDM má nyní akreditaci pro dva sportovně zaměřené vzdělávací programy
Kolečkové rychlobruslení – jak správně učit a trénovat a Sport-dítě-trenér-rodič.
V budoucnu plánujeme rozšíření vzdělávacích programů, s rozmanitým zaměřením, dle
zájmu a aktuální poptávky veřejnosti.

2. Celkový přehled hlavní činnosti
Celkový přehled hlavní činnosti je uveden v příloze této hodnotící zprávy.
Příloha č. 2: Celkový přehled hlavní činnosti

3. Pravidelná činnost
Komentář
K rozšíření zájmových kroužků došlo hlavně v taneční sekci. U technických kroužků a
kroužků PC došlo k mírnému poklesu. Zájem o tuto nabídku je velký, ale bohužel se
nám dlouhodobě nedaří sehnat kvalitní lektory za „přijatelných“ finančních podmínek,
kteří by v nabízené časy kroužky vedli. Hlavní nabídka ZK odpovídala naší hlavní
skupině účastníků ve věku 6-15 let.
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Stěžejní aktivity celoroční pravidelné činnosti v ZK
Předškoláci
Momentální největší poptávka i nabídka je o taneční kroužky např.: Taneční přípravka,
Taneční přípravka s prvky baletu, Taneční přípravka s prvky gymnastiky. U některých
kroužků, kde byla možnost, jsme navýšili kapacitu kroužku. Další velká poptávka byla
po technicky zaměřených zájmových kroužcích.
Již čtvrtým rokem spolupracujeme s mateřskými školami Tyršovka a Karásek,
pro které vytváříme zájmové kroužky na míru.
Velká poptávka je po pohybových kroužcích, které nabízíme ve variantě cvičení
rodičů s dětmi, pohybové průpravy, všeobecné pohybové přípravy apod.
Pro předškolní děti jsme realizovali hned několik umělecky zaměřených kroužků.
Do kategorie předškolních dětí spadají také kurzy, které navštěvují rodiče s dětmi. Opět
jsme nabízeli Klub pro rodiče s dětmi, který trvá celé dopoledne, a je v jistém slova
smyslu přípravou pro dítě na vstup do mateřské školy. V průběhu roku jsme jej
předčasně ukončili z důvodu odchodu pedagožky na Mateřskou dovolenou. Na pobočce
Urbánkova jsme letos rozšířili nabídku o další keramické a výtvarné kroužky pro
předškoláky i rodiče s dětmi. Dále jsme nově otevřeli kroužek pro rodiče s dětmi
s názvem Keramický a výtvarný klubík pro R+D.
Dalšími oblíbenými kroužky byly také Hudební přípravka, Malý hudebník, Flétna,
Logopedické hrátky a Hrošík logopedík, Mladý technik.
S-pecka
V hodnoceném školním roce jsme se zaměřili na výrazném rozšíření nabídky
speciálních zájmových kroužků, které podporovaly účastníky, kteří potřebují podpořit
svůj psychomotorický vývoj, který neprobíhá dle standardů. Kroužky byly určeny
především pro účastníky se SVP, ale působily taktéž preventivně, aby zajišťovaly
zdravý a harmonický vývoj účastníků.
V roce 2018/2019 u nás probíhalo 10 speciálně-pedagogických kroužků. Čtyři
kroužky pod názvem Logopedické hrátky s hudbou a malováním, dva pod názvem
Hrošík Logopedík a nově Grafomotorický kroužek. Dále pro maminky s dětmi
v batolecím věku dva kroužky s názvem Rozvojový klubík pro R+D – Poupátko a pro
předškoláky kroužek s názvem Malý školák, který připravoval děti cíleně na budoucí
školní docházku.
Garantem těchto kroužků je interní speciální pedagog, který vyhodnocuje průběh
daných kroužků, které patří bez pochyby v nabídce volnočasových kroužků mezi
nejlepší, a to nejenom v Praze.
Účastníci 6-15 let
Tato kategorie je zastoupená napříč všemi sekcemi.
 Sportovní sekce je největší sekcí v DDM. Ve školním roce 2018/2019 jsme
nabídli celkem 94 kroužků, které navštívilo 890 účastníků. Výrazným plusem je
velká pestrost v nabídce sportovních aktivit. Nejnavštěvovanější jsou obecně
míčové sporty. V nabídce jsou i bojové sporty jako karate a sebeobrana nebo
kroužky jízdy na koni. Díky jedinečné in-line dráze nabízíme velké množství
kroužků in-line bruslení, kde si vybere úplný začátečník i zájemce o vrcholové
závodní bruslení.
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 Taneční a Hudební sekce v tomto věkovém rozmezí byla nabídka kroužků
rozmanitá. Děti se mohly realizovat v mnoha tanečních stylech přes klasický,
moderní tanec, clogging, mažoretky, aerobik, street dance. Z hudebních kroužků
byly nejvíce preferovány kytary a flétny.
 Umělecká sekce zaměření uměleckých kroužků lze rozčlenit do několika oblastí,
jakými jsou keramika, výtvarné techniky, textilní tvorba a divadlo.
Keramické kroužky jsou stálým základem naší nabídky uměleckých ZK
a daří se je pravidelně naplňovat na obou našich pobočkách. Máme čistě
keramické kroužky, ale i kombinaci s výtvarnými technikami. Do výtvarných
technik spadají kroužky jako Malování, Kresba a malba, Textilní a výtvarná dílna,
Fotografická a výtvarná dílna, Šití a Art klub. Nově byly otevřeny další kroužky
Keramika, Kreslíme komiks a Zážitkové výtvarky.
Do umělecké kategorie spadají i kroužky z dramatické oblasti. Jedná se
například o Dramaťáček, kde si děti osvojují zejména dovednost improvizace
a vystupování před publikem.
 Naučná sekce zde převládá počet účastníků z této věkové kategorie. Dařilo se
nám udržet a stabilizovat počet zájmových kroužků. Kroužky jsou zejména
technického ražení. Mimo to jsme letos měli kroužky šachů, deskových her
a počítačů. Kroužky modeláře, mladého technika, elektroniky jsou přesně ty
kroužky, které dnešní děti a rodiče vyhledávají a DDM se tak může v dané
nabídce odlišovat od konkurence volnočasových aktivit na Praze 12. Početnou
skupinu účastníků naučných kroužků DDM tvoří účastníci kroužků angličtiny.
 S-Pecka v letošním školním roce jsme se zaměřili na organizaci speciálních
zájmových kroužků i pro účastníky 6 – 15 let, které podporovaly účastníky, kteří
potřebovali podpořit v osvojování školních dovedností. Kroužky byly určeny
především pro účastníky se SVP, ale působily taktéž preventivně, aby zajišťovaly
zdravý a harmonický vývoj účastníků. Účastníci této věkové kategorie
navštěvovali dva kroužky doučování Angličtiny, ale také kroužek Grafomotoriky.
Účastníci 16 – 18 let
Tato věková kategorie není v našich kroužcích tak početně zastoupena


Naučná sekce – Zde se nám daří udržovat zájem o jazykové kroužky angličtiny.
Pro studenty nabízíme zejména keramické kroužky, a to na obou našich
pobočkách. Nově jsme otevřeli 2 zájmové kroužky na Rakouském gymnáziu, se
kterým jsme navázali spolupráci. V průběhu roku jsme pro studenty uspořádali
besedu s umělkyní Barborou Bálkovou a na závěr kroužků jsme uspořádali
samostatnou vernisáž výtvarných děl studentů.



Taneční a Hudební sekce je nejvíce obsazen kroužek Cloggingu a od pololetí
nově také Street dance.



Sportovní sekce v této věkové kategorii měla opět největší zastoupení sportovní
sekce. Primárně pak u florbalových kroužků, kroužků sebeobrany, horolezectví
a kroužků in-line bruslení.



Naučná sekce má je největší zastoupení v jazykových kroužcích.
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Účastníci 19 – 26 let
Účastníci navštěvují kroužek Cloggingu a Pilates. Dále pro studenty a dospělé nabízíme
z umělecké sekce keramické kroužky. Kroužky jógy a sebeobrany pro dospělé jsou také
cílovou skupinou pro tuto kategorii. V naučné sekci jsou to kroužky Angličtiny. Pro tuto
věkovou kategorii byly otevřeny tři zájmové kroužky s názvem Keramika – dospělí
a Keramika pro učitelky. Zájmový kroužek Keramika pro učitelky je uzavřená skupina
pedagogů ze ZŠ Na Beránku, která se v DDM sebevzdělává.
Celkový přehled pravidelné činnosti je uveden v přílohách této hodnotící zprávy.
Příloha č. 3: Přehled zájmových útvarů, kde jsou ZK roztříděné podle druhu aktivit.
V Příloze č. 4: Souhrnný přehled zájmových útvarů je uvedena konkrétní nabídka
zájmových kroužků. V elektronické podobě se skládá ze dvou tabulek. První tabulka
uvádí ZK dle definice požadavku na 4 měsíční trvání délky ZK a současně požadavku
na docházku v délce min 16 týdnů/lekcí. Druhá tabulka uvádí seznam ZK, které
probíhají převážně ve venkovním prostředí, a ze své podstaty nelze dosáhnout 16
násobné účasti nebo se jedná o kroužky, které byly zrušeny nebo naopak nově
otevřeny.
Obecná konstatování
Zásadním faktorem, který ovlivňuje počet ZK a počet účastníku na ZK, je především
dostatek kvalitních pedagogů, kteří vyhovují našim požadavkům pro nastavený
standard kvality ZK. Částečným faktorem, který brání rozvoji počtu ZK je nedostatek
kvalitních lektorů sportovních a technických ZK s pedagogickým vzděláním. Lektory
hledáme na sociálních sítích, a také formou inzerátů na internetových portálech i z řad
současných účastníků ZK.
4. Příležitostná činnost bez soutěží
Komentář
Hlavním úkolem v oblasti organizace činnosti bylo stabilizovat počty příležitostných akcí
a vytvářet tak dobře propagovanou nabídku různorodých aktivit, což se podařilo
uskutečnit nad rámec naplánovaných akcí pro ZŠ a MŠ. Plán příležitostné činnosti pro
rok 2018/2019 byl komplexně zpracován a obsahoval nabídku odpovídající možnostem
domu dětí a mládeže s ohledem na všechny výchozí podmínky.
Stěžejní akce příležitostné činnosti
Všechny věkové kategorie
 Modřanský veletrh volnočasových aktivit – Školní rok 2018/2019 byl již
tradičně zahájen touto akcí, která byla pořádána mimo stálé objekty DDM. Cílem
bylo získat nové zájemce v době zápisu do zájmových kroužků a upevnit své
vedoucí postavení mezi ostatními organizacemi v Praze 12, se kterými jsme
navázali spolupráci. Tato akce nahrazuje pro naše DDM akci Zastávka volný čas.
Tím, že se akce koná v Modřanech a má tradičně velkou návštěvnost, cílíme na
konkrétní skupinu lidí z Modřan, kteří mají potenciál navštěvovat náš DDM.
 Den dětí – jako naše stěžejní akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Tentokrát jsme akci uspořádali v našem DDM Modřany v ulici Herrmannova,
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akce probíhala jak v areálu, tak i v našich prostorách hlavní budovy a prostorech
Divadla Na Cikorce. Pro děti byla připravena horolezecká stěna, skákací hrad
a řada dalších atrakcí, workshopů a dílen. Nedílnou součástí akce byl také
pódiový program, kde se představily děti z tanečních kroužků DDM. Dále se
představil také kouzelník Ondřej Soukup se svými kouzly. Po pódiovém
programu následovalo vyhlášení soutěže „Požární ochrana očima dětí.“ Den dětí
přišli podpořit také hasiči a policie ČR. Akci navštívilo bez mála na tisíc
účastníků. Na Praze 12 se k příležitosti Dne dětí větší akce nekoná a jsme tak
rádi, že oslavu Dne dětí si lidé na Praze 12 spojují s DDM Modřany.
 Dalšími velkými příležitostnými akcemi jsou Halloween, Podzimní umělecké
dílny, Tanec a hudba v Monetu, Taneční akademie, Karnevalové zrcadlo,
Hudební čarodějnice, Velikonoční jarmark, Mikuláš, Vánoční den nebo Podzimní
umělecké dílny.
Účastníci 3 – 6 let
V rámci příležitostných akcí pro předškolní děti byly organizovány nejrůznější
workshopy, výlety, návštěvy divadel a výpravy do přírody. Dále cyklus akcí, setkání
s hudbou a tancem. Nově jsme rozšířili akce pro rodiče s předškolními dětmi. Dále byla
pro děti připravena tradiční akce Mikulášská nadílka s výtvarnou dílničkou a programem
na pódiu. Pro předškolní děti byl letos tradičně pořádán závod na odrážedlech, byl
určen zejména dětem, které navštěvují naše kroužky Klub R+D, Cvičení R+D a dětem
z našeho předškolního centra Včelička.
Účastníci 6 – 15 let
V rámci příležitostných akcí pro tyto účastníky byly organizovány nejrůznější výtvarné
dílny, taneční a hudební vystoupení, turistické výpravy. Jelikož je tato skupina naší
stěžejní, rozepisujeme zde stěžejní akce jednotlivých sekcí našeho DDM.


Sportovní sekce – Po celý školní rok byly stěžejními příležitostnými činnostmi
hlavně turnaje a závody. Již řadu let pořádáme Florbalovou ligu pražských DDM.
Jsme rádi, že se podařilo navázat spolupráci s ostatními pražskými DDM,
a kromě florbalové ligy se tak pořádá i liga ve stolním tenise, liga ve volejbale,
turnaje v badmintonu, přehazované. Na tyto turnaje mají možnost přijít děti
z kroužků DDM a poměřit svoje síly, což považujeme jako velmi dobrý motivační
prvek pro další práci v kroužcích. Velmi oceňujeme a vážíme si finanční podpory
MHMP těchto sportovních akcí, které DDM pořádá pro veřejnost.



Taneční a hudební sekce – Do příležitostné činnosti této sekce patří akce
Tanec a hudba v Domečku, kterou pořádáme pravidelně v pololetí. Akce probíhá
po celý den, a to v prostorách Divadla Na Cikorce a ve sportovní hale DDM.
V letošním školním roce se konal již čtvrtý ročník Taneční akademie, která
tradičně uzavírá úspěšnou soutěžní sezónu a celý školní rok. V této sekci došlo
k nárůstu akcí - taneční soutěže, jednodenní soustředění, návštěvy divadelních
a muzikálových představení aj. Hudební část sekce se se školním rokem
rozloučila závěrečným vystoupením v Divadle Na Cikorce, Hudba v Domečku.
Vystoupení se skládalo ze dvou hodinových bloků. Děti se podílely během
školního roku svými pódiovými vystoupeními na několika akcích DDM i mimo něj
ve spolupráci s dalšími subjekty (akce pro Spartak Modřany, SK Modřany, firmu
Skanska na projektu Cukrovaru).
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Umělecká sekce – Umělecká sekce se podílí na veškerých tradičních akcích
DDM, ať už přípravou výzdoby, plakátů nebo samostatných výtvarných
workshopů.
Nově byly zavedeny seriály výtvarných akcí Po stopách umělců a Netradiční
výtvarné techniky. Na workshopu Po stopách umělců se účastníci seznamovali
s tvorbou současných českých umělců, dále měli možnost nahlédnout do jejich
života a seznámit se s jejich dílem. Na workshopech Netradičních výtvarných
technik si účastníci vyzkoušeli enkaustiku, marbling, kuchyňskou i klasickou
litografii, vyrobili si ruční papír, a také malovali fotochemickými roztoky na
fotopapíry. Na podporu čtení vznikla pravidelná akce Po stopách Knihomolky,
která probíhala 1x měsíčně. Účastníci si zde vyzkoušeli vyrobit vlastní knížku
a originální knihobudku, zároveň také navštěvovali knihovny a divadla.
Dále jsme se zapojili do charitativní akce Skutečný dárek, kterou zajišťuje
organizace Člověk v tísni. Společně jsme na kroužcích vyráběli drobné dárkové
předměty, kterými byli obdarováni ti, kteří přispěli. Podařilo se nám vybrat na
hejno kuřat a kozu a pomoci tak potřebným v Africe či Asii.



Naučná sekce – V této sekci jsme pořádali akci Deskové hry pro ZŠ Kunratice
a také jsme pro děti pořádali závody na minikárách.



Dětská univerzita – viz podrobněji v sekci Další významné projekty



Akce klubu Pod prahem – Klub pod prahem v rámci své klubové činnosti
nabízel během roku různorodé akce, tak aby se návštěvníci klubu měli možnost
seznámit od sportovních, tanečních, uměleckých aktivit až po participaci na
projektových činnostech. Stálí návštěvníci Klubu pod prahem se opět aktivně
podíleli na akcích Čarodějnický táborák a Ahoj, prázdniny! Přibyly nám také
Celodenní víkendové akce výlet do iQlandie, Únikovka, výlet do Techmánie.
Proběhly též výtvarné a umělecké akce jako Animace I. a II. a krabičková grafika.

Účastníci 16 – 18 let
Do činností DDM se snažíme nabídku také uzpůsobit pro tuto věkovou skupinu, spadají
sem volejbalové turnaje, závody v in-line bruslení, a dále velké akce pořádané naším
DDM (Den dětí, Modřanský veletrh volnočasových aktivit).
Obsah Přílohy č. 5: Přehled příležitostných a spontánních činností je v porovnání,
s počtem akcí, se školním rokem 2017/2018 prakticky totožný. Ve školním roce
2018/2019 jsme zrealizovali mnohem větší množství akcí umělecké sekce. Tato
skutečnost je jasným důkazem toho, že výsledky jsou přímým výsledkem práce
„kvalitního“ pedagoga, který dokáže nabídku vymyslet a následně i zrealizovat.
V nabídce jsme udrželi i velké množství výukových programů, které jsme v rámci
projektové činnosti uspořádali pro žáky ZŠ a MŠ.
Právě spolupráci s MŠ a ZŠ na Praze 12 považujeme za velmi důležitou v rámci
naší současné i budoucí nabídky.
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5. Soutěže
Soutěže MŠMT a Pohár pražských škol (POPRASK)
V soutěžích pro děti školní věkové kategorie jsme v roce 2018/19 zaznamenali stagnaci
počtu akcí a opětovný mírný pokles účastníků. Počet akcí a zájem jednotlivých škol se
zapojovat do dalších akcí již pravděpodobně větší nebude, spíše naopak. Do škol
nastupují noví učitelé TV, kteří neprojevují takový zájem, jako někteří starší učitelé, pro
které byla reprezentace školy prioritou. V projektu Pohár pražských škol (POPRASK)
jsme uspořádali 30 turnajů či závodů, kterých se celkově zúčastnilo na 1056 účastníků.
V rámci soutěží MŠMT pořádá DDM sportovní soutěže typu B a vědomostní
soutěže ve Španělštině. V daném školním roce jsme tedy uspořádali 21 soutěží MŠMT
za účasti 1026 startujících.
Celkový přehled soutěží MŠMT a POPRASK je uveden v přílohách této hodnotící
zprávy Příloha č. 6: Soutěže MŠMT a Poprask
Soutěže vlastní
 Účastníci 3 – 6 let V umělecké sekci se konala soutěž Požární ochrana očima
dětí, jejíž vyhlášení a ocenění proběhlo tradičně na akci Den dětí. V této věkové
kategorii soutěží děti v amatérských závodech v kolečkovém bruslení, které
pořádáme pro děti od 4 let a závody na odrážedlech.
 Účastníci 6 – 15 let Jako DDM jsme pořádali již XV. ročník výtvarné soutěže
„Svět dětské fantazie“ na téma Pod vodní hladinou. Soutěže se zúčastnilo
mnoho škol a organizací. Soutěž vyvrcholila vernisáží uměleckých děl, kde si
účastníci odnesli krásné výtvarné ceny.
V této věkové kategorii pořádáme nejvíce sportovních soutěží. Stěžejní je
zmiňovaná florbalová liga pražských DDM. Uspořádali jsme turnaj ve stolním
tenise, turnaje v beach volejbale a přehazované, florbale a volejbale.
Zorganizovali jsme závody v plavání, orientačním běhu, závody v lezení a
tradiční závody v kolečkovém bruslení.
Nabídka těchto sportovních akcí je převážně na rekreační úrovni, na kterou
se můžou přihlásit všechny děti, které díky svým motorickým dovednostem
a schopnostem můžou poměřit svoje síly mimo závodní nebo organizovanou
složku jednotlivých sportů. To považujeme za zcela zásadní a jsme rádi, že
poptávka po těchto turnajích a závodech stoupá.
Účast na soutěžích
Dále ve spolupráci s hasiči SDH Písnice jsme pomohli zorganizovat soutěž „Požární
ochrana očima dětí“, jejichž vyhlášení a ocenění výherců proběhlo tradičně na akci
DDM Den dětí. Zároveň jsme se účastnili soutěže Příroda kolem nás, kterou pořádala
Správa Národního parku Podyjí a dále i Neviditelné výstavy, s tématem Hudba, kde se
děti měly zaměřit na to, jakým způsobem by se dala hudba ztvárnit i pro nevidomé.
Úspěchy DDM na soutěžích
Účastníci 3 – 6 let
 Na svoji již druhou taneční soutěž byly vyslány vybrané děti z Taneční přípravky
s prvky baletu ve věku 5-6 let.
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Účastníci 6 – 15 let
 Klasický a moderní tanec pokročilí – 1. místo Brandays Dance Cup, 1. místo
Open Dance Mission Mladá Boleslav, 2. místo Tančím, tančíš, tančíme. Moderní
tanec - 5. místo Open Dance Mission Mladá Boleslav, 2. místo Tančím, tančíš,
tančíme
 Mažoretky soutěžní skupina Kadetky - 1. místo kvalifikace na MČR mažoretek
2019, 1. místo Brandays Dance Cup, 1. místo Y-Cup Týnec nad Sázavou, 13.
místo finále MČR mažoretek 2019
 Mažoretky soutěžní Juniorky – 1. místo kvalifikace na MČR mažoretek 2019, 1.
místo Brandays Dance Cup, 1. místo Y-Cup Týnec nad Sázavou, 3. místo finále
MČR mažoretek 2019 (+ postup na Evropský i Světový pohár 2019)
 Soutěžní mažoretky Juniorky se 19. srpna 2019 účastnily Světového poháru
mažoretek World Majorettes Cup, kde reprezentovaly nejen DDM Modřany, ale
Českou republiku. Umístily se na krásném 3. místě.

 Mažoretky sóloformace:
Sólo Kristýna Petrů: 3. místo Brandays Dance Cup, 3. místo Y-Cup Týnec nad
Sázavou
Sólo Viktorie Kohlmannová – 1. místo Y-Cup Týnec nad Sázavou
Duo Tereza Ježdíková a Eliška Slavíková – 1. místo kvalifikace na MČR
mažoretek, 2. místo Brandays Dance Cup, 2. místo Y-Cup Týnec nad Sázavou,
8. místo finále MČR mažoretek
Trio Alžběta Ličková, Tereza Kohlová a Eliška Pilchová – 1. místo kvalifikace na
MČR mažoretek, 1. místo Brandays Dance Cup, 1. místo Y-Cup Týnec nad
Sázavou
Sólo Anežka Kitzlerová - 5. místo kvalifikace na MČR mažoretek, 13. místo
finále MČR mažoretek
 Clogging – Klepeto – úspěšná účast na soutěži Pardubická Ryengle a MČR
(celkem 14 medailových umístění ve všech věkových kategoriích)
Účastníci 16 – 18 let
 Cloggingová skupina – Klepeto – Pardubická Ryengle, přední umístění
v několika soutěžních kategoriích.
 Clogging – Klepeto – Mistrovství ČR, obhajoba titulu Mistr ČR
Účastníci 19 – 26 let
 Cloggingová skupina – Klepeto. Pardubická Ryengle přední umístění v několika
kategoriích.
 Clogging – Klepeto – Mistrovství ČR
Děti z kroužků kolečkového rychlobruslení patří mezi absolutní špičku v ČR. Mnohé
z nich se umísťují na stupních vítězů v rámci evropských a světových závodů.
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6. Spontánní aktivity
Komentář
 Účastníci 6 – 15 let jsou největší skupinou, která navštěvuje naše venkovní
areály na obou pracovištích. Nejvíce bylo využíváno víceúčelové hřiště na
streetball a tenis, dále hřiště s umělou trávou a dráha pro in-line bruslení.
 Pro všechny věkové kategorie nabízíme v rámci spontánních aktivit venkovní,
převážně sportovně zaměřené areály na hlavní budově a na pobočce ul.
Urbánkova, které jsou k dispozici od září do listopadu a od března nebo dubna
až do srpna. Na hlavní budově je v nabídce cardio posilovna. Posilovna je také
místem, které nám slouží jako alternativa při špatném počasí pro kroužky inline
bruslení.
Otevřený Klub Pod prahem neboli Klub akcí a her pro neorganizovanou mládež
do 18 let věku
Klub nabízí otevřený a bezpečný prostor pro cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku
6–18 let. Propagací, informovaností, designem webových stránek a facebookových
stránek jsme otevřeli klub veřejnosti a ukázali, že klub je místem, který slouží jako
ideální prostor pro trávení volného času.
Klub pod prahem ve školním roce 2018/2019 zaznamenal plno změn. Náš cíl byl
zvyšovat nebo udržet počet návštěvnosti klubu, zaujmout novou určitou cílovou
skupinu, případně vytvořit důvěrné prostředí, ale v této oblasti je potřeba trpělivosti
a nepovolit v nastoleném trendu. Z posledních jmenovaných si nejvíce obstojně stojí
získávání důvěry a přátelského vztahu mezi pedagogy a účastníky.
Prevence nespočívá primárně v přednáškách, ale ukázkou volnočasových aktivit,
her a programů, které dětem předají různé znalosti a dovednosti.
Stálí návštěvníci klubu pod prahem se opět aktivně podíleli na akcích Čarodějnický
táborák a Ahoj, prázdniny! Přibili nám také celodenní víkendové akce výlet do iQlandie,
únikovka, výlet do Techmánie. Proběhly také výtvarné a umělecké akce jako Animace I.
a Animace II. a krabičková grafika. Nejen těchto akcí ale také denní návštěvnosti klubu
jsme zaznamenali nové účastníky ve věku 6 – 10 let. Návštěvnost 2433 dětí a mládeže
za poslední školní rok svědčí o tom, že Klub je stále hojně navštěvován.
V krátkodobém horizontu je potřeba zabývat se především udržením návštěvnosti
klubu. V tomto směru byla ve školním roce 2018/2019 vytvořena nová sekce Projektová
činnost. Návštěvnost Klubu lze ovlivnit další pravidelnou činností, pořádáním
tematických akcí a výjezdních víkendových akcí. Nadále považujeme za důležité mít
otevřené dveře klubu každý den, což s sebou nese i potřebu kvalitního týmu
spolehlivých externistů.
Jednou ze zásadních změn v příštím roce je chystaná proměna klubu, včetně jeho
názvu na Klub akcí a her. Dále dojde k revitalizaci prostor interiéru a nové umělecké
výmalbě přilehlých chodeb a vstupu do klubu. Naší snahou nebylo a není nahrazovat
nízkoprahové kluby, ale soustředit se smysluplné využívání volného času mládeže,
a být tak otevřeni všem bez rozdílu.
Celkový přehled příležitostných a spontánních činnosti je uveden v přílohách této
hodnotící zprávy Příloha č. 5: Přehled příležitostných a spontánních činností
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7. Centrum pro předškolní děti VČELIČKA
Komentář
CPD je výchovně vzdělávací centrum, které nabízí celotýdenní dopolední program
v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti 3–6let. Je kladen důraz na rozvoj
sebe obslužných, pohybových, hudebních, výtvarných a herních činností. Děti se naučí
samostatnosti, režimu v kolektivu, spolupráci apod.
Hlavní cíle CPD pro předškolní děti






Harmonický rozvoj dítěte předškolního věku
Socializace dětí, vytvoření příjemného prostředí
Rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce dětí
Nabídka možnosti adaptačního procesu dětí
Společné činnosti pro rodiče a děti

Cíle, které jsme si stanovili se nám podařilo naplnit.
Z důvodu plánované rekonstrukce v DDM Urbánkova pro školní rok 2019/20 CPD
nebude otevřeno.

8. Pobytové a příměstské tábory
Stěžejní pobytové tábory v termínu 1. 9. – 31. 8.


Účastnící 3 – 6 let Pro tuto věkovou kategorii jsme neorganizovali výjezdové
a příměstské tábory, protože účastníci tohoto věku ještě nezvládají podobné
pobytové tábory bez účasti rodičů



Účastníci 6 – 15 let V zimním období jsme uspořádali 3 lyžařské tábory, a to na
Lipně, ve Velké Úpě a nově i pro lyžaře, kteří vyjížděli každý den do areálu
Hochficht. Tyto tábory jsou velmi oblíbené a každoročně se těší velkému ohlasu
z řad dětí a rodičů. U obou táborů v ČR došlo k opětovnému navýšení počtu
účastníků.

Hlavním sportovním táborem je tábor Všechlapy. Realizoval se i tzv. „Můj první tábor“ a
tradiční letní zážitkový tábor, opět v RS Homole u Jičína. Pořádali jsme výjezdní taneční
a mažoretkový tábor, který v tomto roce změnil své tábořiště a termín, i přes navýšení
kapacity na 40 dětí, byl tábor rychle zaplněn. Podruhé jsme uspořádali outdoorový
tábor, který navázal na naše víkendové outdoorové akce, takže o účastníky nebyla
nouze.


Účastníci 15 – 18 let Ve školním roce jsme uspořádali 9 výjezdních táborů při
účasti 352 dětí.

Celkový přehled táborů a pobytových akcí od 5 dnů v termínu 1.9. - 31. 8. je uveden
v přílohách této hodnotící zprávy Příloha č. 7: Přehled výjezdových táborů
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Příměstské tábory v termínu 1. 9. – 31. 8.
Poptávka po nabídce PT se každým rokem zvyšuje. O letních prázdninách 2019 jsme
uspořádali celkem 20 příměstských táborů v délce 5 dní. V některých týdnech jsme
museli uspokojit poptávku ve formě až tří turnusů. V tomto směru se nám také podařilo
splnit požadovaný cíl v navýšení počtu PT a účastníků na táborech.
 Účastnící 3 – 6 let Pro tuto věkovou kategorii jsme neorganizovali PT.
 Účastníci 6 – 15 let Hlavní cílová skupina účastníků PT.
 Účastníci 15 – 18 let Pro tuto věkovou kategorii jsme neorganizovali PT.
Celkový přehled příměstských táborů v termínu 1.9. - 31. 8. je uveden v přílohách této
hodnotící zprávy pod názvem: Příloha č. 8: Přehled příměstských táborů

9. Pobytové akce do 4 dnů
Stěžejní pobytové akce do 4 dnů
 Účastníci 3 – 6 let Pro tuto věkovou kategorii jsme takové akce neorganizovali
 Účastníci 6 – 15 let: V letošním školním roce jsme organizovali celkem tři
výjezdové taneční akce, Pardubická Ryengle, Mistrovství ČR v Cloggingu
a Mistrovství ČR mažoretek 2019.
Celkový přehled všech akcí a pobytových akcí do 4 dnů v termínu 1.9. - 31. 8. je
uveden v Příloze č. 9: Přehled jednorázových akcí na území Prahy i mimo Prahu,
včetně vlastních soutěží
10. Práce s talenty (individuální činnost)
Komentář
Pro některé zájmové aktivity byly v DDM Modřany vytvořeny podmínky, vycházejí vstříc
sportovně zaměřeným dětem, které chtějí uplatnit své schopnosti ve výkonnostních
disciplínách. Pod vedením kvalifikovaných trenérů se zde mohou celoročně připravovat
na starty v mistrovských závodech a soutěžích. Interní zaměstnanci jsou plně
k dispozici talentované mládeži a pomáhají jí zprostředkovat kontakty pro další
individuální sportovní růst.
Stěžejní aktivity celoroční individuální činnosti při práci s talenty
 Účastníci 3 – 6 let V této kategorii jsme doporučili přechod do výkonnostní
úrovně dětem z in-line bruslení na kroužky kolečkového rychlobruslení.
 Účastníci 6 – 15 let V taneční sekci proběhlo 47 soustředění, které měly za cíl
připravit děti na plánované a akce a závody a tím tak podpořit jejich talent
k danému sportu. V letošním školním roce se k vybraným skupinám soutěžních
mažoretek, rozšiřující se cloggingové skupině Klepeto, modernímu tanci, přidaly
i děti z tanečních přípravek a street dance.
V rámci kroužku Kresba a malba se snažíme připravit děti s nadáním
a ambicemi pro přijetí na umělecké střední školy, podporujeme je v jejich
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umělecké tvorbě a pomáháme jim s odborným vedením v jejich plánech do
budoucnosti. Talentovaní účastníci se zúčastnili během roku výtvarných soutěží
Příroda kolem nás a Neviditelná výstava.
Stále více se pracuje a rozvíjí práce s dětmi nadanými a talenty. Vznikají
další skupiny tvořené talentovanými dětmi. Příprava a práce s nimi je
systematicky, ale i individuálně soustředěná na taneční výstupy a prezentace na
různých soutěžích po ČR.
V dětech probouzíme jejich sebejistotu tanečního projevu, umění
vystupovat a ztrácet ostych. Dále rozvíjíme jejich individualitu a samostatnost. Při
stavbě choreografií vycházíme právě z předností svých svěřenců a tím jim
dodáváme potřebnou sebejistotu. Po získání této jistoty, pak můžeme postupně
zvyšovat hranice, které děti dále posouvají a rozvíjejí svůj talent. Postupně se učí
čelit neúspěchům. Zároveň se snažíme v dětech vychovávat pokoru a úctu.
V uplynulém školním roce se k vybraným skupinám soutěžních mažoretek,
rozšiřující se cloggingové skupině – Klepeto, modernímu tanci, přidaly i děti
z tanečních přípravek. Do příštího školního roku vstoupí tedy další nová soutěžní
skupina, tvořená dětmi předškolními a s čerstvě započatou školní docházkou
Dále rozšiřujeme individuální kroužky pro děti mimořádně nadané, jelikož
jsme zaznamenali o takové aktivity zájem. V rámci umělecké sekce se pracovalo
s talenty formou soutěží.
Ve sportu jsou vybraní jedinci ze zájmových kroužků „nominováni“ na
jednotlivé turnaje a závody a reprezentují DDM na amatérské úrovni v rámci
aktivit mezi pražskými DDM nebo na závodní úrovni v případě dětí kroužků
z kolečkového rychlobruslení.
 Účastníci 16 – 18 let Právě účastníci kroužku rychlobruslení jsou největší
skupinou v této věkové kategorii, která reprezentuje DDM nejenom na závodech
v ČR, ale i v zahraničí. Účastníci kroužku cloggingu mají v této kategorii také
velmi dobré výsledky

11. Práce s handicapovanou mládeží - Děti a mládež se speciálními
vzdělávacími potřebami
Komentář
Speciální pedagog v průběhu roku aktivně vyhledával a podporoval účastníky se
speciálními vzdělávacími potřebami (dále pouze SVP). Cíleně rozvíjel spolupráci
s rodiči účastníků se SVP. Docházelo k proškolování interních i externích pedagogů
formou akreditovaných kurzů, které profesně připravují pedagogy na práci s dětmi
se SVP. Ve speciálně-pedagogických kroužcích se objevovali účastníci se speciálními
vzdělávacími potřebami typu ADHD, Dysfázie, Poruchy učení, Poruchy autistického
spektra, Downův syndrom. Celkem bylo v DDM evidováno 24 účastníků se SVP.
Nejvyšší výskyt dětí a mládeže se SVP v umělecké sekci byl v keramických
kroužcích. Inkluze těchto účastníků probíhala bez problémů s 1. podpůrným opatřením,
i když vzhledem k diagnózám by účastníci odpovídali vyššímu zařazení v podpůrném
opatření. Vyskytovali se zde účastníci s tělesným a mentálním postižením, těžkou
dysfázií a s medikovaným ADHD.
U skupiny účastníků 16-18 let byl výskyt jednoho účastníka se SVP s diagnózou
autismu, který je již několikaletým účastníkem našeho keramického kroužku.
Tradičně je udržována spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Prahy 12, se kterou spolupracujeme při propagaci speciálně-pedagogických kroužků
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DDM. Další spolupráce je udržována se Střediskem výchovné péče a Proximou sociále
sídlící v Praze 12.

12. Metodická a poradenská činnost
Komentář
Metodická a poradenská činnost probíhala samostatně prakticky ve všech sekcích
DDM. Poznatky z jednotlivých kroužků byly obohacením pro další. Interní pedagogové
volného času byli v podstatě kdykoli k dispozici a v případě potřeby poskytovali
konzultaci jak účastníkům ZK a jejich zákonným zástupcům, tak novým zájemcům
o volnočasové aktivity.
V případě nastavení speciálně-pedagogických podmínek byl k dispozici jak
metodik prevence, tak speciální pedagog DDM.
Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování probíhala během roku převážně v MŠ a ZŠ Prahy 12, ale
taktéž v klubu Pod prahem.
V rámci Dětské univerzity se nám podařilo rozjet preventivní projekty pro MŠ a ZŠ
Malý detektiv a dopravní bezpečnost, Nástrahy velkoměsta aneb život v mraveništi,
Život ve tmě, Bezpečnost 3x Jinak a Preventivní program o drogách.
V klubu Pod prahem probíhal již tradičně cyklus preventivních akcí Buď v pohodě
a cool. Tyto akce jsou zaměřeny na specifickou primární prevenci.
Poradenská činnost v letošním roce probíhala převážně na téma podpory dětí
a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami a měla za účel podpořit plynulé
začleňování dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového
vzdělávání, tak abychom mohli profesionálně reagovat na nové inkluzivní pojetí
vzdělávání. Metodik prevence během roku 2018/2019 pracoval na inkluzivních,
depistážních, intervenčních a preventivních aktivitách DDM. Dále Metodik prevence
rozvíjel aktivity v rámci integrace cizinců.
Inkluzivní aktivity
V rámci inkluze řešil Metodik prevence 24 účastníků, kterým byla poskytována
podpůrná opatření 1. stupně. Inkluze probíhala úspěšně bez potřeby zvýšení
podpůrných opatření v podobě asistenta pedagoga, i když se mnohdy jednalo
o znevýhodnění, která se běžně řadí do 3. i vyššího stupně podpůrných opatření
(Mentální postižení, ADHD, Downův syndrom).
Asistent pedagoga byl přidělen pouze v jednom případě, kdy metodik prevence
vyhodnotil zvýšenou rizikovost úrazu a to v případě účastníka s ADHD, který
navštěvoval sportovně zaměřený ZK.
Výše uvedená opatření a přístup k účastníkům se SVP vedl k plynulému začlenění
znevýhodněných účastníků a probíhal tedy plně dle zásad inkluzivního pojetí bez
narušení běžného chodu zájmových aktivit.
Depistážní aktivity
V průběhu roku byly dále prováděny depistáže v jednotlivých ZK za účelem podchycení
rizikového chování účastníků ZK, ale i na základě upozornění pedagogů, v případě
nestandartního chování některých účastníků. Doporučení Metodika prevence bylo vždy
projednáno, jak s pedagogem, tak s rodiči účastníka, z důvodu optimálního nastavení
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pedagogických postupů tak, aby nedocházelo k narušování ZK a zároveň bylo
zefektivněno pedagogické působení na účastníka ZK.
Intervenční aktivity
Metodik prevence řešil v průběhu roku několik výchovných problémů účastníků, kteří
svým rizikovým chováním na zájmových aktivitách narušovali plynulý chod aktivit. Tyto
problémy se podařilo vždy zvládnout ve spolupráci s rodiči účastníků a pedagogy
zájmových aktivit.
Preventivní aktivity
Dále v průběhu roku proběhlo 9 preventivních akcí poskytovaných naším DDM, ve
spolupráci s externími subjekty, pro ZŠ a MŠ Prahy 12, s názvy ,,Život ve tmě“,
,,Dopravní bezpečnost“, ,,Kyberšikana pro ZŠ Zlíchov“ a ,,Bezpečný pes“.
Metodické a odborné aktivity na poli integrace cizinců
Metodik rozvíjel aktivity v rámci integrace cizinců. Zaměřil na rozvoj spolupráce
s MHMP a dalšími organizacemi jako jsou META, Dům národnostních menšin,
Integrační centrum Praha, Nová škola, In-báze a nově také se dvěma vietnamskými
spolky Viet-Up a Medviet.
Stal se členem pracovní skupiny pro prioritu „soužití majoritní společnosti a migrantů“,
účastník workshopu k přípravě Akčního plánu Koncepce HMP pro oblast integrace
cizinců na období 2020-2021.
Dále se účastní regionální poradní platformy, která je pravidelným setkáním aktérů
na poli integrace migrantů v hl. m. Praze, které se účastní zástupci MHMP,
jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských
a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací.
Aktivity potřebné k větší informovanosti o preventivních aktivitách DDM Modřany
a aktuálním dění
Dále je Metodik prevence účastník 1. panelové diskuse v rámci Veletrhu sociálních
služeb, kde prezentoval aktivity DDM a diskutoval s návštěvníky veletrhu na inkluzivní
témata týkající se DDM. Metodik prevence je také člen MAP Prahy 12 a je aktivně
zapojen do pracovní skupiny s názvem Rovné příležitosti a řešení přechodů ve
vzdělávání. Náplní práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a
informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a
selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř školských zařízení. Dále se Metodik
prevence každý měsíc účastník regionálních schůzek sociální odboru MČ Prahy
12, oddělení sociální prevence, kde čerpá informace, ohledně mapování aktuální
situace mezi dětmi a mládeží ve smyslu rizikového chování a následně předává
informace pedagogům DDM, aby monitorovali případné konkrétní rizikové chování
účastníků.
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13. Granty
Komentář
V oblasti příležitostných a spontánních aktivit, výjezdních táborů, příměstských táborů,
soutěží MŠMT a akcí do 100 účastníků, provozu otevřených klubů jsme žádali
o podporu MHMP formou posílení rozpočtu pro daný kalendářní rok.
V roce 2018 nám MHMP grantově pomohl zajistit aktivity dle této struktury:
2018











Čarodějnický táborák
Den dětí
Halloween
Modřanský veletrh volnočasových aktivit
Svět dětské fantazie
Taneční akademie
Vánoční den
Velikonoční jarmark
Ahoj prázdniny
Tanec a hudba v Monetu

15 000,- Kč
126 000,- Kč
9 000,- Kč
68 000,- Kč
2 000,- Kč
3 000,- Kč
8 000,- Kč
6 000,- Kč
26 000,- Kč
6 000,- Kč

Celkem jsme na rok 2018 obdrželi 269 000,- Kč z požadovaných 508 600,- Kč.
Pro rok 2019 nebyla ze strany MHMP vypsána grantová podpora. MHMP přispěl na
výjezdní a příměstské tábory, Klub pod Prahem, akce nad 100 účastníků, sportovní
akce MŠMT a Poprask a další sportovní akce finančními prostředky formou posílení
rozpočtu, což nám velmi usnadnilo práci a umožnilo variabilnější směřování podpory
dotovaných aktivit.

14. Personální zabezpečení
Komentář
Všichni pedagogové si na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících doplňují nejen pedagogické vzdělání, ale vzdělávají se i v dalších kurzech
v rámci celoživotního vzdělávání nebo běžného distančního či kombinovaného studia.
Všichni pedagogové stabilizují a upevňují kvalitní tým pedagogů.
Dlouhodobě se nám nedaří sehnat pedagoga volného času se sportovní
aprobací. Situace na trhu práce je v tomto oboru dlouhodobě neuspokojivá.
Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Pedagogové jsou pravidelně každým rokem podporováni ve své odbornosti či zájmu,
který využijí v jednotlivých oblastech zájmového vzdělávání napříč celou organizací.
DDM, ale taktéž podporuje formu společného vzdělávání, které bere jako efektivní
formu k získávání kompetencí u zaměstnanců.
Začátkem roku probíhá tradičně hromadné školení BOZP. Dále proběhlo školení
s účelem zvýšení kompetencí pedagogů v odborném poskytnutí první pomoci s názvem
„Zdravotník zotavovacích akcí“. Vzhledem k většímu výskytu účastníků zájmového
vzdělávání s ADHD, bylo zorganizováno hromadné školení pedagogů na téma
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„Pedagogická práce s dětmi s ADHD“. Dále, vzhledem ke změnám v systému
„Domeček“, bylo zorganizováno hromadné školení za účelem získání informací
o efektivním využití všech funkcí systému.
V průběhu roku zaměstnanci aktivně přicházeli s požadavky na školení či
semináře, které vycházeli ze zájmu nebo z konkrétních situací, které v pedagogickém
procesu kolegové zažívali.
V současné době je v DDM kvalitní aprobovaný pedagogický kolektiv, s kterým
jsme schopni realisticky plnit naše představy o tom, co chceme pražské veřejnosti
nabízet, za což jsme velmi rádi a považujeme to za klíčové pro další rozvoj DDM.
Celkový přehled o struktuře pracovníků, jejich pedagogické způsobilosti
a přehledu jejich vzdělávání uvádíme v Příloze č. 10: Přehled personálního zajištění.

15. Přehled prezentace na veřejnosti
Komentář
V rámci celého školního roku jsme zanalyzovali komunikační aktivity naší organizace
s cílem nastavit marketingové strategie. Vytvořili jsme komunikační strategii, nový brand
DDM a koncept nových webových stránek.
Komunikační strategie DDM, kterou jsme připravili, budeme postupně implementovat
do všech komunikačních kanálů DDM:
Online nástroje
 Web
 On-line zápis
 Sociální sítě - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
 Newsleter
 e-mail – přímá komunikace
Off-line nástroje
 Tisk - Noviny Prahy 12
 Informační vitríny obou pracovišť DDM, na modřanských zastávkách MHD
 Billboardy
 Propagační akce (Den dětí, Modřanský veletrh volnočasových aktivit)
Interní propagační systém „Domeček“ byl efektivně využíván i v průběhu školního
roku 2018/19, a to nejen k vnitřní komunikaci mezi zaměstnanci DDM, ale také ke
komunikaci vnější.
Důležitým krokem bylo oslovování potencionálních klientů ve spolupráci se ZŠ
a MŠ v Praze 12 a jejímu blízkému okolí

16. Další významné projekty realizované ve školním roce 2018/2019
Komentář
Projektová činnost jako sekce v rámci DDM na sebe přebrala úlohu garanta
edukativních programů pro MŠ a ZŠ – Dětské univerzity, outdoorových akcí pro
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širokou veřejnost, komerčních produktů na míru, komunikaci s externími subjekty
tvořícími kulturní a vzdělávací prostor v rámci Prahy 12 a širokého okolí.
Samostatným cílem sekce Projektové činnosti je volný přechod na projekt Dětské
univerzity, která si klade za cíl na poli volnočasové pedagogiky doplňovat formální
vzdělávání na základních i mateřských školách.
Tato činnost navazuje na školní osnovy a zážitkovou formou prohlubuje znalosti
dětí ve všech oblastech vzdělávání. Děti tak mají možnost poznat daný předmět, téma
z jiného úhlu, kdy se učí samostatně řešit problémy a užívat při řešení problémů
logické, matematické a empirické postupy. Propojením vzdělávacích oblastí usiluje
DDM Modřany o to být součástí školního vzdělávacího systému a úzce spolupracovat.
Vzdělávání hrou je zásadní motivační prvek vzdělávání a i motivací pro děti, jak
najít oblibu v daných předmětech a vnímat učení jako zajímavost a smysl pro samotné
děti do budoucna.

Dosáhnout výše uvedených vizí jsme se v uplynulém roce snažili především
 edukativními programy v přírodě formou bojovky s pokladem – výuka v přírodě
s reálnými ukázkami probírané látky (např. výuka stromů – bojovka v lese).
Pokladem je osvědčení se známkou. Místo testu dáme dětem možnost pracovat
v týmu a využít znalostí ke splnění všech úkolů na trase. Pro kantora je bojovka
zpětnou vazbou skutečných znalostí dětí bez stresu ve školních lavicích.
 besedami a přednáškami od nejlepších odborníků – děti vnímají člověka
z (odlišného) cizího prostředí jinak. Nestandartní forma výuky vzbuzuje v dětech
zájem o dodatečné informace, na které se dotazují. Velkou výhodou je odbornost
přednášejícího, znalost odpovědí na všechny otázky dětí, reálné předměty
a modely daného předmětu např. Geologie – ukázka skutečných kamenů
a minerálů, ne pouze obrázková forma výuky, Cesta do pravěku – ukázka
skutečných zkamenělin, kostí a dalších artefaktů.
 principem akčnosti – přednášky jsou nejen audiovizuální, ale také výjezdní,
outdoorové. Např. Přírodovědecká přednáška o záchraně zvířat – audiovizuální
přednáška ve vnitřních prostorách, po té návštěva záchranné stanice. K dětem
se tak dostane nejen teorie, ale také vizuální reálný kontakt s danou
problematikou. Např. Cesta do pravěku – po teoretické části se program propojí
s výletem do lomů, kde si děti najdou svého vlastního trilobita nebo zkamenělou
mušli.
 divadelními představení – cílem je naučit děti návykům sledování kulturního
života prostřednictvím chytrých divadelních představení. Dalším rozměrem jsou
představení mířená na historii naší země – legendy, pověsti, skutečné historické
události – představení o Karlu IV., Třicetileté válce, období Husitů apod.
Velkou výhodou organizace DDM Modřany je možnost velmi precizního výběru
programů té nejvyšší kvality a neustálého navyšování portfolia výjimečných
přednášejících z vysokých škol a dalších institucí, s kterými pravidelně navazujeme
kontakt.
Akce pro školní subjekty
Jednou ze stěžejních oblastí, kde se Projektová činnost prezentovala, byly
vzdělávací programy pro základní školy a školní družiny.
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Naopak kvůli časové náročnosti bylo upuštěno od realizace výjezdních
outdoorových akcí pro ZŠ, který proběhl v krásném prostředí středověkého hradu
Hauenštejn, na akci se jménem „Jedeme dobýt hrad“. Tak jako vždy, pro žáky prvního
stupně to byl neopakovatelný zážitek. Dalším outdoorovým vzdělávacím programem
„Malým pilotem“ byla návštěva školní družiny s odborným výkladem na letišti Točná.
Vysledovat taktéž můžeme menší zájem o divadelní projekty, které jako minulý
školní rok, mají větší úspěch v mateřských školách. Dále lze vysledovat, že vzdělávací
programy jak pro MŠ, tak ZŠ jsou na stejně vysoké úrovni a jsou si svoji povahou
podobná. Prolínají se zde programy jako „Cesta do vesmíru“, „Svět kouzel a čarování“
či např. „Dopravní bezpečnost“. U ZŠ a ŠD je větší poptávka již u odbornějších témat
z Rámcového vzdělávacího programu, která zaštiťují slavná jména jako Petr Juračka
(„Mikrosvět“) či Štěpán Rak („Geologie známá a neznámá“, „Cesta do pravěku“,
„Přírodní vědy a ekologie“ aj.).
Potěšující novinkou byla poptávka po programech pro druhé stupně ZŠ se
společenskými tématy, jako jsou „Kyberšikana“ nebo „Morální principy“.
Podstatného rozdílu si můžeme všimnout činnosti s názvem Projektový svět, kde
v případě ZŠ a ŠD bylo zrealizováno celkem projektů. Největší oblibě se těší tzv.
Zahradní slavnosti, kdy organizujeme pro více tříd konstrukční a logická témata. Nelze
ani opomenout tematické workshopy a dílničky (Vánoce, Velikonoce apod.). Už
několikátým rokem taktéž panuje poptávka od školních družin na edukativní programy
v přírodě, konstrukčních projektů a taktéž velmi oblíbeného kuličkového turnaje.
Ve školním roce 2018/2019 byl zrealizován projekt při příležitosti sto let od
založení Československa s názvem „100 let cestou Českou“ a pro žáky prvního stupně
na ZŠ „Čtyři živly a náš svět“. Nelze opomenout sportovně-vzdělávací program s prvky
orientačního běhu, kde na stanovištích jsou děti prověřeny z témat probírané látky
odpovídající jejich školní docházce. Pro střední školu zahrál taktéž na klasickou kytaru
tóny a melodie napříč hudebními žánry v podání Jariho Velaochaga.
Celkem tedy bylo ve školním roce 2018/2019 zrealizováno 38 edukativních
programů pro žáky ZŠ, které navštívilo celkem 2060 dětí.
Akce pro širokou veřejnost
Jak již bylo uvedeno výše, dalším zaměřením Projektové činnosti je pořádání akcí pro
širokou veřejnost.
Jak již bylo uvedeno výše, tak dalším zaměřením Projektové činnosti je pořádání
akcí pro širokou veřejnost.
Mezi akce pro širokou veřejnost můžeme počítat projekt s názvem Zážitkové
pátky. Projekt se bohužel netěšil zájmu veřejnosti, ale přesto věříme, že o produkt bude
v budoucnu zájem. Rezervy lze hledat na naší straně, kdy sekce Projektová činnost
nebyla za jeden školní rok schopna všechny projekty zrealizovat a nabídnout tak
přitažlivou formou veřejnosti.
Naopak, stejně jako minulý školní rok, těšilo se zájmu pořádání oslav narozenin
v Divadle Na Cikorce. Vzhledem k optimalizaci naší činnosti rozhodli jsme se tento typ
akcí pro tento školní rok výrazně zredukovat a do příštího školního roku akce tohoto
typu již neposkytovat. Ačkoliv je naším posláním šíření smysluplného trávení volného
času, tak jsme chápali poskytnutí prostor Divadla Na Cikorce jako zajímavý bonus pro
rodiče a děti, které dochází k nám do DDM. Míra poptávky, ale neustále převyšovala
naše personální možnosti a z tohoto důvodu jsme tedy nuceni tento typ programu
neposkytovat. Celkem oslavami prošlo 123 dětí.
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Druhým typem oslav bylo jejich pořádání v Klubu akcí a her v podobě
outdoorových výletů, které měly vysokou popularitu. Důvody pro zrušení v následujícím
školním roce jsou totožné jako v případě oslav konaných v Divadle Na Cikorce.
Další produkt, který si u široké veřejnosti a hlavně dětí, získal nesmírnou oblibu, je
pořádání outdoorových výletů.
Výlety do přírody, v nabídkovém programu označení Outdoory, jsou dnes již
nedílnou součástí příležitostné činnosti DDM Modřany.
Ve školním roce 2018/2019 jsme zrealizovali
 Jelen se zlatými parohy
 Hamtilka, aneb příběh o lakotě
 Pytláci od Hladké skály (zimní edice)
 O tom, jak Fabián hledal zakletou ženu
 Troufalý kníže Josef Vilém z rodu Furstenbergů
 5 x Outdoorová oslava narozenin
Na všechny zmiňované akce byla navýšena kapacita jak účastníků, tak pedagogů.
Ačkoliv neopakovatelnou atmosféru outdoorových výletů je těžké přiblížit na papíře, tak
za členy týmu Projektové činnosti kouzlo outdoorových výletů tkví v jejich jednoduchosti
a propracovanosti zároveň. Jednoduchost spočívá v tom, že není nic jednoduššího, než
vyrazit za krásami přírody v okolí Prahy. Nutno dodat, že se nejedná o klasické
turistické výlety, ale je vždy připravena propracovaná legenda a na ní navazující hra.
Dvanáctka běhá
Je významný projekt, který již třetím rokem pořádá DDM ve spolupráci s MČ Praha 12.
Projekt vznikl na jaře roku 2015 a jeho cílem je aktivně zapojit do sportování občany
Prahy 12. Finančně daný projekt podporuje MČ Praha 12. Garantem a zajištění
kvalifikovaných lektorů organizuje DDM Monet. Každý čtvrtek v období duben až říjen
mají možnost občané Prahy strávit 2 hodiny organizovaného pohybu v oblasti
Modřanské rokle.
Sportuj po škole za školou
Na tomto projektu spolupracujeme se ZŠ K Dolům. Dětí mají v rámci času v družině
možnost aktivně sportovat. Ve školním roce 2018/2019 jsme nabízeli 2 odpolední bloky
po dvou hodinách ve formě zájmových kroužků, které byly pro účastníky zdarma.

17. Společné akce pražských DDM
Celkový přehled o společných akcích pražských DDM a počtu zaměstnanců, kteří se
zapojili do společných akcí, uvádíme v Příloze č. 11: Společné akce DDM

18. Ekonomické hodnocení hlavní činnosti za rok 2018
Organizace hospodařila v rámci daných ekonomických podmínek na základě
schváleného rozpočtu, který je v souladu s jejími cíli a prioritami. Kromě neinvestičních
příspěvků od zřizovatele, příjmů z vlastní hlavní činnosti, získala i další finanční
prostředky. Přínosná je v tomto směru spolupráce s MČ Praha 12 a podpora OR AŠSK.
Významnou součástí finančních zdrojů je i doplňková činnost, jejíž každoroční zisky
jsou podstatným zdrojem rezervního fondu a fondu odměn.
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Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 činil - 2 573,99 Kč a byl pokryt z prostředků
Rezervního fondu.
 Plnění plánu výnosů bylo v souladu se stanoveným rozpočtem.
 Celkové výnosy činily 25 654 tis. Kč, z toho: celkové výnosy z vlastní činnosti
činily 7 636 tis. Kč (r. 2017 - 6785 tis. Kč)
z toho:
 ze zápisného do zájmových útvarů 4 730 tis. Kč (r. 2017 - 4 388 tis. Kč),
 z táborů a vícedenních akcí 1 698 tis. Kč ( 1 519 tis. Kč),
 ze vstupného na příměstské tábory 614 tis. Kč (432 tis. Kč ),
 ze vstupného a startovného na akce 594 tis. Kč (446 tis. Kč),
Výše dané údaje prezentují navýšení činnosti organizace ve všech jejích směrech.





čerpání fondů
74 tis. Kč
ostatní výnosy – úhrady od pojišť., úroky, atd. 10 tis. Kč
dotace od MČ Praha 12
170 tis. Kč
příspěvky a dotace od MHMP, ze SR
17 764 tis. Kč

 Celkové náklady činily 25 656 tis. Kč
z toho:
 spotřeba materiálu
1 012 tis. Kč
 spotřeba energie
962 tis. Kč
 opravy, udržování
511 tis. Kč
 cestovné
32 tis. Kč
 náklady na reprezentaci
15 tis. Kč
 služby
4 074 tis. Kč
 mzdové náklady
12 259 tis. Kč
 zákon. a jiné sociální nákl., poplatky,daň
127 tis. Kč
 odpisy
2 116 tis. Kč
 náklady z drobného dlouhodobého majetku 548 tis. Kč
Organizace se připojila ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek. V oblasti
propagace dokončila činnost na změně názvu organizace, nového loga, struktury webu
atd.
 V daném období obdržela organizace 5 dotací od MČ Praha 12 na základě
Veřejnoprávní smlouvy:






ve výši Kč 48 000,- na akci Den Dětí,
ve výši Kč 49 000,- na akci Dvanáctka běhá,
ve výši Kč 13 000,- na akci O putovní pohár starosty Praha 12,
ve výši Kč 10 000,- na akci Dvanáctka jede 2018,
ve výši Kč 50 000,- na akci Modřanský veletrh volnočasových aktivit 2018
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 Organizace provedla refundaci nákladů spojených s pořádáním sportovních soutěží
od OR AŠSK ČR
 SLZŠ ve výši 29 420,- Kč
 McDonald's Cup ve výši 9 tis. Kč
 Pohár rozhlasu ve výši 9 tis. Kč
 Organizace čerpala účelové prostředky na:
 soutěže MŠMT ve výši 5 000 Kč (2000 Kč OON a 3000 Kč ONIV)
 zajištění projektu Sportuj po škole za školou ve výši 37 897 Kč
 zajištění volnočasových aktivit (PT a výjezdové tábory, sportovní
soutěže, Klub Pod prahem) ve výši 399 200,- Kč
Mzdová oblast
Čerpání mzdových nákladů je za uvedené období vyšší než plánované. Rozdíl jsme
pokryli prostředky z Fondu odměn a odvody jsou pokryté z vlastní činnosti.
Nedostatečné prostředky na OON byly pokryty z vlastní činnosti.
Kapitálové výdaje


V daném období organizace vynaložila:
 na pořízení autopřívěsu 101 700,- Kč (usnesení RHMP č. 433 ze dne 6. 3.
2018),
 na pořízení keramické pece vč. základního setu 48 000,- Kč (usnesení
RHMP č. 3052 ze dne 4. 12. 2018),
 na instalaci plexi desek na zábradlí v obj. Herrmannova 3 000,- Kč
(zpracování cenových nabídek), Cenová nabídka jediného uchazeče byla
z ekonomického hlediska v danou dobu nevyhovující (usnesení RHMP č.
2772 ze dne 30. 10. 2018),
 na výměnu vchodových dveří v objektu Urbánkova 41 393,- Kč (usnesení
RHMP č. 980 ze dne 2. 5. 2018),
 odvod z investičního fondu MHMP byl ve výši 150 000,- Kč (usnesení RHMP
č. 3052 ze dne 4. 12. 2018),
 investiční transfer - Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova (usn.
ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 a upravený usnesením RHMP č. 1671 ze dne
26. 6. 2018 na 1 772 000,- Kč, obdržený ve výši 1 771 800,- Kč byl čerpán v
částce 248 050,- Kč.

Stále je nedořešeno zastřešení lávky v objektu Herrmannova vč. nákladů již
vynaložených na zpracování návrhu, na studii a konzultace spojené se zpracováním
stavební dokumentace ve výši 223 235,- Kč.
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19. Hodnocení doplňkové činnosti za školní rok 2018/2019


Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 činil 387 108,- Kč a byl po schválení
finančního vypořádání rozdělen ve výši 309 600,- Kč do Fondu odměn, kde byly tyto
prostředky použity na posílení našich mzdových prostředků a ve výši 77 508,- Kč do
Rezervního fondu.



Příjmy z doplňkové činnosti byly z pronájmů ubytovacích, nebytových, venkovních
prostor a služebních bytů.
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III. Závěr – shrnutí Hodnotící zprávy
Ve školním roce 2018/2019 jsme prakticky ve všech činnostech udrželi stejný
počet aktivit nebo účastníků, v porovnání se školním rokem předcházejícím, který byl
v mnoha ohledech výjimečný. Tuto skutečnost, spolu s aktivním a účinným zavedením
uceleného systému v oblasti přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP), považujeme za největší úspěch a splnění naplánovaných cílů pro školní rok
2018/2019.
V porovnání se školním rokem 2017/2018 se nám podařilo zorganizovat skoro
stejný počet akcí. Velký nárůst akcí byl v umělecké sekci. Zorganizovali jsme velký
počet výukových programů pro MŠ a ZŠ. Potvrdilo se, že snaha o větší spolupráci se
ZŠ a MŠ je správně nastolený směr. Díky profesionalitě našich zaměstnanců, kvalitní a
pestré nabídce nás školská zařízení na Praze 12 vnímají, jako plnohodnotného
partnera. Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali 291 akcí za účasti 13 243
účastníků.
Podařilo se nám navýšit počet a různorodost zájmových útvarů. Nabídli jsme 243
zájmových kroužků, které navštívilo 2676 účastníků, což je na stejné úrovni
s předcházejícím školním rokem.
Výjezdních táborů se účastnilo 352 dětí. Počet příměstských táborů jsme zvýšili
na 27 pětidenních, počet účastníků na PT se zvýšili o více jak pětinu.
Počet otevřených dní Klub Pod prahem a her byl 208 dní. Počet účastníků, kteří
klub navštívili, byl 2 433.
V některých oblastech činnosti jsme tak na hraně našich prostorových a
personálních možností. Současně si ale uvědomujeme, že další možný růst je do
značné míry závislí na prostorových podmínkách, kterými (obzvláště ve sportovních
činnostech) můžeme disponovat. Nejklíčovějším faktorem dalšího růstu jsou
jednoznačně personální možnosti, které nejsou v současné době školství nakloněny.
Ve svých aktivitách jsme také kladli důraz na poradenskou činnost, která měla
za účel podpořit plynulé začleňování dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími
potřebami do zájmového vzdělávání, tak abychom mohli profesionálně reagovat na
nové inkluzivní pojetí vzdělávání.
Metodik prevence během roku 2018/2019 pracoval na inkluzivních, depistážních,
intervenčních a preventivních aktivitách DDM. Dále Metodik prevence rozvíjel aktivity
v rámci integrace cizinců.
Vše uvedené by nebylo možné bez pedagogů a THP pracovníků, kteří ve většině
dělají práci rádi, a naplňuje je. O to více je na tomto místě nutno poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se na veškerých aktivitách DDM podíleli a tvoří jeden tým.

Datum zpracování Hodnotící zprávy: 30. 10. 2019
Podpis ředitelky a razítko DDM Modřany:
- 29 -

