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1. Informace o škole 

 

Název školy -  Dům dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň jih 

 

Identifikátor - 600 070 671 

 

IZO -  102 516 341 

 

Zřizovatel - Město Blovice      IČO  00256455 

                            Masarykovo nám. 143 

                            336 01 Blovice 

 

DDM -                právní forma:      právní subjekt    IČO  69979375 

                                                     příspěvková organizace 

 

Mail:  ddm-blovice@seznam.cz 

 

Wébové stránky:   www.ddm-blovice.cz 

 

Ředitel  zařízení:   
  

Ing. Božena Šroubková- na základě usnesení rady město Blovice spis. zn. SZ MUBLOV 03329/12/3 potvrzuje, že 

paní Ing. Božena Šroubková, je v souladu s § 166 odst.. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů od 1. srpna 2012 

ředitelkou  Domu dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň – jih, se sídlem Tyršova 807, 336 01  Blovice. 

 

Poslední datum o zařazení do sítě škol:           1. 1. 2000 

 

1.1. Popis školy 

 

Dům dětí a mládeže Blovice /dále jen DDM/  je státním školským zařízením s právní subjektivitou, jehož 

zřizovatelem je město Blovice. DDM je příspěvkovou organizací, doplňková činnost není realizovaná, turistické 

základny nemáme k dispozici. 

DDM organizuje pravidelnou a příležitostnou výchovně vzdělávací činnost zájmové a spontánní činnosti pro 

předškolní děti, školní děti, mládež a dospělé. Činnost zařízení je celoroční. Dům dětí je pověřen organizací 

okresních kol předmětových a uměleckých soutěží pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. 

DDM pracuje v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 sb. a další 

školskou legislativou. Dále se řídí Vnitřním řádem DDM a výchovná a vzdělávací činnost během roku probíhá podle  

Školního vzdělávacího programu, Plánů práce jednotlivých oddělení a Plánu letní činnosti. Všechny dokumenty jsou 

předkládány na vědomí městu Blovice jako zřizovateli. 

Svojí činností slouží DDM dětem nejen z Blovic, ale i ze širokého okolí -   Letiny, Nepomuk, Chocenice, 

Nezvěstice. Ve Spálené Poříčí je otevřena od roku 2010 naše  pobočka -  „Domeček“ Spálené Poříčí, která je velice 

úspěšná ve své činnosti (viz Hodnotící zpráva pobočky „Domeček“). 

 

1.2. Jednotlivé části  budovy 

         

DDM je jednopatrová budova, která je situovaná jihozápadně od středu města v blízkosti stadionu a budovy  

základní umělecké školy. Budova je majetkem města a slouží výhradně pro činnost DDM, popřípadě pro činnost 

jiných dětských organizací ve městě. Kolaudace budovy proběhla v roce 1971. 

Další kolaudace proběhla koncem roku 2011, kdy město realizovalo dotaci u Ministerstva životního prostředí na 

zateplení budovy. Konkrétně se jednalo o výměnu všech oken, dveří v plášti budovy a zateplení celého pláště 

střechy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 

v rámci OP Životního prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 480 992 Kč, z toho byl příspěvek  

z fondu Evropské unie 1 258 843 Kč ( 85 %), příspěvek SFŽP  ČR 74 049 Kč (5%) a příspěvek města Blovice 

148 100 Kč (10%). 

Nad rámec stavebních úprav souvisejících s energetickým auditem proběhla generální oprava přístupové terasy u 

vchodu do hlavní budovy, kde byl vybudován bezbariérový přístup a terasa u sálu byla celá nově zrekonstruovaná 

tak, aby se dala využívat na cvičení venku a na pobyt dětí při táborové činnosti. Koncem roku 2017 byl dán do 

užívání sálek v zadní části budovy jako cvičební sál juda., který jsme přistavěli za jeviště jako novostavbu. 

K pedagogické práci jsou k dispozici 4 klubovny, 2 sály, jedna posilovny, jedna zkušebna pro mládežnické kapely, 

nově vybavená kuchyňka, která je k dispozici nejen pro výuku, ale i pro vaření v době konání akcí a letních táborů. 

mailto:ddm-blovice@seznam.cz


Na dobré úrovni je vybavení přírodovědné klubovny, ve které jsou umístěny akvária a terária pro chov drobného 

zvířectva. Počítačová klubovna je vybavena3 počítači, které jsou připojeny na internet, který využívají děti v rámci 

Klubu Chobotnice a kroužku Kamarádi dále barevná, širokoúhlá televize s připojením na DVD a video. Dále je 

možno využít moderní deskové hry a volně WI-FI. 

K výuce a tréninku sportovních kroužků slouží i 2 sály, kde probíhají sportovní kroužky, využívá je Klub 

Chobotnice, kroužky Kamarádi a probíhají zde sportovní tréninky juda a karate, stolního tenisu, sportovní 

gymnastiky, cvičení dospělých, metodické akce a výukové programy pro školy a mateřské školy.   

 

 

1.3. Výčet všech součástí, které má škola 

 

V listopadu 2010 byla otevřena pobočka DDM Blovice – „Domeček“ ve Spáleném Poříčí – Tyršova ul. 31, kde 

nabízíme stále rozšiřující se nabídku pravidelné, zájmové, prázdninové a klubové činnosti (hodnocení viz příloha 

Hodnotící zpráva o činnosti pobočky). 

Vedoucí této pobočky je Bc.  Pavlína Tymlová. Za to, že pobočka je vyhledávaným místem pro práci dětí i 

dospělých, patří velký i pedagogickým pracovnicím slečně Kristýně Tymlové, Zuzaně Dovínové a Stanislavě 

Rybákové a pedagogickým pracovnicím DDM Blovice (Šroubková, Herboltová) a všem externím pracovníkům 

pobočky.  

Další prostory, které využíváme je naše odloučené pracoviště – Americká 88, v Blovicích, kde nám město pronajalo 

dvě velké místnosti k taneční a pohybové přípravě v bývalé staré škole, které využíváme pravidelně k naší činnosti. 

Tyto prostory jsou velice dobře a účelně zařízené a dětem se i v těchto prostorech líbí. Ve školním roce 18/19 došlo 

k dalším úpravám těchto prostor – sanaci a vymalování prostor chodby. 

 

 2.  Dům dětí a mládeže- hodnocení  pravidelné činnosti ve školním roce 2018/19 

 

 

Zájmové útvary 

počet účastníků 

Zájmové útvary 

Předškolní děti 
Zájmové útvary 

Školní dětí  
Zájmové útvary 

Studenti / VOŠ 
Zájmové útvary 

Ostatní 

K uvedenému 

datu 

82 7 69 1 5  

1475 175 1246 16 38     K 30. 6. 2018 

89 7 66 1 5  

1312 230 1036 11 35 K 31.10. 2018 

86 7 69 1 5  

1435 229 1155 9 42 K 1.1. 2019 

82 7 69 1 5  

1475 185 1206 16 68 K 30.6. 2019 

 

                

Ve školním roce  2018/2019 pracovalo při DDM a na pobočce 82 zájmových kroužků, 1 mládežnická kapela, Klub 

                 dětí zejména pro dojíždějící děti při pobočce ve Spáleném Poříčí, kde v týdenní docházce pravidelně docházelo 

                 každý den cca 23 dětí  a Klub dětí Chobotnice při DDM Blovice, který během celého roku navštívilo 5 103 dětí ve   

                 spontánní činnosti. Celkem na pěti oddělení pracovaly  zájmové útvary od prvního říjnového týdne, kdy byl  

                 dokončen nábor dětí do zájmových útvarů až do konce měsíce června 2019, kdy byla ukončena pravidelná činnost  

                 kroužků a klubů. 

 

Nyní k činnosti jednotlivých kroužků. Tradičně opět velmi dobrých výsledků dosáhly letos kroužky sportovního 

oddělení, kde nás naši závodníci reprezentovali nejen v krajských, ale i celostátních a mezinárodních turnajích. 

Judisté se ve školním roce 2018/2019  zúčastnili celkem 76 turnajů a přeborů po celé ČR, z toho 4 mezinárodních 

kde nás 113 x reprezentovali v různých váhových kategoriích.                                                                                                                                                                                                                                           

Na Vánočním turnaji v judu, který pořádal náš oddíl juda při DDM  Blovice, již jako dvacátý jubilejní     ročník,  

jsme přivítali 225 závodníků z 20ti  oddílů, 28 trenérů a skoro 350 rodičů a   sportovních příznivců nejen z  

Plzeňského kraje. Domácí judisté získali celkem 12 prvních míst v různých váhových kategoriích (J. Javůrek, D. 

Havlíček, M. Hodek, A. Karas, F. Vrátník, P. Hodek, Fr. Havlíček, Š. Javůrek, O. Šlajs). Velké poděkování patří 

trenérům panu Františku Vlčnovskému, který vše řídil, Jaroslavu Kopalovi, rozhodčímu Michalu Wagnerovi a 

Krpejšovi, Radku Vránkovi  a všem obětavým rodičům našich judistů. Velký dík též patří vedení základní školy za 

půjčení prostor pro tyto organizačně náročné závody.  Turnaj se vydařil i díky sponzorům, MuDr. Olině Javůrkové, 

která vítězům jednotlivých kategorií věnovala poháry, firmě pana Javůrka, která zakoupila ceny, Pekárně Jílek, panu 

Kopalovi st. a Vlaďce Kopalové, panu Kolmanovi za dopravu, městu Blovice za finanční pomoc a celé další řadě 

rodičů za pomoc a podporu. 



 

Celkově získali blovičtí judisté na 76 

turnajích, přeborech a velkých cenách 91 

prvních míst, 48 míst druhých a 42 třetích 

míst. 12 x se umístili na čtvrtém místě, 15 

x na pátém místě a 5 x na šestém místě. Za 

zmínku stojí třetí místo Františka Havlíčka 

na přeboru ČR v Ostravě.  

Předposlední akcí judistů byla účast na 

mezinárodních závodech v Lucembursku 

ve městě Breafort, kde byl pořádán 

Sumemer  Cup v judu. Poslední 

povedenou akcí byl srpnový desetidenní 

letní tábor v Melchiarově Huti, kde pod 

vedením zkušených trenérů děti 

intenzivně trénovaly a také se bavily 

dobře připraveným táborovým 

programem. 

Za velmi dobré výsledky patří velké 

poděkování trenérům panu Františku Vlčnovskému, Jaroslavu Kopalovi, Radku Vránkovi, Vojtěchu 

Heřmánkovi. Magdě Šatrové a všem rodičům, kteří nám pomáhají nejen na tréninku, ale i při závodech.  
Pozadu nezůstali ani karatisté, kteří se pod vedením trenéra ing. Karla Průchy a Heleny Průchové zúčastnili celé 

řady turnajů a velkých cen např. v Rokycanech, v Chodově, ve Kdyni. Mezi nejúspěšnější karatisty patří Jiří Vydra, 

Michala Vydrová, Jakub Herejk. Letos se karatisté zaměřili na dorost a dospělé a připravili 2 x seminář Kyusho pod 

vedením Ing. Zdeňka Dvořáka. 

 

 
 

Již tradičně velký zájem hochů je o florball. Celkem ve čtyřech kroužcích bylo skoro 80 florbalistů a 12 tatínků. 

Jako vedoucí se osvědčili bývalí členové kroužku Jaroslav Vakeš a Radek Tyml. Pro velký zájem i letos fungoval 

kroužek florballu  společně pro děti a tatínky. 

Velké pozornosti dětí z Blovic a okolních škol se těší Velikonoční turnaj a Jarní turnaj třídních kolektivů ve florballe 

pro mladší a starší děti O pohár ředitelky DDM. Letos se zúčastnily týmy ZŠ Blovice, Žinkovy, Spálené Poříčí a 

Gymnázium Blovice. 

Velice dobrých výsledků dosahuje kroužek stolních tenistů, kteří připravili celou řadu turnajů pro děti. Jednalo se o 

oblíbený vánoční turnaj O vánoční ozdobu a pak Jarní přebor ve dvouhrách a čtyřhrách, kterých se zúčastnili žáci ze 

tří základních škol a gymnázia. 

Zajímavým lákadlem pro děti je pořádání tématických či sportovních zájezdů. V tomto školním roce to byl opět 

zajímavý výlet do Mirákula v Milovicích, výlety do dětského centra Lvíček, které se opět setkaly s velkým ohlasem 

a pro starší děti byl zajímavý výlet do plzeňské Techmánie, návštěva Aqua parku v Berouně  a v německém Lamu , 

návštěva německých lázní  Bad Fusing,  poznávací exkurze na letiště Václava Havla v Praze, opakovaná návštěva 

Jump parku v Praze na Zličíně, návštěva Koněpruských jeskyní, exkurze do ČT1, návštěva Hradních hasičů v Praze, 

zájezd za poznáním historie Karlova mostu, spolu s projížďkou po Vltavě do Čertovky a procházkou vánoční 

Kampou. Většina těchto výletů byla financována z Programu Šablony II., které zafinancovalo MŠMT ČR. 



Velice dobrý ohlas mají tréninky kroužku moderní a sportovní gymnastiky mladších žaček, kde velké poděkování 

patří zejména trenérkám  p. Heleně Pachové, Gábině Tykvartové  a Věře Kojanové.  Kroužky jsou vedeny odborně a 

rodiče oceňují profesionální přístup trenérek v těchto kroužcích. V loňském roce gymnastky na baletní průpravu a 

tréninky moderní gymnastiky využívaly tělocvičnu ZŠ. Tyto gymnastické kroužky připravily přebor O Blovický 

pohárek v moderní gymnastice a závody sportovní gymnastiky proběhly v tělocvičně ZŠ Nezvěstice. Celkem 

sportovní oddělení kromě účasti na turnajích v judu a karate připravilo samostatně 38 akcí a metodik, na kterých se 

podílelo cca 1 699 účastníků. 

 

 

Taneční oddělení -  na  tomto oddělení pracovalo ve školní roce 2018/19 celkem 10 tanečních kroužků, kde tančilo 

přes 100 dětí. Oddělení se prezentuje především svými tanečními vystoupeními na veřejnosti. Mezi soubory, které 

vystupovaly, řadíme především taneční soubory Scandall, Litlle magic a Line dance. Své místo v oblíbenosti si 

léta drží i taneční country kroužek dospělých tanečníků a tanečnic pod vedením Davida Regenta.  

V letošním roce se tanečnice zúčastnily taneční soutěže v Chebu a v Plzni a v Praze odkud vždy přivezly 

výborná umístění. Mia festival Cheb – Scandall – 1.místo, Litlle magic – 1.místo, Line dance  - 1.místo, 

Scandall step II. – 4.místo, Scandall step I. – 5.místo, Mia festival Plzeň – Scandall – 2.místo,  Little 

magic – 1.místo, Finále Praha Lucerna – Scandall – 2.místo, Little magic  - 1.místo. 
Velké poděkování zde patří vedoucí oddělení paní Yvoně Plojharové a Aleně Pohankové, externistům slečnám Báře 

Plojharové a Veronice Medkové. 

Taneční oddělení dále připravilo celkem 8 akcí, vystoupení pro děti a veřejnost, na kterých se podílely skoro všechny  

tanečnice. Soubory vystupovaly 

s lainami, clogginngem, moderními 

styly tance a  s tradičním country  

programem. Z akcí lze zmínit vánoční 

besídky kroužků pro rodiče, vystoupení 

na Sokolské akademii a Blovických 

slavnostech. Taneční akademie na závěr 

školního roku opět sklidila velký 

úspěch a zde velké poděkování patří 

paní Aleně Pohankové.  

 

 

 

 

 

 

 

Na oddělení estetiky velmi dobře 

pracovaly tři kroužky paličkování, 

šikovných rukou, Tvořivé dílny, 

kytarové kroužky, Malí kutílci, jazykové kroužky, kroužek jazykových dovedností a řečových schopností – 

Brusíme si jazýčky a výtvarné a dovednostní kroužky.  Oddělení estetiky bylo pověřeno přípravou a 

organizováním okresních soutěží a olympiád, které vyhlašuje MŠMT a je řízeno KÚ Plzeňského kraje, zde opět 

odvedla velice zodpovědnou práci  Bc. Eva Honzová . 

Celkem pracovnice DDM zorganizovaly 28 okresních kol v 34 v různých věkových kategoriích pro ZŠ, SŠ a 

základní školy umělecké.  Okresních kol se zúčastnilo celkem 576 žáků a studentů v předmětových a uměleckých 

soutěžích  k tomu  2975 žáků a studentů řešilo v okrese Matematického  a Přírodovědného klokana,   Součet všech 

soutěžících v OK je číslo úctyhodné a to  3 551 žáků a studentů . 

Celkově při 26 akcích a 8 metodikách se na estetickém oddělení,   zúčastnilo   1245 aktivních  účastníků ( bez 

předmětových a uměleckých soutěží). Osvědčila se propagace práce tohoto oddělení na veřejnosti -  metodiky 

plstění, drátkování, korálkování, paličkování, pletení náramků, výrobu kraslic a další techniky mohli zájemci vidět   

na velikonočních a vánočních trzích na zámku v Blovicích a na akcích v okolí  Blovic apod. Zvláště metodiky 

tematicky zaměřené na Vánoce a Velikonoce, pořádané  v DDM a v praktické škole měly mezi dětmi velký úspěch.  

 

Na oddělení estetiky patří i kroužek Deskových her. Kroužek pracoval šestým rokem a po úspěšném pořádání 

školních a oblastních kol se naši zástupci v listopadu 2018 zúčastnili krajského kola v Plzni,  kde  v Rummikubu 

ve starší kategorii obsadila Markéta Járová 2. místo  (postup na mistrovství ČR) a Vojta Brichcín skončil na 1. místě 

a postoupil jako vítěz KK na Mistrovství ČR a v ml. kategorii skončil na 3. místě Jiří Vydra a na 2. místě  Michala 

Vydrová s postupem.  V nové postupové hře 3IQ  v mladší kategorii skončila Michala Vydrová na 2. místě  a Jiří 



Vydra zvítězil v KK (postup na mistrovství ČR) a ve starší kategorii skončila na 2. místě Markéta Járová a Vojta 

Brichcín na 3. místě. 

Na mistrovství ČR v deskových hrách v Praze se Michala Vydrová  stala mistriní republiky v Rummikubu  a 

Vojta Brichcín skončil ve starší kategorii na 5. místě.   

Celkově připravily pracovnice DDM 138 akcí ( bez turnajů juda a karate),  22  výletů a 9 metodik v DDM 

Blovice a 24 akcí připravila pobočka a na dalších 3 akcích se pracovnice DDM podílely společně ( nepočítáme 

OK předmětových a uměleckých soutěží). Celkem se příležitostných akcí   zúčastnilo 4 096 aktivních účastníků ( 

126 předškolních dětí + 3271 žáků a středoškoláků + 699 rodičů a ostatních účastníků ), souhrnem tedy  i se 

soutěžemi s přehlídkami a spontánní činností  to bylo   12 750 účastníků + 842 dětí se zúčastnilo aktivně  letní 

činnosti  +  61 organizátorů z řad pedagogických pracovníků a externistů.  

Interní pracovnice na oddělení estetiky pod vedením paní Jindrové - Herboltová  Honzová, Rojové a Šroubková + 

pobočka ve Spáleném Poříčí zajišťovaly spolu s dětmi výrobu upomínkových předmětů pro Nadaci kostní dřeně, 

kdy vyráběly drobnosti pro tuto sbírku k akci na pomoc dárcům kostní dřeně do Strakonic, kde se i díky DDM 

Blovice vybralo přes 70 000,- Kč  ( dostali jsme písemné poděkování od organizátorů). 

Již osmým rokem pracuje Mateřské centrum Bambule pro předškolní děti a jejich maminky. Funguje v nových 

prostorách odloučeného pracoviště ve staré škole, které neustále vylepšujeme. Vedoucí MC (Š. Fialová) spolu 

s rodiči připravuje program nejen na pravidelnou činnost, ale i pobytové výjezdy, výlety,  metodiky,  společné 

plavání rodičů s dětmi a exkurze. Patří sem i možnost společného zájezdu celých rodin do Chorvatska.  

Velmi dobře pracovaly i kroužky na přírodovědném oddělení -  chovatelský , jezdecký, Robinzoni a rybářský. 

Oddělení připravilo akci „Zdobení vánočního stromu pro zvířátka v Kamensku“, dále děti navštívily psí útulek 

v Plzni a v Borovně, kde předaly malou hotovost a dárky pro pejsky, dále proběhla již tradiční soutěž „ O vánočního 

kapra“ a podílíme se i na pořádání Hubertovy jízdy našeho jezdeckého kroužku při JK Úslavan .  

Již několik let zařazujeme do našeho rozvrhu nabídku  plavání rodičů s dětmi a kroužek volné plavání školních dětí. 

O tuto činnost je velký zájem mezi veřejností a dětmi. Tato činnost je náročná hlavně časově, protože tyto kroužky 

probíhaly vesměs ve večerních hodinách a náročná je organizace těchto kurzů, jejíž přípravě se věnuje intenzivně a 

celoročně paní Šárka  Fialová. 

 

 
 

V letošním roce bylo základní   zápisné v relaci od 500,- Kč do 800 Kč, které se převádělo na náš účet a plnili jsme 

jím položku příjmů spolu s nájmy za prostory DDM.  Zvýšené náklady na pravidelnou činnost kroužků hradí rodiče 

dětí dle finanční náročnosti kroužků. (výlety, vaření, startovné, výjezdy, turnaje, taneční vystoupení). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Údaje o pracovnících školy  



 

Pedagogičtí pracovníci 

 

jméno, příjmení 
 

   funkce   aprobace               praxe            

Ing. Božena Šroubková 

 

 

ředitelka  DDM 

organizace soutěží  

MŠMT 

uč. Mš, vych. 

ČZU Praha- PEF 

bakalářský + magistr. pr. 

37 let 

Yvona Plojharová 

 

ved. tanečního odd. uč. Mš,   vych. 

SPgŠ Stříbro 

36 let 

Šárka Fialová 

 

ved.  sportovního odd. 

ved. odd. přírodovědného 

vychovatelství 

SPgŠ  K. Vary 

35 let 

Bc. .Eva Honzová 

 

zástupce ředitele DDM  

organizace soutěží MŠMT 

středoškolské vzd. 

+ pedag. minimum na PF 

FP ZČU Plzeň – bak. prog  

18 let 

Bc. Helena Jindrová 

 

 odd. estetiky 

 

vych.  SpgŠ K.Vary 

ČZU Praha- PEF 

bakalářský program 

33 let 

Bc. Pavlína Tymlová 

 

ved. odd. estetiky středoškolské vzd. 

+  pedag. volného času PC  

ZČU  Plzeň –bak. prog.                               

17 let 

Jana Herboltová pedagog volného času středoškolské vzd. 

+  pedag. volného času PC  

6 let 

Kristýna Tymlová  pedagog volného času středoškolské vzd + 

pedagog volného času . 

4 roky 

Zuzana Dovínová pedagog volného času středoškolské vzdělání + 

pedag. volného času PC 

 

                 3 roky 

Bc. Stanislava Rybaková pedagog volného času vysokoškolské vzdělání + 

pedagog volného času PC 

4 roky  

 

Provozní zaměstnanci 

         

3.1. Organizační rozdělení 
 

v DDM Blovice pracuje 11 pedagogických pracovnic (včetně ředitelky), z toho 8 na plný úvazek.  Z provozních 

zaměstnanců má školnice úvazek 1 účetní zařízení s úvazkem 0,2 a mzdová účetní s úvazkem 0,15.  Dále z tohoto 

celkového počtu na pobočce pracují 2 pedagogické pracovnice s úvazkem 1,0 (vedoucí pobočky + 1 PP), další 2 

pedagogické pracovnice s úvazkem 0,5 a uklízečka  na dohodou o provedení práce. Dále z projektu Šablony II 

čerpáme 1,3 úvazku školního pedagoga. 

Práce v DDM zachovává charakter činnosti rozdělené na oddělení s tím, že náročnější akce (pobytovou a letní 

činnost) a projekty zabezpečují všichni zaměstnanci společně. 

 

Rozdělení oddělení:  odd. sportu a tělovýchovy  Šárka Fialová 

               odd. přírodovědné  Šárka Fialová 

              odd. taneční   Yvona Plojharová 

              odd. techniky   Ing. Božena Šroubková/ ředitelka DDM 

   odd. estetiky/spol. vědy  Bc. Helena Jindrová a Jana Herboltová 

   soutěže MŠMT   Bc. Eva Honzová / zástupce ředitele DDM 

jméno, příjmení pracovní zařízení vzdělávání praxe ve škol. 

Petra Rojová školnice vyučena 7 let 

Radka Mašková účetní středoškolské   

Jitka Matoušková  mzdová účetní středoškolské  

    

    



   vedoucí pobočky DDM  Bc. Pavlína Tymlová 

 

Dále Bc. Eva Honzová vykonává funkci pokladní, paní Radka Mašková funkci ekonomické pracovnice/účetní, paní 

Jitka Matoušková funkci mzdové účetní, paní Fialová koordinuje volné plavání rodičů s dětmi a má na starosti 

Mateřské centrum Bambule a dále paní Plojharová a Fialová mají na starosti provoz dvou odborných pracoven ve 

staré škole, paní Jana Herboltová pracuje na estetickém oddělení, připravuje výjezdy dětí, výchovné programy, 

metodiky pro MŠ a ZŠ, je certifikovaným koordinátorem deskových her pro okres Plzeň jih a absolvovala kurz 

asistenta logopedie. Ve školním roce pracovala jako neformální pedagog v Evropském projektu Budování kapacit 

s názvem Poznání kulturních tradic v tanci a písni. 

Paní Fialová zajišťuje přípravu zájezdů a pobytových akcí, které DDM pořádá nejen pro děti, ale i děti a rodiče. 

Na každém oddělení pracuje různý počet externích pracovníků, kteří jsou za svoji práci s dětmi odměňováni dle 

platné vyhlášky.  

Ve školním roce 2018/2019  pracovalo v DDM celkem 25 externích pracovníků: 

ing. K. Průcha - karate, Fr. Vlčnovský, J. Kopal, R. Vránek, V. Heřmánek, M. Šatrová - judo, J. Vakeš  -dorost 

florball, M. Bureš - rybáři,   B. Plojharová, V. Medková – tancování, step, H. Pachová, G. Tykvartová, V. Kojanová  

- moderní a sportovní  gymnastika, Bc. V. Davídková, V. Háček a Václav Duchek - jezdectví , D. Regent – country 

tancování, M. Janovská – jóga děti, R. Tyml – florbal děti + rodiče, dorost, ing. M. Janovská – jóga dospělí, G. 

Kavalířová – cvičení žen, B. Chodová – Hopíci,  

Na pobočce ve Spáleném Poříčí pracují 3 externisté – V. Karlík– florball žáci, A. Kyselová, I. Janešová, S. 

Rybáková 

 

 

4. Dokumenty, podle kterých škola vyučuje 

 

     - pedagogičtí pracovníci DDM pracují podle ročních plánů práce svého oddělení, které sestavují na základě   

Školního vzdělávacího programu DDM. Tento program (dále jen ŠVP) je závazný pro všechny pracovníky a změny 

lze provádět jen na pedagogických radách. ŠVP je předkládán, při kontrolách  ČŠI nebo pracovníků odboru  školství 

a byl předložen  zřizovateli. Dále je umístěn na webových stránkách našeho DDM tak, aby do něho mohla nahlížet 

veřejnost  a dále je  vyvěšen  k nahlédnutí v DDM.  

Plánované cíle  byly  pro letošní rok naplněny a celkem  pracovnice DDM připravily a uskutečnily  138 akcí v DDM 

a na pobočce, 27  předmětových soutěží v 36 kategoriích pro ZŠ a SŠ a 19 vícedenních  pobytových akcí a 13 

dětských táborů  (7 letních táborů, 6 příměstských táborů) , na kterých jsme zrekreovaly celkem  842 účastníků.  

DDM a pobočka připravila  9 metodických zaměstnání a kurzů pro děti a dospělé, hlavně v oblasti rukodělné a 

výtvarné,  vycházející z regionálních tradic.  

Celkem za školní rok 2018/19 jen na příležitostných  akcích prošlo DDM a pobočkou 4 096  účastníků 

nezapočítáváme tábory, spontánní činnosti , soutěže)  a zhruba přes 1 200 účastníků se v DDM  a na pobočce 

vystřídá při pravidelné činnosti v týdenním cyklu!!!! 

 

 
 

 



5. Informace o průběhu školního roku ve  výsledcích vzdělávání 

 

5.1 Školní rok dle hodnocení pedagogických pracovníků: 

 

p. Yvona Plojharová – vedoucí tanečního oddělení  

V letošním školním roce 2018/19 bylo otevřeno 10 tanečních kroužků, ve kterých tančilo přes 100 děvčat 

ve věku 4 – 15 let. 

Největší zájem měla děvčata o kroužky stepu, které mají u nás dlouhodobou tradici. Nově byl otevřen 

kroužek Line dance a děvčatům se tento nový styl velice líbil. 

Podařilo se nám získat lektorku výrazového tance, která pracovala s taneční skupinou Scandall a 

připravila krásnou choreografii This is me. Děvčata tato práce moc bavila a budeme se tomuto stylu 

věnovat i v příštím školním roce. V budoucnu bychom chtěli výrazový tanec učit i menší děti.  

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s dětským pěveckým sborem Andílci, nacvičily jsme 

společnou taneční choreografii Showman, kterou jsme společně tančily na několika akcích. Děvčatům se 

moc líbilo vystoupení s Bárou Basikovou. Myslíme si, že spoluprací s Andílky se děvčatům otevřou i jiné 

možnosti, zaslouží si to za svoji zodpovědnou práci v našich tanečních kroužcích. 

Jako každý rok, i letos, jsme měly spoustu vystoupení pro veřejnost a soutěží. Velice si vážíme spolupráce 

se Sokolem Blovice, kteří nás zvou na všechny svoje akce a vždy práci našich tanečnic velice chválí. A 

děvčata si to opravdu zaslouží. 

Výsledky soutěží, kterých se naše tanečnice zúčastnily, vyjadřují zodpovědnou práci našich trenérek – 

Báry Plojharové ,Aleny Pohankové a Veroniky Medkové.  

Mia festival Cheb – Scandall – 1.místo , Litlle magic – 1.místo, Line dance  - 1.místo, Scandall step II. – 

4.místo, Scandall step I. – 5.místo           

Mia festival Plzeň – Scandall – 2.místo,  Little magic – 1.místo  

Finále Praha Lucerna – Scandall – 2.místo, Little magic  - 1.místo 

 
p. Šárka Fialová – oddělení tělovýchovy a sportu a přírodovědné oddělení  
Ve školním roce 2018/2019 se podařilo dostatečně naplnit všechny zájmové útvary na obou odděleních. Zvýšený 

zájem jsme zaznamenali u ZÚ Minihopíci a Bambule. Naopak u plavání rodičů s dětmi se nám nedaří zcela obsadit 

všechny nabízené kurzy. 

Do činnosti sportovního oddělení byly nově zařazeny ZÚ Aquaerobic a Zumba. ZÚ Zumba se těšil velkému zájmu, 

proto tento kroužek byl rozdělen na dvě skupiny. Na přírodovědném oddělení pracoval ZÚ Badatel, který byl 

financován z projektu Šablony II. Zde si měli zájemci možnost vyzkoušet různé přírodovědné pokusy, práci s 

mikroskopem a seznámit se i s některými fyzikálními jevy. 

V oblasti příležitostné činnosti byly organizovány tyto akce : 

- návštěvy Jump arény Praha 

- návštěvy Dětského světa Lvíček a Herny Líně  

- předvánoční vycházka do Kamenska ( zdobení stromu pro zvířátka ) 

- dobročinná akce ve prospěch útulku Borovno 

- výlet pro rodiče s dětmi do Mirákula Milovice 

- výlet na Lipno ( Stezka korunami stromů, Království lesa a Bobová dráha Lipno ) 

- Bad Fussing – thermální lázně 

Některé z těchto akcí byly financovány s projektu Šablony II. 

Podzimní a jarní prázdniny děti strávily v Nových Hutích na Šumavě. Program podzimních prázdnin byl zaměřen 

turisticky, jarní prázdniny jsme pojali sportovně. Počasí i sněhové podmínky byly přímo stvořené k lyžování, proto 

jsme denně dojížděli skibusem na LA Zadov, kde si malí i velcí lyžaři vybrali obtížnost sjezdovek dle svých lyžařských 

schopností. 

V měsíci lednu a květnu zavítaly opětovně skupiny rodičů s dětmi do RZ Kodrea v Nových Hutích. Pobyty byly 

zaměřeny na lyžování a turistiku. Zájem ze strany rodičů se rok od roku zvyšuje, z kapacitních důvodů, bohužel, 

nemůžeme uspokojit všechny zájemce. 

V letním období a období prázdnin se tradičně uskutečnil pobytový zájezd do Chorvatska ( letovisko Podgora ) – 32 

účastníků, LT Křížem krážem Jižní Moravou 49 účastníků a LT Kořen – téma tábora ,,Pán prstenů‘‘ – 115 účastníků.  

U LT Křížem krážem jsme se zaměřili na turisticky zajímavá místa Jižní Moravy. Společně jsme navštívili ZOO 

Jihlava a Hodonín, Papouščí ZOO v Bošovicích – jediná v Evropě, Svatý kopeček nad Mikulovem a město Mikulov, 



Děvičky ( Dívčí hrady ), zámek Vranov nad Dyjí, Aqualand 

Moravia, 3D bludiště v Hodoníně a rozhlednu u Hustopečí. 

 

  

Bc. Helena Jindrová – oddělení estetiky 

V tomto školním roce  pracovaly na oddělení estetiky 

tyto kroužky: kytarový, vaření, angličtina, hudební 

angličtina, šikovné ruce, dívčí klub, výtvarná a 

šperkařská dílna, paličkování, výtvarný, deskové hry, 

brousíme si jazýčky, Robinsoni. Na pobočce ve 

Spáleném Poříčí jsem vedla kroužek paličkování a 

Besip. Družstvo Besipu se na okresní soutěži mladých 

cyklistů v Blovicích umístilo na pěkném 5. místě. 

Všechny kroužky pracovaly v průběhu celého školního 

roku. 

Kromě této pravidelné činnosti probíhaly příležitostné 

akce jako např. Výtvarné dílny před Vánocemi – 

výroba adventních věnců, pečení a zdobení perníčků, 

výroba vánočních ozdob a betlémů. Již tradičně jsem 

se podílela ve Spáleném Pořící na předvánočním 

posezení v informačním centru. Tentokrát jsme se 

věnovali zvykům v období Adventu s ochutnávkou 

krajového jídla a vyráběli jsme vánoční dekorace. 

Před Vánoci též proběhla výtvarná soutěž o nejhezčí 

vánoční dekoraci a další soutěž o nejhezčí paličkovanou vánoční ozdobu, které byly dotované z programu 

podpory spolků a neziskových organizací města. Opět jsme se vyrábění výrobků na rukodělných kroužcích 

podíleli na pořádání vánočního jarmarku ve Strakonicích pro Nadaci pro dárcovství kostní dřeně. Členky 

kroužku paličkování prezentovaly svoji činnost na vánočním a velikonočním jarmarku v Muzeu jižního 

Plzeňska, též jsem předváděla paličkování na akcích v SOU Oselce i jinde. Před Velikonocemi jsme na 

výtvarných dílnách zdobili kraslice různými tradičními způsoby – vosková batika, polepování slámou atd. 

Hlavně u rukodělných kroužků se 

setkávám s trendem, že děti, které 

chodily v předchozím roce se 

vrací na tytéž kroužky a v 

důsledku toho můžeme postupně 

zařazovat náročnější techniky. 

Estetické oddělení zajišťovalo 

spolupráci s Muzeem jižního 

Plzeňska, kde na vánoční jarmark 

vedoucí s dětmi napekly pro 

muzeum perníčky. 

Nedílnou součástí činnosti jsou 

tábory. Uskutečnila jsem 

příměstské krajkářské tábory o 

pololetních prázdninách, jarních 

prázdninách a v létě před 

ukončením činnosti. O 

prázdninách jsem se 

spolupodílela na organizaci jezdeckého tábora, tábora ve Svržně a samostatně jsem připravila příměstský 

tábor Expedice Keltové. 

Na závěr lze říci, že práce během školního roku i na táborech o prázdninách se dařila a dětem se pobyt u 

nás líbil 

 
 

p. Jana Herboltová – pedagog volného času 



na sportovním oddělení 

začala činnost 

se začátkem školního roku 

tzv. „ Branným dnem „ ve 

spolupráci 

s dobrovolnými hasiči 

z Blovic. Děti si zkoušely 

činnosti v terénu jako 

např. chození po laně, 

džběrování na plechovky , 

hod granát nebo chození 

po chůdách. 

 

Následovalo oblastní kolo 

v Deskových hrách 

s postupem do kola 

krajského a Mistrovství 

ČR v Praze. Zde jsme 

obdrželi 1. místo ve hře 

Rummikub a titul mistra. 

Během roku proběhlo i 

několik turnajů ve stolním tenise (Vánoční a Velikonoční) a ve florbale a to jak v ZŠ a Gymnáziu Blovice, 

tak na pobočce ve Spáleném Poříčí. 

Na oddělení estetiky proběhlo několik metodik jako např. výroba svíček z fritovacího oleje, zdobení 

vánočních věnců, třetí třídy zdobily velikonoční vajíčka v retro stylu a pro Nadaci kostní dřeně ve 

Strakonicích děti vymodelovaly z kuličkové modelíny sněhuláčky. 

Společně s paní ředitelkou a zároveň supervizorkou Boženou Šroubkovou jsme začaly pracovat na 

projektu MŠMT a NIDV „Poznávání regionálních tradic a kultur v tanci“ v rámci formálního a 

neformálního vzdělávání. Celý školní rok jsme spolupracovali s MŠ Hořehledy a ZŠ Spálené Poříčí 

v rámci poznávání lidových tradic a lidových tanečků a poznání regionu, kde až na výjimky děti velice 

dobře spolupracovaly. Navštívili jsme i Muzeum jižního Plzeňska. Děti zatancovaly své tanečky rodičům 

na besídce, seniorům na setkání v Hořehledech, na jarních trzích ve Spáleném Poříčí i Akademii školy v 

Poříčí. I když to byl úkol nelehký a rozpracovaný na celý rok, myslím, že jsme projekt díky dětem a paním 

učitelkám zvládli. 

Děti z Výtvarky vyráběli pro Nadaci kostní dřeně ve Strakonicích sněhuláčky z kuličkové modelovací 

hmoty. Děti se naučily výtvarným technikám mramorování, smaltování, malovaly na textil a zdobily 

kamínky a květináče ubrouskovou technikou. Zdobily vánoční květináče, vázy na stůl a naučily se vyrábět 

svíčky z fritovacího oleje. 

Kutílci – letos navštěvovalo kroužek dvanáct malých dětiček a vzhledem k tomu, že byly opravdu maličké, 

celý rok se učily hlavně stříhat a lepit z papíru jednoduché výrobky, i tak vznikly velice pěkné výrobky. Na 

závěr školního roku si děti zdobily obrázky bílé tričko foukacími fixy. 

V rámci Šablon (projekt MŠMT) se uskutečnilo několik velice pěkných a vzdělávacích výletů a to převážně 

v Praze. První byl na Pražském hradě na stanici hradních hasičů. Druhý velice zajímavý a poučný se 

uskutečnil opět v Praze, tentokrát na Kampě a v muzeu Karlova mostu, kde třešničkou na dortu byla 

vyjížďka lodí po Vltavě. Další byl ve spolupráci s místním gymnáziem v Židovském muzeu, i ten byl velice 

zajímavý a pro děti naučný. Poslední výlet zaujal krásou Koněpruských jeskyň u Berouna a exkurzí 

v České televizi v Praze. 

 

Během školního roku se uskutečnila i zajímavá školení. Několik školení bylo k projektu NIDV v rámci 

formálního a neformálního vzdělávání v Praze. Další se uskutečnila v rámci logopedie, deskových her a 

školení hlavního vedoucího tábora. Také nás navštívila paní logopedka paní Jandová v rámci supervize na 

logopedické konzultace. 

Jarní prázdniny zaplnil výukový program v Envicentru v Horaždovicích  „Objev mikroskop“, následovalo 

Muzeum loutek v Plzni a posledním velmi pěkným výletem byla ZOO v Protivíně, kde jsme spolu s dětmi 

navštívili aligátory, plazy a hady. Letní příměstský tábor byl výletní, navštívili jsme ZOO ve Ždírci, Farmu 



v Milínově, Golf a ZOO v Plasích a Dinopark Plzeň, také jsme si užili spoustu zábavy při míčových hrách, 

ježdění na koloběžkách a hraních různých her a úkolů. 

Pobytový tábor v Nýrsku na Šumavě byl příjemným zpestřením prázdnin. Začali jsme v přírodě a 

návštěvou Vodní nádrže Nýrsko a večerní program ukončili v letním divadle shlednutím filmu „Pat a 

Mat“. Další dny byly jak výletní tak i sportovní. Návštěva lanovky a rozhledny Špičák byla sice dešťová, 

ale za to velmi pěkná, i přes nepřízeň počasí jsme stihli projít „Zajícovou stezkou“ a plnit úkoly dané 

lesem, po cestě na nás čekalo ještě Čertovo jezero, které jsme pro nepřízeň počasí měli sami pro sebe. 

Odpočinkovým dnem byla středa a s ním aquapark Lam v Německu. Ve čtvrtek nás čekalo město Klatovy a 

s ním vyhlášené Katakomby, výlet byl pro děti velice zajímavý a poučný. V pátek nám nezbylo nic jiného 

než si ještě trochu zasportovat na hřišti a se slibem, že se určitě za rok vrátíme sbalit a odjet domů. Léto se 

nám vydařilo. 

 

 

.5.2.  Účast na soutěžích s uvedením výsledků a pedagogů, kteří akce zabezpečovali 
         

        Vánoční turnaj ve stolním tenise, děti     - Šroubková, Herboltová 

        VC a Turnaje v judu , Přebor ČR  -  v judistické soutěže                 -Vlčnovský, Kopal 

        Vánoční turnaj v judu pořádaný DDM Blovice    - Vlčnovský + rodiče dětí  

        krajské a okresní soutěže a semináře kyouschu                  - ing. Průcha, H. Průchová 

        Oblastní kola, krajské a republiková kola v Deskových hrách                       - J. Herboltová 

        28 okresních předmětových  soutěží v 36 kat. vyhláš.  MŠMT    - Honzová, Šroubková 

        Taneční soutěž Děti fitness – P.S. Dance – / Cheb    - Plojharová Y. a B., A. Pohanková 

        Rukodělná soutěž a výtvarná vánoční soutěž                                                  - H. Jindrová 

        O blovický Pohárek – soutěž moderní gymnastiky                                            Pachová, Tykvartová 

        Soutěž sportovní gymnastiky / Nezvěstice      - V. Kojanová 

        Florbalový turnaj ml. děti                                                                               - Šroubková, Herboltová                                          

        Florbalový turnaj st. děti / O pohár ředitele DDM                                          - Šroubková, Herboltová 

        Soutěž O paličkovanou krajku                                                                        - Jindrová 

        OK dopravní soutěže Besip – kroužek besipu na pobočce                             - Jindrová 

 

         

  5.3. Akce, které dům dětí  pořádal nebo se na nich podílel  

 

         - účast na Blovických slavnostech  

       -  čtyřdenní  pobyt dětí na Šumavě –  Nové Hutě  /podzimní prázdniny 

       -  výlet do Koněpruských jeskyní a exkurze do ČT1 

       -  podzimní vyrábění z přírodnin 

       -  okresní kola a KK deskových her v Plzni – účast 12 ti dětí z Blovic a ze Sp. Poříčí  

        - taneční lekce pro dospělé v DDM  

        - návštěva německých lázní v Bad Fussingu 

        - spoluúčast na hasičských závodech pro děti  

        - Hubertova  jízda - kroužek jezdectví 

        -9  tanečních vystoupení ,4  akce a metodiky tanečních kroužků nejen v Blovicích , ale i v okolí 

        - návštěva psího útulku na Valše s nadílkou pro pejsky – příspěvek  na opuštěné pejsky  

        -  návštěva psího útulku v Borovně- příspěvek na opuštěné pejsky  

        - Mikulášská nadílka s  pro malé děti  

        - výroba betlémů  a vánočních ozdob 

        - účast na Vánočním jarmarku v muzeu Jižního Plzeňska – paličkování, skleněné vánoční ozdoby,         

        - metodiky pletení adventních věnců pro děti 

        - pečení vánočních perníčků a jejich zdobení 

       - turnaj O vánoční ozdobu ve stolním tenis 

       - vánoční florbalový turnaj ve Spáleném Poříčí pro mladší žáky – pobočka Domeček 

       - Vánoční turnaj v judu – regionální  kolo, pořádané kroužkem DDM Blovice  

       - Vánoční strom zvířátkům a jeho zdobení – Kamensko 

       - vánoční dílny pro děti , betlémy ozdoby, dárečky pro maminku apod. 

       - soutěž O vánočního kapra – soutěž dětí rybářského kroužku 

       - vánoční trh ve Strakonicích pro sbírku „Nadace kostní dřeně“- příspěvky našich dětí  

       - MC Bambule – týdenní pobyt na Šumavě pro maminky a děti v lednu a v květnu 

- zimní lyžařský táborový pobyt na Šumavě – Nové Hutě / jarní prázdniny 



- příměstský tábor o jarních prázdninách – výlety  

- krajkářský tábor pro děti z kroužku paličkování spojený s pobytem  

- opakovaná návštěva Jump parku v Praze na Zličíně a v Plzni  

- velikonoční zdobení kraslic + malování vajíček pro děti a veřejnost 

 -velikonoční tradice v muzeu v Blovicích - kraslice, paličkování, / Velikonoční jarmark 

 - turnaje ve florballe – turnaje tříd pro mladší a starší žáky v Blovicích – o pohár ředitelky DDM  

       -  okresní kola předmětových a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT 

- opakovaně návštěva Dětského centra Lvíček v Plzni 

- závody O Blovický pohárek – soutěž gymnastek pořadatel DDM Blovice 

- jarní turnaj ve stolním tenise, dvojic a čtyřhra 

       - metodické dílny – pro ZŠ a ZVŠ Blovice, pro MŠ Hořehledy, pro MŠ Blovice,  

       - výlet pro děti a rodiče do Milovic – Mirákulum 

       - účast na  OK dopravní soutěže Besip – kroužek besipu na pobočce 

 

 
 

 
5.4. Seznam táborů a pobytových akcí pořádaných DDM Blovice ve školním roce 2017/2018 

 

22.6. – 30.6. 2019       Pobytový zájezd do Chorvatska  

                                    Pobytový zájezd do Podgory pro rodiče s dětmi, studenty, dospělé  

                                    HV: Š. Fialová 

 

30. 6. - 12.7. 2019      Jezdecký tábor v Blovicích - DDM a JK Úslavan Blovice 

                                    tábor s jezdeckým výcvikem a sportovně rekreační činnost 

                                    HV: B. Šroubková, H. Jindrová, Vl. Davídková  - jezdecký výcvik 

                                     

8.7. – 12.7. 2019       Příměstská letní taneční školička 

        Taneční tábor, určený pro holky ve věku 6 – 10 let, příprava choreografie výrazový tanec,  

                                   HV: A. Pohanková a Y. Plojharová 

 

8.7. – 12.7.  2019        Křížem krážem – jižní  Morava 

                                    putovní hvězdicový tábor s poznáváním krás České republiky 

                                     + turistický a táborový program. 

                                    HV: Š. Fialová, E. Honzová 

 

8.7. - 12. 7. 2019         Příměstský tábor  ve Sp.  Poříčí  – Mezi námi zvířaty  

                                    PT v Domečku s bohatým programem a vařením, výlety, soutěže, přespání        

                                    HV: K. Tymlová, P. Tymlová, S. Rybáková, Z.Dovínová 



 

22.7. – 26.7. 2019        Příměstský tábor v DDM Blovice– Pohoda všude kolem nás  

           tábor zaměřený na sportovní vyžití a rekreační činnost, turistiku, výlety, táborové hry                                

                                     HV: J. Herboltová,  

     

19.8. – 23.8. 2019        Letní tábor Nýrsko „Ovocný ráj“ – pobytový tábor 

           Turisticko – sportovní tábor, pořádaný v prostorách DDM Nýrsko, výlety, koupání v Lamu 

                                      HV: J. Herboltová, B. Šroubková 

 

 28.7. – 4.8. 2019         Judistický tábor v Melchierově Huti 

                                     Sportovní tábor pro judisty se sportovním a rekreačním programem 

                                     HV: Fr. Vlčnovský . J.  Kopal, 

    

27.7. - 10. 8. 2019        Letní tématický tábor Kořen - téma  tábora – Pán prstenů 

                                      pobytový čtrnáctidenní tábor  s celotáborovou hrou, chatová základna Kořen u Kon. Lázní  

                                      HV: J. Karásek , za DDM  Š. Fialová 

 

  29.7. - 4. 8. 2019         Letní tábor Svržno s možností výuky jízdy na koních  

                                       návrat ke klasickým táborům v přírodě, chatková základna–  táborová hra Anděl Páně 

                                       HV: H. Jindrová, B. Šroubková 

 

19.8. – 23.8. 2019          Příměstský taneční tábor v DDM Blovice 

                                       taneční tábor pro malé tanečnice (10 – 15 let) s výukou tance a stepu 

                                       A. Pohanková, Y. Plojharová, B. Plojharová 

 

19.8. – 23.8. 2019          Letní tábor s angličtinou pro malé školáky-  příměstský tábor       

                                       s výukou angličtiny pro malé školáky a předškolní děti 

                                       J. Břicháček, E. Honzová  

 

 

26.8. - 30.8. 2019           Příměstský tábor v DDM Blovice – Expedice Keltové  

                                        příměstský tábor s pevným programem na každý den - výlety, přespání, táborák, vaření, 

                                        HV:  H. Jindrová, I. Kolářová 

 

25.8. – 30.8 2019            Letní tábor – envirocentrum Horažďovice-  celotáborová hra - Cesta do pravěku 

                                        sportovní turistický tábor + přírodověda 

                                        HV:  K. Tymlová, P. Tymlová, Z. Dovínová,  

 

 

Pobytové akce 2018/19 

 

1) 28.10. – 30.10. 2019                   Podzimní pobyt na Šumavě / podzimnky, Nové Hutě 

  

2) 28.10. – 30.10. 2018                   Podzimní příměstský tábor na pobočce  

 

3) 28. 1. –    1.2. 2019                      Zimní pobyt pro rodiče a děti Šumava – Nové Hutě 

     

 
 4) 1.2. - 2.2. 2019               Pololetní příměstský tábor na pobočce 

  

  5) 1.2. – 2.2. 2019                          Krajkářský příměstský tábor s přespáním 

 

  6) 16.2. – 17.2 2019                       Taneční tábor pro starší žákyně  

  

  7) 25.2. – 1.3. 2019    Jarní prázdniny /lyžařský pobyt na Šumavě, Nové Hutě 

    

   8)  27.2. – 1. 3.  2019    Jarní příměstský tábor / Pohoda všude kolem nás 

        

   9) 25.2. – 1. 3. 2019                       Jarní příměstský tábor / pobočka 

     



  10) 26.2. – 28.2. 2019                      Krajkářský příměstský tábor  

  

  11) 2.3. –  3.3. 2019                         Příměstský taneční tábor 

 

  12) 3.5. – 10.5. 2019                        Jarní pobyt pro rodiče s dětmi Šumava  

   

  13) 6.5. – 7.5. 2019                          Příměstský Rychlo-tábor – pobočka 

 

  14) 10.5. – 11.5. 2019                       Příměstský tábor -  Holčičí noc v domečku – pobočka 

  

  15) 17.5. – 18.5. 2019                       Příměstský tábor - Klučičí noc v domečku – pobočka 

 

   16) 21.6 – 22.6. 2019                       Příměstský tábor  na Ekofarmě Milínov 

  

 

  6.  Preventivní program 

 

preventivním programem můžeme v mimoškolní činnosti nazvat veškerou činnost pořádanou pracovníky DDM. Náš 

výchovný a vzdělávací program není však jen zaměřen na řízenou dětskou činnost, ale nabízíme i kurzy, metodiky a 

volné programy pro děti, které se nechtějí organizovat v kroužcích. Dále vytváříme celou řadu projektů a nabídek pro 

rodiče a děti společně tak, aby rodiny aktivně využívaly svůj volný čas.  

Ve školním roce 2018/19 se DDM zapojil do projektu MŠMT Šablony II, které nám otevřely cestu k pořádání 

poznávacích zájezdů tzv. projektových dnů mimo SVČ, otevřely jsme 3 kluby pro děti – klub deskových her, klub 

komunikace v anglickém jazyce a badatelský klub, zapojili jsme do činnosti DDM tři školní asistenty, apojili jsme 

dva odborníky z praxe a sdílíme zkušenosti s pedagogy z ostatních školských zařízení. 

Sdružení rodičů a přátel domu dětí Blovice podalo opět letos žádost o příspěvky na akce, které DDM pořádá 

v průběhu roku a to u MěÚ Blovice, na podporu akcí pro děti tzv. Podpora spolků ve městě. Zde jsme získali 

finanční podporu na Vánoční turnaj v judu, na turnaje karate, na vánoční výtvarnou soutěž, na paličkovaný šperk, na 

branný závod pro děti. V rámci Klubu dětí Chobotnice v DDM Blovice, dětem nabízíme volné využití internetu, 

počítačových her, videoprogramů, vědomostních deskových her a sportovních aktivit jako stolní tenis na venkovním 

betonovém stole a na sále v DDM. Děti velmi rády využívají velké deskové hry, stolní fotbal, které jsme nakoupili z 

grantů minulých let. 

 

 
 

Velice se osvědčilo vydávání dětského časopisu Chobotnice, který rediguje  Bc. Eva Honzová spolu s dětmi a 

podařilo se jim vytvořit měsíčník, o který je mezi dětmi již třináctý rok veliký zájem. Časopis se věnuje akcím 

pořádaných domem dětí a upozorňuje na další významné momenty ze života dětí a mládeže blovicka. 



Jako velký úspěch považujeme působení pobočky DDM ve Spáleném Poříčí, kde po desetileté   zkušenosti musíme 

poděkovat jménem dětí a rodičů spálenopoříčska především  zájmu Městského úřadu ve Spáleném Poříčí a všem 

školským zařízením v tomto městečku (zvláště vedení Základní školy Spálené Poříčí a MŠ v Hořehledech),  kteří 

nám pomohli při realizaci dalšího  velice úspěšného školního roku (viz. příloha Hodnotící zprávy pobočky ). 

  

 

7.  Úpravy, které byly během školního roku v zařízení provedeny 

 

- Vymalování a sanace chodby ve staré škole  

Znovu přeložení zámkové dlažby před DDM 

  

8 .  Další vzdělávání pracovníků 

 

Ve školním  roce 2018/19  se zaměstnanci zúčastnili těchto  školení a  seminářů : 

Ing.  Božena Šroubková 

2018 - Praha neznámá - exkurze po památkách Prahy – pořádal KU PC Plzeň 

Bc.   Pavlína Tymlová 

2018 - Keramická dílna II. /akreditovaný vzdělávací program KCVJŠ 

       2018 – Keramická dílna I. /akreditovaný vzdělávací program KCVJŠ 

       2018 – Netradiční výtvarné techniky – osvědčení Davona 

       2018 – Aktualizace znalostí první pomoci pro absolventy kurzu ZZA 

         Šárka Fialová 

2018 – Ekologická výchova  - projekty určené školám 

Bc.   Helena Jindrová 

2019 – Školení hlavních vedoucích zotavovacích akcí/akreditace MŠMT 

2018 - Praha neznámá - exkurze po památkách Prahy – pořádal KU PC Plzeň 

2018 – Akreditovaný program o loutkách v Plzni / Muzeum loutek Plzeň 

        Jana Herboltová 

2019 – Školení hlavních vedoucích zotavovacích akcí/akreditace MŠMT 

       2018 – Dítě s vývojovou poruchou řeči v procesu vzdělávání akreditace KCVJŠ Plzeň 

       2018 - Praha neznámá - exkurze po památkách Prahy – pořádal KU PC Plzeň 

       2018-  Hry na školy v přírodě a pobytové akce/ Zřetel 

2018 – Pohybové hry pro děti školního věku – osvědčení / Zřetel 

                Kristýna Tymlová 

        2018 – Netradiční výtvarné techniky – osvědčení  

        2018 – Zábavné cvičení s náčiním – osvědčení KCVJŠ 

        2018 – Hry na školy v přírodě a pobytové akce/ osvědčení - Zřetel 

        2018 – Pohybové hry pro děti školního věku – osvědčení / Zřetel 

           Zuzana Dovínová     

        2018 - Netradiční výtvarné techniky – osvědčení Davona 

     
Všichni pracovníci DDM Blovice a pobočky ve Spáleném Poříčí byli proškoleni z bezpečnosti práce a dodržování 

předpisů při práci s dětmi, dále proběhlo školení s předpisů požární ochrany. Dále všichni pracovníci splňují 

požadovanou kvalifikaci pedagoga volného času. 

 

9.  Výsledky kontrol a inspekcí 
         

-  finanční kontrola zřizovatele (město Blovice) zaměřena na  hospodaření za rok 2018 a v průběhu I. pololetí  roku  

    2019 

 - dále proběhly  řádné kontroly z bezpečnosti práce ( školení pracovníků) , kontrola krajského hasičského sboru,    

 kontrola BOZP,  provozní revize. Všechny  tyto kontroly proběhly dle zápisů bez připomínek. 

 

10. Řízení školy - pedagogické rady, spolupráce s rodiči 

 

      - pedagogické rady probíhají třikrát do roka -  v září, v lednu a v červnu. Hodnotí práci uplynulého období 

projednávají změny ŠVP DDM a připravují podmínky pro splnění náročných akcí či projektů. Z těchto 

pedagogických rad je vždy pořizován zápis, který se po kontrole a podpisu všech zúčastněných zakládá. 

 

     -  provozní porady probíhají vždy jednou nebo dvakrát do měsíce, neurčí-li ředitel zařízení jinak a zúčastňují se 

všichni zaměstnanci. I z těchto porad je pořizován zápis do Sešitu provozních porad. 



 

     -  spolupráce s rodiči - rodiče  jsou o kroužcích, akcích a projektech DDM informováni v základní nabídce na 

začátku školního roku, kterou posíláme mezi děti za pomoci třídních učitelů v ZŠ. Tato spolupráce se nám osvědčuje 

nejen na začátku školního roku, ale i v jeho průběhu školního roku při pořádání akcí a distribuci časopisu 

Chobotnice. 

Schůzky s rodiči si podle svého plánu práce svolávají pedagogičtí pracovníci buď na začátku školního roku 

(zahajovací schůzka) nebo před větší akcí či zájezdem, před táborem nebo individuálně během roku dle potřeby. Pro 

informovanost rodičů slouží především internetové stránky DDM a pobočky ve Spáleném Poříčí, kde rodiče najdou 

potřebné informace, dále informace najdou  v časopisu Chobotnice a  plakátováním  akcí. 

       

     - kontrolní činnost ředitele - vzhledem k velkému počtu kroužků a vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo 

sestavit rozvrh činností tak, aby ředitel měl snížený počet hodin přímé práce s dětmi, je kontrolní činnost snížena na  

minimum. Problém je i v tom, že se svými aktivitami nevejdeme do prostor DDM a musíme tak využívat i prostory 

jinde. V době, kdy probíhají kroužky, plní i ředitel své vyučovací povinnosti ( 14 hodin přímé práce s dětmi týdně), k 

tomu ještě metodická činnost, účast v projektech  a  spolupořádání okresních kol předmětových soutěží, členství v  

Koordinační radě pracovníků DDM v ČR 

Kontrolní činnost ředitele je tedy nepřímá a nepravidelná.  

 

 
 

 

11.  Hospodaření s přidělenými finančními prostředky státu, obce  a  z  jiných zdrojů 

 

 - státní prostředky – výkonový normativ na pravidelnou činnost, táborovou činnost a soutěže, ze kterého se odvozují 

finanční prostředky na mzdy byl  navýšen v pravidelné činnosti, a  i  přesto jsme obdrželi dostačující finanční obnos 

z krajského úřadu, díky zvýšenému počtu žáků . Bohužel některé aktivity DDM nejsou v normativech vůbec 

zohledněny jedná se zejména o kategorii předškoláků a pak i příležitostné akce  a spontánní činnosti mají přepočet 

0,001. 

 

 - provozní prostředky-  prostředky od zřizovatele byly opět  letos navýšené o částku související s provozem dvou 

kluboven ve staré škole a nově otevřeného judistického sálku, protože jinak bychom nemohli poskládat kvalitně 

rozvrh a otevřít dostatečný počet kroužků pro všechny  děti.  Za to vše patří zřizovateli velký dík, protože jinak 

bychom s provozním rozpočtem nevystačili. Situace se vyřešila i v placení pronájmů u kroužků, jejichž vedoucí 

pracují na živnostenský list a tak si nájmy v našich prostorech platí, jedná se o aktivity dospělých. 

         



 -  z jiných zdrojů - vzhledem  k právní subjektivitě, můžeme získat finanční prostředky z pronájmů  prostor DDM a 

z pořádání akcí,  prostředky od sponzorů  a dary  rodičů. Jinak zůstává v platnosti ta  skutečnost, že rodiče si zvýšené 

náklady na činnost kroužků a výjezdy  hradí z vlastních zdrojů (taneční vystoupení a semináře, turnaje juda a karate, 

florbalová liga).  

Menší finanční částky  získalo SRPD při DDM Blovice z  grantů města pro neziskové organizace,   na akce DDM 

jako je  Vánoční turnaj v judu, Výtvarnou soutěž, školení a velké ceny v karate, na branný závod  pro děti, na 

Vánoční výtvarnou soutěž a  na  paličkování  . I  za tyto částky jsme vděčni.   

Mezi ty, kteří nás v naší činnosti aktivně podporují patří především firma Arteo Blovice, SDH Blovice,   ProMinent 

Systems spol. s r. o.,  TJ Sokol, Pekářství Jílek,  kteří nám pomáhají s organizací našich akcí a s dopravou na tábory.   

Výbornou spolupráci máme s vedením ZŠ Blovice a Gymnázia Blovice, kteří nám zapůjčují prostory pro pořádání 

kroužků a soutěží . 

 

12. Spolupráce s obecním úřadem a dalšími institucemi 
 

-spolupráce s MěÚ Blovice je již tradičně na velmi dobré úrovni a vedení města  se trvale zajímá o činnost DDM.   

Vzhledem k tomu, že v Blovicích je celá řada školských zařízení, lze konstatovat, že velice dobře spolupracujeme se 

všemi. Pro naši práci je samozřejmě rozhodující spolupráce se ZŠ Blovice. Zde nám vychází vedení ZŠ vstříc, nejen 

s pomocí při náboru dětí  do kroužků, ale vyšla nám vstříc i co se týče pronájmu  prostor. Při počtu 62 kroužků 

v Blovicích, si pronajímáme tělocvičnu, malou tělocvičnu, sálek u ŠD a plaveckou třídu.  Příkladná spolupráce je 

hlavně s učiteli prvního stupně, kteří  nám pomáhají s propagací akcí a zajišťováním dětí na tyto akce a distribucí 

časopisu Chobotnice. Velmi dobrou spolupráci máme i s vedením Gymnáziem Blovice a ZUŠ Blovice, se kterými 

velmi dobře spolupracujeme hlavně při pořádání předmětových a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT.  

S vedením a pedagogy Mateřské školy v Blovicích především konzultujeme náměty a metodické návody pro práci 

s předškolními dětmi a jejich rodiči a pro děti pořádáme výukové programy. 

Bezproblémová je i spolupráce s dalšími institucemi ve městě s SDH, ,Sokol Blovice ČRS, ČZS, ČSŽ  

 

13.  Subjektivní hodnocení školního roku - co se povedlo, co ne 

 

Klady: 

- Vytvořili jsme nové webové stránky a zprovoznili jsme fotogalérii na wébových stránkách  

- výborně pracoval klub Chobotnice – mohou do něj docházet děti, které navštěvují kroužky DDM, ale i děti, 

které potřebují na určitou část odpoledne vyplnit svůj volný čas 

- podařilo se nám zapojit děti  i na pobočce do kroužku deskových her a získali jsme výborná umístění 

v krajském kole a celostátním kole – mistr ČR v Deskových hrách – v Rummikubu  a 5. místo  

- výborně nás reprezentovaly kroužky z tanečního oddělení – soutěž děti Fitness – umístění v kraji  

- svůj standart si drží náš domečkovský časopis Chobotnice – 13 let nepřetržitého vydávání  

- samostatně a velice dobře už 10 let funguje pobočka Domeček ve Spáleném Poříčí 

- uspořádali jsme celou řadu povedených tématických a sportovních výletů pro děti i rodiče s dětmi  

- uspořádali jsme pobytové akce pro děti i pro  rodiče s dětmi v rámci Mateřského centra Bambule 

- zapojily jsme ještě více předškolních dětí do výuky hudební angličtiny a uspořádali jsme letní tábor 

- sportovní kroužky juda, karate a florbalu vozí z turnajů velice dobrá umístění a reprezentují tak nejen DDM 

ale i město Blovice 

- všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do přípravy a realizace letní činnosti, nabídli jsme dětem celkem 

13 táborů a 19 pobytových akcí , kterých se zúčastnilo 842  dětí 

- všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané pedagogické vzdělání 

- zapojili jsme se do programu Šablony II a uspořádali jsme díky nim celou řadu vzdělávacích akcí zdarma 

pro děti a studenty 

- zapojili jsme se do Projektu Budování kapacit – formální a neformá 

 

Zápory:  

       -       stále se snažíme marně o větší zapojení dětí sedmých a osmých tříd do pravidelné zájmové činnosti  DDM  

- nepodařilo se nám realizovat  rodinnou akci pro rodinné týmy, která by měla tradici v akcích DDM 

        -      v tomto školním roce jsme po dlouhé době neinvestovali do větších stavebních oprav/ jsou v plánu 

 

14.  Náměty na příští školní rok  

 

- připravíme rodinnou  akci pro děti (popřípadě rodinné týmy), která by měla tradici v programu DDM 

- zaměříme se opět  na pořádání okresních kol předmětových a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT 

- budeme pokračovat v projektu Šablony II. v rozsahu vybraných aktivit  

- připravíme nabídku letní činnosti minimálně ve stejném rozsahu jako ve školním roce 2018/2019 

- nabídneme dětem další celou řadu zajímavých poznávacích výletů a pobytových zájezdů v průběhu celého  



  školního roku v rámci Šablon II. 

 - připravíme stavební dokumentaci a získáme finanční prostředky k opravě a rekonstrukci hlavního sálu v  

DDM 

 

 

 

 

 

V Blovicích  20.11. 2019                                                                            Ing. Božena Šroubková 

                                                                                                                      ředitelka   DDM Blovice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


