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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název DDM, adresa:                       Dům dětí a mládeže, Orlová,příspěvková organizace,
                                                      Masarykova 958, 735 14 Orlová-Lutyně /dále jen DDM/,
                                                      IČO 75122073
Zřizovatel, adresa:                          Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně,
                                                      IČO 297577
Ředitelka DDM-statutární orgán:  Mgr.Jana Šertlerová
Statutární zástupce DDM:              Růžena Kněžíková
Odloučená pracoviště:                    Odloučené pracoviště Spirála, Energetiků 940, 
                                                      735 14 Orlová-Lutyně
                                                      Turistická základna Krásná, U Mohyly č.284, pošta Pražmo
Datum a č.j.rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol:
DDM Orlová je zařazen do sítě škol a školských zařízení v souladu s odst.1-3 §19 vyhlášky MŠMT ČR 
č.395/91 Sb. o školských zařízeních a je mu přidělen identifikátor zařízení 674107217 a to „Rozhodnutím“ KÚ 
Moravskoslezského kraje č.j. MSK 189390/2007 ze dne 13.12.2007.

2.HODNOCENÍ STĚŽEJNÍ ČINNOSTI – HLAVNÍCH ÚKOLŮ DDM

1. Zajištění zájmové činnosti pravidelné /ZÚ,kurzy/ dle aktuální nabídky na školní rok 2012/2013.
V hodnoceném školním roce byly otevřeny zcela nové ZÚ A KURZY, např.ZUMBA pro děti, 
gymnastika, barevný volejbal, předškoláček v říši zvířat, jurský park, botanický kroužek, došlo i 
k rozšíření pravidelné činnosti na MC Bejbáček. Úkol splněn.

2. Organizování celoměstských i vyšších kol soutěží, přehlídek, vystoupení, přednášek, výstav
workshopů a akcí pro MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, další organizace a širokou veřejnost. Dále byly na oddělení PV 
organizovány výukové přírodovědné programy pro MŠ a ZŠ.

            Úkol splněn.
3. Zajistit kvalitní letní činnost. Rozšířit nabídku příměstských táborů. Úkol splněn.
4. Hledat finanční prostředky na činnost DDM a Spirály formou sponzorství, grantů a dotačních titulů.

V rámci Nadace OKD jsme získali grant „Dětská rekreace ve zdravém prostředí Beskyd II“, který je 
na podporu obnovy stanové základny a rekonstrukci venkovního sociálního zařízení v Krásné.
Dále pak jsme realizovali grant Sídliště žije, který je především zaměřen na rekonstrukci zahrady 
Klubu Spirála. Dojde k přestavbě beachvolejbalového hřiště, budou zabudovány lanové prvky 
v terénu zahrady,postaví se pergola s možností grilování, vybuduje se zastřešení pískoviště MC 
Bejbáček a další. Grant je zaměřen nejen pro využití dětí a mládeže DDM Orlová, ale bude určen 
především široké veřejnosti.  Úkol splněn.

5. Pokračovat  v opravách turistické základny v Krásné a DDM Orlová. Úkol plněn průběžně.
6. Dalším strategickým cílem bylo prezentovat se na veřejnosti ve formě dobře fungujícího celku. Úkol 

plněn.
7. Zapojit se do spolupráce s jinými příspěvkovými organizace města, např.DKMO, městská knihovna, 

informační centrum apod. Tento úkol se daří plnit částečně, spolupráce byla realizována s městskou 
knihovnou /soutěž Naše město/ a informačním centrem v oblasti propagace.

Hodnocení jednotlivých úkolů podrobněji rozebráno v příslušných bodech hodnotící zprávy.

3. ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ

Zájmová činnost pravidelná byla organizována ve čtyřech  odděleních DDM:
- oddělení tělovýchovy
- oddělení estetiky a výtvarné studio Artik
- oddělení přírodovědy
- taneční oddělení – TK KMIT a TK KMIT - TBC

a odloučenému pracovišti Spirála s MC Bejbáček.
Zájmové útvary, kurzy vedlo 15 pedagogických pracovníků DDM a Spirály a 56 externích pedagogických 
pracovníků. 
Ve školním roce 2012/2013 pracovalo 91 ZÚ a kurzů s celkovým počtem účastníků 1403. Viz.grafy.
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Porovnání s jinými školními roky:

Školní rok 2007/2008                            78 ZÚ a kurzů                         1120 účastníků
Školní rok 2008/2009                            78                                          1198
Školní rok 2009/2010                            83                                          1326
Školní rok  2010/2011                                 83                                               1346
Školní rok  2011/2012                                 88                                               1282
Školní rok  2012/2013                                 91                                               1403

Přehled zájmových útvarů a kurzů dle oddělení DDM - škol. rok 2012/13

Oddělení estetické 
výchovy a kreativní 

studio Artík

Oddělení tělovýchovy

Taneční oddělení TK 
KMIT + TBC

Spirála

Oddělení přírodovědy

8

7

21

32

23

 
4. ÚSPĚCHY ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY:
Krasobruslení:
Mistrovství České republiky:

 14. – 16. 12. 2012 MČR seniorů v Cieszyn: nominoval se Martin Krhovják a obsadil 4. místo.
 1. 2. – 3. 2. 2013 MČR juniorů v Příbrami: nominovali se 2 závodníci.  V kategorii  juniorů Martin 

Krhovják 5. místo a v kategorii juniorek Hana Kubošová 21. místo.
 8. 3. – 10. 3. 2013  MČR mladších žáků, žáků, nejmladších žáků v Českých Budějovicích: nominovaly 

se 3 závodnice. V kategorii  nejmladší žačky Kateřina Hanusková – 13. místo; v mladších žačkách 
Petra Kúdelová – 20. místo, Lucie Urbánková – 29. místo.

Mezinárodní soutěže:
 25. – 28. 10. 2012 Trnavia Ice Cup Trnava (evropská soutěž): nominovalo se Martin Krhovják a 

obsadil 4. místo.
 6. 11. – 8. 11. 2012 Graz: nominoval se jeden závodník. Martin Krhovják 10. místo.
 16. – 18. 11. 2012 Merano: soutěže se zúčastnil Martin Krhovják, který obsadil 8. místo. 
 6. – 8. 12. 2012 Dortmund: soutěže se zúčastnil Martin Krhovják, který obsadil 12. místo.
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Závody Českého poháru:
 20.  10.  2012  Pardubice  –  v kategorii  nejmladší  žačky  Sabina  Večeřová  2.  místo,  Alexandra 

Vágnerová 4. místo; mladší žačky Petra Kúdelová 4. místo.
 3. – 4. 11. 2012 Příbram – v kategorii junioři Martin Krhovják 3. místo.
 3. 11. 2012 – Dvůr Králové nad Labem – v kategorii nejmladší žačky Alexandra Vágnerová 3. místo.
 10. – 11. 11. 2012 Orlovská pirueta – v kategorii junioři Martin Krhovják 3. místo; nejmladší žačky 

Kateřina Hanusková 10. místo. 
 17. 11. 2012 Havířov – v kategorii nováčci chlapci Vágner Lukáš 1. místo, Ondřej Slovik 3. místo; 

kategorie  nováčci  dívky Daniela  Andlová 3.  místo;  kategorie  nejmladší  žačky  Lucie  Motyková  1. 
místo, Ester Poprocká 2. místo; kategorie mladší žačky Markéta Sobotíková 2. místo; mladší žáci  
Ondřej Marmorovič 2. místo.

 24. 11. 2012 Orlovská piruetka – v kategorii nováčci chlapci Lukáš Vágner 1. místo, Ondřej Slovik 2. 
místo; mladší  nováčci  dívky Natálie Motyková 3. místo; nováčci  dívky Daniela Andlová 5. místo;  
nejmladší žačky Lucie Motyková 1. místo, Ester Poprocká 2. místo; mladší žáci Ondřej Marmorovič 2.  
místo; mladší žačky Markéta Sobotíková 3. místo.

 1. – 2. 12. 2012 Praha – v kategorii nejmladší žačky Kateřina Hanusková obsadila 5.místo.
 8. – 9. 12. 2012 Kopřivnice – v kategorii nováčci chlapci Lukáš Vágner 1. místo, Ondřej Slovik 3. 

místo; juniorky Hana Kubošová 10. místo; nejmladší žačky Kateřina Hanusková 9. místo.
 15. 12. 2012 Hodonín – nováčci chlapci Lukáš Vágner 1. místo, Ondřej Slovik 5. místo; mladší žáci  

Ondřej Marmorovič 2. místo.
 13. 1. 2013 Brno – nováčci chlapci Lukáš Vágner 1. místo, Ondřej Slovik 3. místo; mladší nováčci 

dívky Natálie Motyková 2. místo; nováčci  dívky Daniela Andlová 4. místo; nejmladší  žačky Lucie 
Motyková 4. místo; mladší žačky Markéta Sobotíková 1. místo; mladší žáci Ondřej Marmorovič 3.  
místo. 

 18. – 20. 1. 2013 Uherský Brod: mladší žačky Markéta Sobotíková 1. místo; nejmladší žačky Kateřina  
Hanusková 5. místo; mladší žačky Petra Kúdelová 11.místo.

 2. 2. 2013 Nymburk: mladší žačky Markéta Sobotíková 2. místo.
 9. 2. 2013 Třinec: mladší nováčci dívky Natálie Motyková 1. místo; nováčci chlapci Lukáš Vágner 1.  

místo, Ondřej Slovik 4. místo.
 15. – 17. 2. 2013 Brno: nováčci dívky Daniela Andlová 5. místo; mladší žačky Markéta Sobotíková 1. 

místo;  nováčci chlapci Lukáš Vágner 2. místo, Ondřej Slovik 3. místo.
 23. – 24. 2. 2013 Břeclav: nejmladší žačky Kateřina Hanusková 4. místo.
 3. 3. 2013 Prostějov: nováčci dívky Daniela Andlová 10. místo, nejmladší žačky Ester Poprocká 2. 

místo, Lucie Motyková 3. místo; mladší žačky Markéta Sobotíková 1. místo.
 24. 3. 2013 Kopřivnice: nováčci dívky Daniela Andlová 5. místo, mladší žáci Ondřej Marmorovič 2. 

místo.

Exhibice, vystoupení a jiné akce:
 16. 9. 2012 Orlovský běh za zdravím

Krasobruslařský klub Orlová se zúčastnil Orlovského běhu za zdravím tím, že prezentoval svůj klub 
na této akci.

 16. 10. 2012 Exhibice Orlová
Krasobruslařský klub Orlová uspořádal Exhibici pro základní a mateřské školy z Orlové a přilehlého 
okolí (např. Dětmarovice, Bohumín, Rychvald, Petřvald atd.). Exhibice se zúčastnilo 18 závodníků 
z Krasobruslařského klubu Orlová a byli pozvání hosté z Třince, Ostravy a Polského Těšína. Závodníci 
předvedli  své závodní  programy a také  své nacvičené exhibiční  vystoupení  (Holky z naší  školky, 
Jožini z bažin, Večerníček atd.)

 13. – 17. 8. 2012 Příměstský tábor s výukou bruslení
Krasobruslařský klub Orlová uspořádal pod záštitou Domu dětí a mládeže Orlová příměstský tábor 
s výukou bruslení. Děti se učili základům bruslení formou her na ledové ploše, v tělocvičně se učili 
základy pohybové výchovy. Hráli různé míčové hry a další sportovní aktivity. V průběhu tábora děti 
navštívili krytý bazén v Orlové a také Dinopark Doubrava.

 3. 12. 2012 Rozsvícení Vánočního stromečku
Krasobruslařský  klub  Orlová  se  představil  kluzišti  na  Orlovském náměstí  u  příležitosti  rozsvícení 
Vánočního stromečku. Děti se představili se svými vánočními exhibičními vystoupeními, patřily mezi 
ně např. Rolničky, Rolničky; Vánoce, vánoce přicházejí; Zimní bál. Martin Krhovják se představil se 
svým upraveným krátkým programem.
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 26. 3. 2013 Karneval na ledě s exhibičním vystoupením

Karneval  na  ledě  byl  pořádán  s Domem dětí  a  mládeže  Orlová.  Krasobruslařský  klub  Orlová  si 
připravil  exhibiční  vystoupení,  které  speciálně  na  karneval  nacvičovali.  Předvedli  se  všichni 
krasobruslaři z klubu, kteří se předvedli ve společném vystoupením z filmu Pomáda.

Šachy
Horváth Tomáš 
1.  KP rapid
1   Liga měst Jastrzebie – Polsko
3.  Liga měst Čadca – Slovensko
9.  MMS mládeže
46.ME mládeže
1.  družstva mládeže 1.Liga
13. družstva mládeže EXTRALIGA
 
Sikora Matouš  
1. Liga měst Jastrzebie skupina B 
6.KP rapid Havířov
                     
Adamczyk Martin
3.Liga měst Čadca Slovensko
5. družstva mládeže 1.Liga
18. MMS mládeže
 
Šebesta Jan     
1. KP ml.žáků Havířov
3.KP ml.žákůF.Místek
1. Liga měst skupina B Wodzislaw Polsko
11. MMS mládeže
  5. Talent CUP Malenovice
2. KP družstev mladších žáků Frýdek-.Místek

 
Neumann Filip   
3. KP ml.žáků Havířov
1.  turnaj mládeže Rybnik Polsko
22. MMS mládež
1. Slovenska do 8 let
1. OP družstev škol
3. družstev KP škol
 
Pekárek Aleš 
3. Mezinárodní turnaj Sarnaki Polsko
3. Liga měst B Wodzislaw Polsko
2.KP jednotlivců Havířov 
1. družstva KP ml.žáků
2. OP škol
5. KP škol

Aerobic – výsledky týmových soutěží:
3.místo – soutěž týmů AEROBIC TOUR Otrokovice
2.místo – soutěž týmů AEROBIC TOUR Veselí na Moravě
1.místo – soutěž týmů AEROBIC TOUR Orlová
2.místo – soutěž týmů Děti fitness – moravské smf – Havířov
2.místo – finále soutěže AEROBIC TOUR Otrokovice

Volejbal:
Družstvo mladších žákyň skončilo na 5.místě KP ve volejbalu mladších žákyň a zajistilo si postup na MČR 
v Brně.
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ODDĚLENÍ ESTETIKY:
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba
10. ročník krajské výtvarné soutěže- 2013
MALOVANÁ PÍSNIČKA

ÚČAST V ZÁKLADNÍM KOLE :
3559 dětí a žáků z 91 školských zařízení Moravskoslezského kraje
DO KRAJSKÉHO KOLA POSTOUPILO: 521 soutěžících

1. místo
Tereza Bazalová, 12 let, Petra Salová, 11 let, Simona Lazarová, 12 let
DDM Orlová-Lutyně, Masarykova 958   „ Buchet je spousta“

2. místo
 Nikola Šicová, 11 let DDM Orlová-Lutyně, Masarykova 958 „ Byl jeden pán,ten kozla měl “

2. místo 
Natálie Novobilská, 14 let DDM Orlová-Lutyně, Masarykova 958 „ Šepotá “

3. místo 
Nikol Götzová, 10 let DDM Orlová-Lutyně,Masarykova 958
„Šíleně smutná princezna- Slza padá“

 „Celostátní dětská výtvarná soutěž DDM Znojmo
„Ahoj z prázdnin" – Děti malují pro Konto bariéry

1. místo     Natálie Novobilská Výtvarné studio DDM Orlová „U táboráku“
2. místo     Radim Konečný Výtvarné studio DDM Orlová „V Zoo“
3. místo     Anna Macháčová Výtvarné studio DDM Orlová „Nejlepší prázdniny jsou u vody“

„Celostátní dětská výtvarná soutěž DDM Znojmo
„Kniha a já“ – Děti malují pro Konto bariéry

3.místo    Anna Machačová    Výtvarné studio DDM Orlová   „Nebe peklo ráj“
3.místo    Natálie Klimšová   Výtvarné studio DDM Orlová   „Padlí andělé a leviatan“
Čestné uznání :   Natálie Pánková   Výtvarné studio DDM Orlová „Martinka ve škole“
Čestné uznání :   Klára Klimšová    Výtvarné studio DDM Orlová „Martinka ve škole“

Filipu Rudolovi z výtvarného studia oddělení estetiky DDM Orlová bylo předáno ocenění  za 3.místo  - 
celostátní soutěži mladých výtvarných talentů Česko mýma očima, s podtitulem "…Vzkaz pro mého 
kamaráda do Norska" za účasti velvyslance Norského království na festivalu česko-norské kultury 
22. 6. 2013  v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou                                                                                 

 DKMO   Výtvarná vánoční soutěž  „O nejkrásnější zvoneček“
1.místo  v kategorii děti :    Výtvarné studium Orlová

1.místo  v kategorii děti :    Výtvarné studium Orlová

TANEČNÍ ODDĚLENÍ TK KMIT + TBC

FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2013                   22.3.2013                     ZÁBŘEH

2. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež
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FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2013                  23.3.2013                     ZÁBŘEH

2. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři
2. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
4. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti

VŠETULSKÁ HŮLKA                                            13.4.2013                      HOLEŠOV

3. MÍSTO choreografie PIRÁTKY - kategorie mažoretky

EFFECT DANCE CUP 2013                                   27.4.2013                      ZLÍN

3. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
2. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti

DĚTI FITNESS 2013                                           28.4.2013                       HAVÍŘOV

1. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
2. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
2. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež
1. MÍSTO choreografie PIRÁTKY - kategorie mažoretky

INFINITY DANCE 2013                                  4.5.2013                           NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

1. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
1. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
1. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři
1. MÍSTO choreografie DIAMONDIN MOTION - kategorie mládež

SOKOL DANCE CUP 2013                          5.5.2013                           OSTRAVA

2. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
2. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
1. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři
2. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež

HOT DANCE 2013                                        11.5.2013                       ZUBŘÍ

3. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
1. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
1. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři

MISTROVSTVÍ ČR FTM                             11.5.2013                        LITOMĚŘICE

3. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež

O MÁJOVOU KORUNKU                         18.5.2013                        JEMNICE

1. MÍSTO choreografie PIRÁTKY - kategorie mažoretky

DANCE EVOLUTION 2013                      25.5.2013                        PŘEROV

2. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
2. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti



2. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři
2. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež

MISTROVSTVÍ ČR FTM                          26.5.2013                        ČESKÁ LÍPA

2. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
3. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři

ESO 2013                                                26.5.2013                         BOHUMÍN

1. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež

PETŘVALDSKÝ TANEČNÍ POHÁR      8.6.2013                            PETŘVALD

3. MÍSTO choreografie VODNICKÁ ŠKOLA - kategorie mini
1. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
3. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
1. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři

KOPŘIVNICKÉ MECHECHE                 9.6.2013                             KOPŘIVNICE

3. MÍSTO choreografie BYLO NEBO NEBYLO? - kategorie mini/děti
1. MÍSTO choreografie SWEET DOLLS - kategorie děti
1. MÍSTO choreografie DANCING DREAMS - kategorie junioři
2. MÍSTO choreografie DIAMOND IN MOTION - kategorie mládež

23.3.2013 - Festival Tanečního Mládí - SUT - (region) ZÁBŘEH
- 1. místo (Partička) - Dětská kategorie -> postup na Mistrovství 
- 3. místo (Never say never) - Juniorská kategorie

30.3.2013 - Lipenská Hvězda – LIPNÍK NAD BEČVOU
- 2. místo (Partička) - Dětská kategorie 
- 2. místo (Never say never) - Juniorská kategorie
- 3. místo (Show must go on) - Hlavní kategorie 

28.4.2013 Děti Fitness - HAVÍŘOV
-  3. místo (Partička) - Dětská kategorie 
-  2. místo (Never say never) - Juniorská kategorie
-  2. místo (Show must go on) - Hlavní kategorie 
-  postup všech formací na finálové kolo v Praze 

11.5.2013 Hot Dance - ZUBŘÍ
-  2. místo (Partička) - Dětská kategorie 
-  1. místo (Never say never) - Juniorská katetorie

26.5.2013 ESO - BOHUMÍN
-  1. místo (Never say never) - Juniorská kategorie
-  2. místo (Show must go on) - Hlavní kategorie

Ostatní úspěchy zájmových útvarů – krajského, okresního a městského charakteru jsou 
uvedeny v hodnotících zprávách jednotlivých oddělení a denících zájmových útvarů.
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5. ZÁJMOVÁ ČINNOST NEPRAVIDELNÁ- 
AKCE, SOUTĚŽE,VÝSTAVY,VÝUKOVÉ PROGRAMY,WORKSHOPY,BESEDY

Dům dětí a mládeže, včetně odloučeného pracoviště Spirála, uspořádal v rámci příležitostné 
zájmové činnosti nepravidelné celkem 912 akcí s celkovým počtem účastníků 25 212.

Zájmová činnost nepravidelná- akce, soutěže, výstavy,
výukové programy, workshopy, besedy,…

Počet akcí Počet účastníků
DDM 229 12 125
OP Spirála 
/včetně MC Bejbáček/ 683  13 087
Celkem 912                    25 212

V této oblasti můžeme pouze konstatovat, že došlo k obrovskému nárůstu akcí i počtu 
účastníků, především v Mateřském centru Bejbáček a v Klubu Spirála. Často se jedná o akce 
menšího rozsahu připravované pro neorganizované děti, mládež, ale i veřejnost, nebo klienty 
MC Bejbáček.                       

Tato pasáž obsahuje pouze výčet významnějších akcí a soutěží celoměstského, okresního a 
krajského charakteru. Všechny ostatní akce obsahují hodnotící zprávy jednotlivých oddělení 
DDM a Klubu Spirála Spirála.

        Soutěž „Naše město“ pro žáky 3. tříd ZŠ 
        Mikulášská nadílka s pohádkou Kouzla králů          
        Vánoční vystoupení s pohádkou Kouzla králů   
        „Veselé Vánoce s Artíkem“ 
        MISS ORLOVÁ 2013
        Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí 2013“                       
        Akce DP „Paraplíčko“ pro MŠ a ŠD                             
        Akce DP - Ples pro mládež                                          
        MK -Recitační přehlídka  
        MK ve výtvarné soutěži
        Městská přehlídka ve zpěvu „Orlovská písnička“, „Zpěváček“                                  
        Bavíme se navzájem akce pro handicapované děti
        Taneční show TK KMIT 
        Dětský karneval DDM
        Zátopkova štafeta orlovských škol
        Karneval na ledě
        Soutěž ve zpěvu „Orlovská písnička“ a „Zpěváček“
        Aerobic TOUR ORLOVÁ – soutěž jednotlivců v aerobiku
        Aerobic TOUR ORLOVÁ – soutěž týmů v aerobiku
        Aerobic CUP Orlová – soutěž jednotlivců v aerobiku MLA
        Kulatý stůl – akce DP
        Den Země
        „Výtvarná soutěž ke Dni Země „Živočichové a rostliny, kteří změnili svět“
        Strife dance 2012 /soutěž sól a duet/
        Taneční show TK KMIT +TBC
        ZOO Olomouc
        Divadelní představení „Šíleně smutná princezna“
        Výstava keramiky a výtvarných prací DDM 
        Duhový chodník – akce DP
        IV.Slet čarodějů a čarodějnic



        Pochod světlušek
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        Masopustní veselí
        Klauniáda
        Miss Oříšek
        DEN DĚTÍ
     
Ve výše uvedeném výčtu akcí nejsou obsaženy akce sportovního charakteru vyhlašované MŠMT, 
u kterých byl rovněž nárůst vzhledem k tomu, že na DDM pracuje pedagogický pracovník, který má 
v pracovní náplni zejména spolupráci s metodiky TV na školách a organizování sportovních akcí I. a II.stupně 
základních škol. Těchto akcí bylo 16 s počtem účastníků 5 963.

Za velmi významnou součást naši činnosti považuji realizaci výukových programů z oblasti 
přírodovědy a ekologie. 
O tyto výukové programy měly mateřské školy i základní školy zájem. Byly realizovány například tyto:
Listopad, prosinec        Pomáháme zvířátkům v zimě, Podzimáček
Leden                         Pojďte s námi za zvířátky
Březen                        Zvířecí školka, Stejné jméno – jiný tvor
Duben                        DEN ZEMĚ  /rekordní počet účastníků 998/
Květen                        Podle nosa poznáš kosa
Červen                        ZOO OLOMOUC
Další běžnou činností oddělení přírodních věd jsou prohlídky oddělení s výkladem, které hojně využívají 
mateřské školy, základní školy, MC Bejbáček i děti ze Spirály. Prohlídky oddělení s výukovými programy  si 
objednává pravidelně i mateřská škola z Karviné.

6. SPONTÁNNÍ ČINNOST

V domě děti a mládeže se spontánní činnost odehrává především v prostorách přírodovědy, kde mají děti i 
dospělí možnost využít vyčleněné hodiny k prohlídce přírodovědy.

Spontánní aktivity – otevřené činností se organizují především v prostorách odloučeného pracoviště 
Klubu Spirála. Děti a mládež mají možnost využívat společenskou klubovnu s počítači,výtvarnou a 
sportovní hernu. Také jsou organizovány taneční otevřené aktivity, taneční pátky. Největší zájem byl o 
sportovní hernu a zahradu, kde denně /dle počasí/ děti trávily svůj volný čas dle vlastních představ. 
Kromě akcí, které byly na Spirále organizovány a jsou uvedeny v nepravidelné zájmové činnosti navštěvovalo 
odloučené pracoviště Spirála v rámci neorganizovaných aktivit měsíčně průměrně cca 209 dětí a mládeže 
/rozdíl je v placených aktivitách a v počtu spontánních návštěv, kdy průměrné měsíční číslo je 768 klientů. 
Zvětšený zájem jsme zaznamenali o letních prázdninách, kdy v odpoledních hodinách měli děti a 
mládež volný program a odloučené pracoviště Spirálu navštívilo celkem 2143 účastníků /loňský rok to bylo 
1575 účastníků a léta předtím 1730 a 1354 účastníků/.

7. SOUTĚŽĚ A PŘEHLÍDKY

Dům dětí a mládeže uspořádal ve školním roce 2012/2013 celkem 16 sportovních  soutěží, 
výtvarných soutěží, recitačních přehlídek, městského, okresního a krajského charakteru 
s počtem účastníků 1203.
Jedná se o soutěže, které vyhlašuje MŠMT nebo spoluvyhlašuje.

8. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST

Příměstské tábory

V školním roce 2012/2013 bylo zorganizováno celkem 8 příměstských táborů s celkovým počtem 
účastníků 165 dětí.



- 10 - 

Tuzemské tábory a soustředění

Jarní tábory a soustředění

Dále pak Dům dětí a mládeže, Klub Spirála organizují víkendové pobyty, kterých během školního roku 
2012/2013 bylo připraveno a zorganizováno celkem 13 s počtem účastníků 268 dětí a mládeže.

Mateřské centrum Bejbáček připravilo na letní měsíce dva týdny LETNÍ MINIŠKOLIČKY.                     
Dále pak probíhala letní činnost i v MC Bejbáček, kdy toto MC navštívilo celkem 172 dětí.

Kromě zahraničních,tuzemských,jarních,příměstských táborů, soustředění a krátkodobých pobytů a 
soustředění organizoval DDM  další výjezdy spojené s pobytem mimo místo,kde DDM vykonává svou činnost.

Oddělení Celkem Počet  dětí Ostatní Poznámka

Tělovýchova 2 51 6 Zlaté Hory,Chorvatsko

Estetika 1 37 4 Karolínka-Vsetín

PV 1 32 6 TZ Krásná
Výt.studio Artík 1 20 2 Ostružná

TK Kmit 3               81                7
Chorvatsko, Hutisko, 
H.Bečva

SPIRÁLA 1 42 4 Jánské koupele- Vítkov

CELKEM 14 258 39

CELKEM 2              32 6

Oddělení Celkem
Počet dětí , žáků, 

studentů
Ostatní Poznámka

TV 1 22 4 TZ Krásná

Klub Spirála 1               10 2 TZ Krásná



9.PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Personální zajištění DDM od 1.1.2013

Pedagogičtí pracovníci:
Ředitelka                           pracovní úvazek 1,0
Estetika                             pracovní úvazek 1,0
Tělovýchova                       pracovní úvazek 1,0
TK KMIT – TBC                   pracovní úvazek  0,85
TK KMIT /2 prac./               pracovní úvazek 1,475
Přírodověda                       pracovní úvazek   0,975
Pedagog-sport.soutěže        pracovní úvazek 0,75
Výtvarné studio Artík           pracovní úvazek 0,40
Celkem                              7,45 prac.úvazků

Pracovnice THP:
Zástupce ředitele,ekonom-účetní,rozpočtář   pracovní úvazek 1,0
Majetkový referent,personalistka                 pracovní úvazek 1,0
Celkem                             2,0 prac.úvazků
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Provozní zaměstnanci:
Domovník – vrátná   2x        pracovní úvazek 0,875
Šatnářka                             pracovní úvazek 0,75
Úklid                       3x        pracovní úvazky – 0,90, 0,70, 0,75
Správcová TZ Krásná            pracovní úvazek 0,80
Celkem                               5,65 prac.úvazků

Pracovníci DDM celkem   15,1 pracovních úvazků

V DDM pracovalo celkem  56  externích pedagogických pracovníků – vedoucích zájmových 
kroužků a kurzů.

Personální zajištění odloučeného pracoviště SPIRÁLA od 1.1.2013

Pedagog volného času 3x            pracovní úvazek 3,0
Pedagog volného času                pracovní úvazek 0,4

Majetkový referent – pokladní      pracovní úvazek 1,0

Úklid 2x                                     1,2
Domovník – recepce                    0,5
Pracovníci OP Spirála celkem  6,1 pracovních úvazků

10. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Šertlerová Jana             Seminář Sport Evolution - Polsko
  
Bura Adam                     Školení zdrav.pomoci - Karviná

Mgr.Klusová Kristýna   Vzdělávací program – Voskování - Ostrava

Kněžíková Růžena         Účetnictví příspěvkových organizací - Ostrava
                                      Seminář Zákon o PP a zájmovém vzdělávání – Ostrava
                                      Zdravotník zotavovacích akcí – Karviná
                                      Hospodaření PO, DPH ve školství - Ostrava
                                    
Nováková Magdalena   Majetek příspěvkových organizací - Ostrava



                                     Seminář Zákon o PP a zájmovém vzdělávání – Ostrava
                                     Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona ve školství - Os

11. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ

K materiálně technickému zabezpečení aktivit Domu dětí a mládeže v Orlové přispěly především dva granty 
Nadace OKD. Jednalo se o grant DĚTSKÁ REKREACE VE ZDRAVÉM PROSTŘEDÍ BESKYD, kdy jsme obnovili 
stanovou základnu v Krásné zakoupením 10 ks kompletně vybavených stanů a rekonstruovali zcela nově 
venkovní sociální zařízení.
Realizaci druhého grantu Nadace OKD „Vesele uprostřed Sídliště“ jsme dosáhli zlepšení využití celého 
prostoru zahrady Klubu Spirála. Konkrétně bylo vybudováno nové beachvolejbalové hřiště, lanová pyramida, 
lanové zručnostní sestavy, houpačka Orloví hnízdo, pergola s grily, zastřešení pískoviště MC Bejbáček a další.
Pro Klub Spirála bylo zakoupeno 1 ks notebooku a 1 ks fotoaparát.

Pro DDM Orlová byly pořízeny 4 ks sedacích gaučíků, které byly umístěny v klubovně 127 a 241.
Dále pak byla zakoupena 1 ks tiskárna pro výtvarnicí.

V Krásné byl zakoupen 1 ks stolec pro rozhodčí na víceúčelové hriště.
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Opravy a údržba:
DDM Orlová:             - drobné elektro a instalaterské práce

Z rozpočtu města byla dále opravena střecha nad přírodovědou /mimo skleněných světlíků/a 
dofinancována rekonstrukce venkovního sociálního zařízení na TZ Krásná.

     
Klub Spirála:     - drobné instalaterské práce a elektro práce
                      
TZ Krásná:        - výměna oken v prvních patře TZ
                         - výměna předních vstupních dveří TZ
                         - vymalování prvního patra TZ
                         - zhotovení policových stěn /nábytek/ v ložnicích TZ
                         - opravy střešních okapů

Sponzorství:
K hlavní sponzorům DDM patří zejména NADACE OKD – viz.granty Nadace OKD.
Dále DDM získal další menší finanční dary na akce DDM od firem:  BT Computers – Boris Otevřel, G+M 
Fotoateliér p.Gabzdylová,  DUO Sikora Orlová-Lutyně, a mnoho dalších, kteří se podílejí na činnosti 
zájmových kroužků, např. p.Tydlačka, Autobusová doprava Jiří Holub, rodiče tanečních ZÚ a dalších ZÚ a 
kurzů.
                                                                     

12. SPOLUPRÁCE S     JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI  

DDM Orlová spolupracuje především s Městským úřadem Orlová, Zdravým Městem Orlová, se ZŠ,SŠ,MŠ,ŠD, 
Stacionářem  Duha,  Moravskoslezskými  Dětskými  parlamenty,  Národním  DP  v Praze,  Domovem 
důchodců v Petřvaldě, Dětským domovem v Havířově, Psím útulkem v Orlové, Domem senioru Pohoda, 
SŠ Baron Schol,TJ Slávia Orlová – oddíl šachu, SK SIKO, SK Slezan Orlová, ŠSK při ZŠ K.Dvořáčka 
Orlová-Lutyně,

Fotbalovou jednotou Dolní Lutyně, ZŠ Dolní Lutyně, ZŠ Rychvald, ZŠ Dětmarovice, 
TJ Orlová – oddíl badmintonu, Krasobruslařský klub Orlová, Tenisový oddíl Orlová,  Organizace Děti Fitness a 

dalšími organizacemi ve městě i okolí.
Nadále se rozvíjí spolupráce s PČR při akcích pro školy a školky města a příměstských táborech DDM.
Klub Spirála navíc spolupracuje s KVV Ostrava – ČSOL Ostrava, Střelecký klub Ostrava, ČSŽ Orlová, OS 
Poseidon, Klub branné přípravy Palcát, Hasiči Orlová, HBZ Ostrava, MP Orlová.

13. GRANTY



Ve školním roce 2012/2013 jsme realizovali projekty Nadace OKD, kdy jsme získali částku 1.761 tisíc Kč.
Jednalo se o tyto projekty:
- Dětská rekreace ve zdravém prostředí Beskyd II, kdy jsme získali částku 500 tisíc Kč na obnovu 
stanové základny a celkovou rekonstrukci venkovního sociálního zařízení. Projekt je ukončen a měl velký 
úspěch u všech účastníků letních táborů.  

- Vesele uprostřed sídliště. Rovněž u tohoto projektu jsme byli úspěšní a pro celkovou přestavbu zahrady 
Klubu Spirála jsme získali cca 1.200tisíc Kč z Nadace OKD. Přestavba zahrady je rozdělena do pěti celků. Celý 
projekt je již zrealizován a účastníci činnosti DDM, Klubu Spirála i veřejnost města Orlové měla možnost 
využívat všechny nové prvky již v letních měsících. 

V roce 2012/2013 jsme se zapojili i do městského projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, kdy 
jsme zkvalitnili vybavení učebny přírodních věd a tím následně modernizovali výuku našich přírodovědných a 
ekologických zájmových útvarů. 

14. PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI – PROPAGACE 

- propagační činnost DDM a OP Spirála byla především zaměřená na pravidelnou aktualizaci webových 
stránek DDM, 

- propagace články v Orlovských novinách,
- propagace články v Horníku
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- propagace činnosti v městském televizním vysílání Polar
- tvorba plakátů jednotlivých akcí, workshopů, soustředění, táborů,
- tvorba propagačních panelů,
- propagační skříňka u MěÚ Orlová,
- propagace činností v Městské knihovně a Informačním centru
- výstavy výtvarných prací a keramiky,
- veřejná vystoupení zájmových kroužků, souborů 
-    nábor dětí do zájmových útvarů na ZŠ,SŠ
- prezentační akce pro dospělé a 14orskshopy v oblasti výtvarných a tanečních aktivit
- přehlídky na veřejnosti, veřejná vystoupení
- návštěvy zástupců DP a koordinátora na ZŠ
- beseda s vedením města a zastupiteli města Orlová  - DP, ZŠ, SŠ

14. ZÁVĚR

Celkově hodnotím činnost DDM a Klubu Spirála za školní rok 2012/2013 velmi kladně. 
Pokud budu hodnotit zájmovou činnost pravidelnou, pak musím konstatovat, že došlo ke vzniku nových 
zájmových kroužků a kurzů, např. gymnastiky, karate, jurský park, předškoláček, botanika-zelená příroda, 
zumbatomic určený pro děti od 3 do 15 let. Také nás potěšilo otevření divadla pro mládež „Na rondlu“. Ale 
přesto vidíme problém v získávání malých i velkých klientů, především  u jazykových kurzů, přírodovědných 
kroužků a ve výtvarném studiu Artík.   
Tanečním skupinám TK KMIT a TBC se podařilo vytvořit soutěžní skupiny, které reprezentovali DDM 
Orlová a město Orlová na tanečních soutěžích a přehlídkách po celé ČR. Jejich velmi kvalitní taneční výkony 
se odrazily na jejich umístěních, vždy na prvních příčkách. Podrobné úspěchy najdete v sekci „úspěchy 
zájmových útvarů“. 
Skvělých výsledků dosáhly také sportovní zájmové kroužky – šachy, volejbal, krasobruslení, badminton a  
aerobik, jak v soutěží jednotlivců, tak i v soutěži týmů.
Neméně úspěšní byli naši výtvarníci v krajských a celostátních soutěžích.
Nesmíme opomenout činnost Klubu Spirála, především pro děti s nevyhraněnými zájmy. Vysoce 
hodnotíme kvalitní programy pro nejmenší děti, maminky a celé rodiny v Mateřském centru Bejbáček.
Celkově i výsledky oddělení přírodovědy se dají považovat za kladné. Podařilo se zvýšit počet zájmových 
útvarů a i po stránce chovatelské byl rok, až na výjimky, spíše úspěšný. Došlo také k navýšení počtu 
informativně-vzdělávacích ploch a zvýšení počtu živých rostlin.



Poděkování za celoroční činnost patří i Dětskému parlamentu Orlová, který ve školním roce 2013/2014 
oslaví své 10.výročí. Mezi nejúspěšnější akce DP patří jednoznačně Studentský ples a Kulatý stůl se 
zastupiteli města. 
                                                          
V rámci zájmové činnosti příležitostné došlo k velkému nárůstu akcí i účastníků, což je pro nás velmi 
pozitivní. Toto navýšení je především u Klubu Spirála a MC Bejbáček.

V oblasti dětské rekreace, letních táborů i krátkodobých výjezdů držíme stabilně stejné průměrné počty 
výjezdů i počty účastníků. I v tomto roce se nám potvrdil zvýšený zájem o příměstské tábory, což 
připisujeme neutěšené finanční situaci rodin ve městě Orlové.

Co říci závěrem. Především jsme se zabývali získáváním finančních prostředků pro modernizaci, údržbu a 
činnost zájmových útvarů. Velmi jsme přivítali úspěch u Nadace OKD, kdy jsme dokončili realizaci grantu 
DĚTSKÁ REKREACE VE ZDRAVÉM PROSTŘEDÍ BESKYD. Celková rekonstrukce venkovního sociálního 
zařízení velmi zvýšila kvalitu dětské rekreace na turistické základně v Krásné. Rovněž výměna oken v prvním 
patře budovy, výmalba a nové policové sestavy v ložnicích jsou jen pozitivem pro pobyty dětí na TZ.
Realizace grantu Nadace OKD  VESELE UPROSTŘED SÍDLIŠTĚ je velkým přínosem nejen pro děti a 
mládež Klubu Spirála a DDM, ale především pro obyvatele města Orlové. Na zahradě bylo postaveno nové 
beachvolejbalové hřiště, dále pak spoustu nových herních prvků. I tato skutečnost se již promítla do 
prázdninové činnosti.
V roce 2012/2013 jsme se zapojili i do městského projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, kdy 
jsme zkvalitnili vybavení učebny přírodních věd a tím následně modernizovali výuku našich přírodovědných a 
ekologických zájmových útvarů. 
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	DDM Orlová spolupracuje především s Městským úřadem Orlová, Zdravým Městem Orlová, se ZŠ,SŠ,MŠ,ŠD, Stacionářem Duha, Moravskoslezskými Dětskými parlamenty, Národním DP v Praze, Domovem důchodců v Petřvaldě, Dětským domovem v Havířově, Psím útulkem v Orlové, Domem senioru Pohoda, SŠ Baron Schol,TJ Slávia Orlová – oddíl šachu, SK SIKO, SK Slezan Orlová, ŠSK při ZŠ K.Dvořáčka Orlová-Lutyně,
	TJ Orlová – oddíl badmintonu, Krasobruslařský klub Orlová, Tenisový oddíl Orlová, Organizace Děti Fitness a dalšími organizacemi ve městě i okolí.

