VÝROČNÍ ZPRÁVA
MDDM BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV 2015
1. Základní údaje o MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav
Název organizace: Městský dům dětí a mládeže Brandýs n.L.-St.Boleslav
Adresa: Dr.Jánského 1458, 25001 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO: 70821054
IZO: 113 800 266
Telefon: 321571993, mobil: 732410323
E-mail: mddmbrandys1@seznam.cz, mddmbrandys2@seznam.cz
Webové stránky: www.mddmbrandys-boleslav.cz
Ředitelka: Bc. Klára Jurčíková
V případě nepřítomnosti ředitelku zastupuje asistentka ředitelky paní
Michaela Prosová.
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a škol.zařízení: 12.11.2014
2. Charakteristika MDDM:
Programy a projekty:
MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav pracuje podle vlastního Školního
vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Školského zákona
č.561/2004 Sb. § 5, odst.2. a vyhl.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a na
základě Metodiky pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kterou vydal NIDM ve spolupráci
s MŠMT 2010.

Ze stanovených cílů vzdělávání se nám daří rozvíjet zájmové vzdělávání pro
různé věkové skupiny, od nejmenších dětí cca 3-letých po seniory. Stále se
zvyšuje zájem dospělých o zájmové činnosti, pořádáme víkendové výtvarné
dílny, výlety pro děti s doprovodem rodičů či prarodičů, keramické kurzy .
Zajišťujeme volný čas dětí v době konání prázdnin během školního roku i o
letních prázdninách.
Dále pořádáme akce pro rodiče s dětmi, jako jsou Čarodějnice, Drakiáda,
Advent v Brandýse a v Boleslavi a další, podporujeme zapojení celých rodin.
Od roku 2013 funguje Otevřený klub PAPOUCH, který nabízí zázemí dětem
školního věku. Zde si děti mohou napsat úkoly, pobavit se s vrstevníky, nebo
se zapojit do činností, které pro ně připravují naši lektoři. Jedná se o aktivity
sportovní, výtvarné, hudební, jazykové a další.
V roce 2015 jsou zde připraveny i další zajímavé činnosti, např. Angličtina
hrou, Výtvarné odpoledne a další. Návštěvnost Otevřeného klubu stoupá, což
je pro jeho další činnost důležité. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
výdělečnou činnost, provoz klubu můžeme realizovat díky podpoře města.
Klub funguje i o prázdninách během školního roku.
Od září roku 2014 je v provozu Klubko, což je klub pro děti 1.stupně základní
školy. Je využíván především dětmi třetích a čtvrtých ročníků. Tento klub je
za běžnou pololetní úplatu. V roce 2015 se klub plně obsadil a pokračuje. Je
o něj poměrně velký zájem. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí na 1.stupni
je v nadcházejících letech výhled, že se bude Klubko obsazovat.

Řídící a kontrolní činnost:
Statutární zástupce organizace – ředitelka
Ředitelka přímo řídí: interní a externí pedagogické pracovníky,
uklízečku a ostatní pracovníky.
V případě nepřítomnosti ředitelky zastupuje asistentka ředitelky.
Kontrolní činnost:

-

formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách
nebo individuálně s daným pedagogem, kontrola výchovné činnosti
formou hospitací v zájmových kroužcích, klubech nebo při výchovných
činnostech.

-

Kontrolní činnost cílená byla zaměřena na kontrolu měsíčních výkazů
pracovní doby interních zaměstnanců, kontrola vedení deníků
zájmových činnosti, kontrola placení účastnických poplatků za
zájmové kroužky, kontrola počtu členů v ZK.
Hospitace byly provedeny v některých zájmových kroužcích a
činnostech, byly zaměřeny na dodržování bezpečnosti při činnostech,
docházka členů do ZK. Zjištěné nedostatky byly řešeny s konkrétním
vedoucím činnosti.

Personální obsazení:
Interní zaměstnanci:
Statutární orgán – ředitelka, pedagog volného času 1,0
Pedagogové volného času – 3 interní zaměstnanci 2,5
Asistentka ředitelky 1,0
Uklízečka – 2 interní zaměstnanci 0,5

Přepočtený počet zaměstnanců 2015
pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci

4,58
3,07
1,51

Úvazky pedagogických pracovníků celkem = 3,5
Úvazky nepedagogických pracovníků celkem = 2
Externí pedagogičtí pracovníci – vedoucí zájmových kroužků , táboroví
vedoucí a instruktoři . Počet externích pracovníků se během roku mění
vzhledem k počtu letních táborů, aktivit a pravidelných činností MDDM.
18 zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení
práce.
Externí nepedagogičtí pracovníci – zpracování webových stránek, organizace
akcí, úklid
1 zaměstnanec (dohoda o provedení práce)

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti:
Hlavní činnost je vymezena Zákonem č.561/2004 Sb. o předškol.,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 111, 112, 118,
vyhláškou MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a je v souladu ze
Zřizovací listinou ze dne 1.7.2000.
Doplňková činnost je upravena ve Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne
25.2.2015 s platností od 25.2.2015 (pronájem prostor, nejdéle však na dobu
kratší 30 dní).
Materiálně technické podmínky:
Prostorové podmínky 3 malé učebny, herna/taneční sálek, kuchyňka, keramická dílna, ředitelna,
dvě šatny, WC dívky, WC chlapci, WC invalidé, sklad pomůcek.
Detašované pracoviště: Základní škola Na Výsluní v části Brandýs nad
Labem – keramická dílna

Materiální vybavení – 4 notebooky, 3 CD přehrávače, 1 televize, DVD
přehrávač, keramický kruh, keramická pec, videokamera, 3 x digitální
fotoaparát, dataprojektor, zahradní domek, plotr
Doplňková činnost:
Doplňková činnost je stanovena Zřizovací listinou zřizovatelem , je to
krátkodobý nájem nebo podnájem prostor DDM v maximální výši 30
kalendářních dní pro jednoho pronájemce v kalendářním roce bez souhlasu
zřizovatele. Na delší nájem a podnájem musí být souhlas zřizovatele. Tento
krátkodobý pronájem je využíván pro kurzy břišních tanců a jednorázové
akce.
3. Činnost MDDM
Pravidelná zájmová činnost k 31.10.2015
Zájmových útvarů 41
Celkem účastníků 432, z toho dětí do 6 let 68, žáků 362, studenti 0, ostatní
2.

Pravidelná zájmová činnost byla zahájena 14.září 2015, některé zájmové
kroužky podle obsazenosti zahajovaly svou činnost v průběhu měsíce října.
Průměrný počet členů v ZÚ k 31.10.2014 činil 10,54 osob v jednom
zájmovém útvaru.

Příležitostná zájmová činnost 2015:
Nepravidelná činnost – všední dny + sobotní,nedělní akce 2015
Celkem 56 akcí, z toho 36 o sobotách a nedělích
Celkový počet účatsníků 5419

AKCE LEDEN 2015
GEOCACHING S EVOU

17.1.2015

PLNÝ TROJÚHELNÍK

24.1.2015

HEDVÁBNÉ ŠÁLY

24.1.2015

FILMOVĚ ANIMAČNÍ WORKSHOP

24.1.2015

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

30.1.2015

AKCE ÚNOR 2015
KORÁLKOVÁNÍ

21.2.2015

SMALT.ŠPERKY

21.2.2015

GEOCACHING

21.2.2015

FILMOVĚ ANIMAČNÍ WORKSHOP

21.2.2015

AKCE BŘEZEN
JARNÍ PRÁZDNINY

9.3.-13.3.2015

PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR 9.3.-13.3.2015

FILMOVĚ ANIMAČNÍ WORKSHOP

21.3.2015

KORÁLKOVÁNÍ

21.3.2015

ENKAUSTIKA

21.3.2015

GEOCACHING

28.3.2015

AKCE DUBEN
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

2.4.-3.4.2015

FILMOVĚ ANIMAČNÍ WORKSHOP

18.4.2015

JARO S TWIST ARTEM

18.4.2015

GEOCACHING

25.4.2015

ČARODĚJNICE

30.4.2015

AKCE KVĚTEN
KORÁLKOVÉ NAUŠNICE

16.5.2015

PLSTĚNÁ BROŽ

16.5.2015

FILMOVĚ ANIMAČNÍ WORKSHOP

16.5.2015

VÝSTAVA VŠE O JÍDLE

18.5.2015

GEOCACHING

OD

30.5.2015

AKCE ČERVEN
DĚTSKÝ DEN

5.6.2015

AKCE SRPEN
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

29.8.2015

AKCE ZÁŘÍ
GEOCACHING

12.9.2015

KAMÍNKY MANDYLY

19.9.2015

PEŘÍČKOVÉ NÁUŠNICE

19.9.2015

AKCE ŘÍJEN
EFEKTNÍ SPIRÁLA

10.10.2015

MODROTISK

10.10.2015

LETEM TELESVĚTEM

10.10.2015

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

29.10.-30.10.2015

AKCE LISTOPAD
ČOKOPRALINKY

7.11.2015

KÁVOVÝ STROMEK

14.11.2015

OBŠÍVANÉ KULIČKY

14.11.2015

LETEM TELESVĚTEM

14.11.2015

VÝLET DO ZOO

16.11.2015

GEOCACHING

21.11.2015

ADVENT 2015

28.11.2015

AKCE PROSINEC
MÁME RÁDI ZVÍŘATA

5.12.2015

VÝSTAVA LA BADIA

7.12.2015

LETEM TELESVĚTEM

12.12.2015

PERGAMÁNO

12.12.2015

KORÁLKOVÁNÍ

12.12.2015

Ve škol.roce 2014/2015 bylo uskutečněno 56 příležitostných akcí,
kterých se zúčastnilo celkem 5419 účastníků.
Příležitostná zájmová činnost byla organizována ve všední dny i ve volných
dnech především interními zaměstnanci. Na organizaci větších akcí se s námi
podíleli externí zaměstnanci, bez nichž bychom velké akce nemohli
uskutečnit.
Většími akcemi byly:
Vánoční trhy na zámku, Advent na Masarykově náměstí v Brandýse nad
Labem, Čarodějnice, Den dětí, Rozloučení s prázdninami. Členové tanečních
kurzů účinkovali na akcích MDDM. Děti z kurzů keramika a výtvarný se
účastní soutěží : Řemesla Polabí a další.
MDDM se aktivně podílel na dalších akcích: Máme rádi zvířata ve spolupráci
s Městskou historickou gardou a Městem Brandýs nad Labem – Starou
Boleslaví.

MDDM dále organizuje Cenu starosty města. Místní školy základní i střední
nominují jednoho až dva žáky /studenty, které pan starosta slavnostně ocení
na zámku v Brandýse n.L.
Další činnosti zájmového vzdělávání ve školním roce 2014/2015
Spontánní

… 587 účastníků

Jedná se o účastníky Otevřeného klubu Papouch, kde počet zájemců stoupá.

Letní tábory 2015:
MDDM uskutečnil o letních prázdninách :
jeden pobytový tábor v obci Brada v Českém Ráji pro 45 dětí
Příměstské tábory:
29.6.-10.7.2015

PT 14-ti denní

29.6.-3.7.2015

PT Anglický 6-10 let

29.6.-3.7.2015

PT Břišní tance 6-10 let

29.6.-3.7.2015

PT Florbal

6.7.-10.7.2015

PT Anglický 10-15 let

6.7.-10.7.2015

PT Florbal

13.7.-17.7.2015

PT Staň se malířem

13.7.-17.7.2015

PT Keramický

20.7.-24.7.2015

PT Staň se filmařem

20.7.-24.7.2015

PT Břišní tance 10-15 let

27.7.-31.7.2015

PT Řemeslný

27.7.-31.7.2015

PT Street dance 6-10 let

3.8.-7.8.2015

PT Street dance 10-15 let

17.8.-28.8.2015

PT Fotodramatický

Počet účastníků táborů byl 289, počet osobodní 1953.
Program na letní tábory zajistilo 26 pedagogických pracovníků a lektorů.

Další činnost zájmového vzdělávání:
Studenti PFUK Praha obor vychovatelství a studenti Vyšší odborné školy
MILLS, s.r.o. uskutečnili část své povinné praxe na kurzech keramiky,
výtvarném kurzu, předškolním a tanečním. Seznámili se s právními předpisy,
dokumentací MDDM, ročními plány, ŠVP a dalšími dokumenty.
Vedoucím praxe byla Bc.Klára Jurčíková.
Organizace soutěží a přehlídek.
Ve škol.roce 2014/2015 jsme organizovali soutěž Mladý zahrádkář pro místní
školy a školy z přilehlých obcí. Soutěž organizujeme ve spolupráci s Českým
zahrádkářským svazem. Výherce postupuje do národního kola soutěže. Dále
pak interaktivní soutěž v rámci výstavy MDDM – Město ,soutěžící obdrželi
hezké ceny.

Spontánní činnost:
Pro spontánní činnost funguje především Otevřený klub Papouch
v Komunitním centru na fakultě PFUK. Vstup je bezplatný. Děti mají na výběr
z různých typů činnosti. Funguje zde fotoklub, výtvarné dílny, sportovní
aktivity , trampolínky , angličtina hrou a další.
Otevřený klub Papouch je v provozu pondělí až pátek od 14.00 do 18.00 hodin
v období školního roku.
Dále jsme v září 2014 otevřeli Klubko, které je určeno pro děti z 1.stupně.
Klubko je v provozu i ve školním roce 2014/2015 a je o něj zájem. Zde mají
opět na výběr z různých typů činností. Klubko je otevřeno pondělí až pátek od
12.30 do 15.30 hodin. Je využíváno především dětmi ze třetích a čtvrtých tříd,
které využily této nabídky místo školní družiny. Klubko je zpoplatněno běžnou
pololetní úplatou za vzdělávání.
Snažíme se vytvořit pestřejší a zajímavější program.
Pro spontánní činnost mohou děti dále využít vstupní halu se stolem. Je
možné si zapůjčit, papíry, pastelky, stolní hry. Dozor zajišťuje přítomný
pedagog keramických kurzů nebo ředitelka MDDM.

5.Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je v našem zařízení dána označením
DDM jako střediska volného času (SVČ). Každé dítě, žák, student, kterého se
nám podaří zaujmout některou činností, získává zájem , a tím i prevenci
sociálně patologických jevů.
V celém našem zařízení, jak pro zaměstnance, tak i účastníky, je stanoven
zákaz kouření, podávání alkoholu a omamných látek.
6.Multikulturní a environmentální výchova
K multikulturní výchově jsou vedeni účastníci při veškerých činnostech .
Snažíme se, aby se chovali všichni ke všem stejně, bez rozdílu národnosti a
barvy pleti. V našich činnostech se účastní děti ze speciální školy.
Environmentální výchova se prolíná do různých činností, pořádáme víkendové
geocachingové výlety, výtvarné kurzy, kurzy keramiky, kurzy pro předškolní
děti a další. Děti se učí poznávat a chránit přírodu, hledají svůj vztah k
životnímu prostředí.

7.Vnější partneři MDDM
Nejdůležitějším vnějším partnerem pro náš MDDM je zřizovatel - Město
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Vztahy jsou na velmi dobré úrovni,
řešíme společně aktuální problémy, MDDM organizuje a zajišťuje Cenu
starosty města, pobyt v Itálii v družebním městě Montescudaio pro děti
našeho města, spolupracujeme při organizaci akcí pro širokou veřejnost.
Dalšími partnery jsou místní sponzoři, jejichž zásluhou získáváme odměny a
ceny pro soutěže a letní tábory. Jsou to společnosti Lidl, Stavokomplet a Tvin.
Dále spolupracujeme s Místním rybářským svazem. V létě využíváme
klubovnu jako základnu příměstských táborů. Jedná se o domek se zahradou
, který je stranou od rušných ulic. Pro příměstské tábory ideální místo. V roce
2015 jsme využili tyto prostory na celé letní prázdniny.
Nedílnou součástí naší činnosti je spolupráce se školami a školskými
zařízeními v našem městě a okolí. Spolupracujeme se všemi místními MŠ, ZŠ,
ŠD, středními školami (gymnázium J.S.Machara, ISŠ F.Melichara, Střední

zemědělskou školou) . Dále i se Základní uměleckou školou při organizaci
kulturních akcí pro veřejnost.
Mimo jiné spolupracujeme s organizacemi Skaut, Sokol, Mateřské centrum
Matýsek , Klíček a dalšími.
8.Propagační činnost
Pro propagaci naší činnosti jsou využívány nástěnky ve školských zařízeních
– MŠ, ZŠ, SŠ, v Městské knihovně a MDDM .Dále využíváme vývěsku, kterou
má MDDM pronajatou od města.
Pro propagaci větších akcích jsou využívány městské výlepové plochy, které
jsou ve správě firmy Rengl. Další informace jsme podáváme do místních a
oblastních tisků – Městské listy, TOK polabský týdeník, týdeník Mělnicko,
Kulturní prostor, Náš region.
Aktuální informace mohou zájemci získávat na našich webových
stránkách
www.mddmbrandys-boleslav.cz, na webu našeho města
www.brandysko.cz, dále máme stránku na facebooku
https://www.facebook.com/pages/MDDM-Brand%C3%BDsBoleslav/126165327433936
, inzerujeme na webu www.nasregion.cz.
Reportáže a informace též inzerujeme v kabelové televizi Tvíčko.
Pro další propagaci naší činnosti využíváme prostory kavárny La-Badia, kde
organizujeme opakovaně vánoční výstavu prací dětí z keramických a
výtvarných kurzů.
9.Údaje o pracovnících MDDM
I. Základní údaje o pracovnících DDM ( k 31.12.2015)
Fyzické osoby celkem 7
Přepočtený počet dle Státního rozpočtu k 15.11.2015

… 4,58

Pedagogičtí pracovníci

… 3,07

Nepedagogičtí pracovníci

… 1,51

II. Další údaje o pedagog.pracovnících
Ředitelka

bakalářské studium Školský management, pedagogické vzdělání

Pedagog volného času

odborné vzdělání

Pedagog volného času

pedagogické vzdělání

Pedagog volného času

pedagogické vzdělání

Personální změny ve škol.roce 2014/2015:
V měsících červenec, srpen , září, se obměňuje počet lektorů dle nabízených
kurzů a letních táborů.
10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníkůškol.rok 2014/2015:
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) –
kurzy, školení, semináře, samostudium, celoživotní vzdělávání:
Všichni zaměstnanci MDDM interní i externí byli proškoleni BOZP
Interní zaměstnanci absolvovali akreditované kurzy dle zaměření.
Interní zaměstnanec Iveta Nevrlková absolvovala studium pedagogiky pro
přímou vyučovací povinnost pro pedagogy volného času. Studium bylo
akreditováno MŠMT. Úspěšně studium absolvovala a složila závěrečné
zkoušky.

Finanční náklady vynaložené na DVPP
Finanční náklady na DVPP v roce 2015 = 19.400,00 Kč – tuto částku jsme
uhradili z vlastních zdrojů.
Část nákladů na školení šla z kolonky ONIV ze státního rozpočtu.

11.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších
kontrolách

OSSZ Praha – východ, nápravná opatření nebyla uložena.
Kontrola PO – zjištěna chybící požárně-bezpečnostní tabulka, závada
obratem odstraněna
Vnitřní finanční kontrola- K.Jurčíková,Z.Šimánková –nedostatky nezjištěny
VZP – kontrola plateb pojistného – závazky nebyly zjištěny ani jiné evidenční
nedostatky
Kontrola PO – zjištěno poškození požárních dveří (ne naší vinou), závada
odstraněna

12.Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DDM
Základní údaje o hospodaření - období od 1.1.2015 do 31.12.2015:
Výnosy:
Příspěvky ze státního rozpočtu-platy
OPPP
Příspěvky z MÚ
Z vlastní činnosti

1 279 941,00 Kč
270 000,00

Kč

870 000,00 Kč
1 320 048,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015:

41 501,24 Kč

Rozdělení do fondů –
fond odměn :

32 000,00 Kč

fond rezerv :

9 501,24 Kč

Hospodaření v roce 2015 bylo vyrovnané. Vzhledem k navýšení počtu aktivit
se navýšily položky OOV, nákup materiálu a nákup služeb.
Nákup služeb narostl z důvodu vyššího počtu Příměstských táborů a objemu
akcí pořádaných pro veřejnost.

K 31.12.2015 je stav fondů :
Fond odměn:

78 209,06 Kč

Fond rezerv:

316 525,75 Kč

13.Závěr:
Činnost SVČ probíhala podle celoročního plánu a ŠVP. Některé akce byly
úspěšné, o některé byl menší zájem nebo se dokonce neuskutečnily. Naším
dlouhodobým úkolem bude hledání nových zajímavých činností a v rámci
autoevaluace vylepšovat činnost našeho zařízení.
Zpracovala: Bc. Klára Jurčíková, ředitelka MDDM
Projednáno na pedagogické radě dne: ………………….2016

