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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název DDM:                                    Dům  dětí a mládeže, Orlová,příspěvková organizace, 

Adresa:                                         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 nabídky na školní rok 2013/14. V hodnoceném 

školním roce byly otevřeny zcela nové ZÚ A KURZY, např. divadlo „na rondlu“ pro mládež, 

sportováček – Klub Spirála, barevný volejbal, mladý záchranář, botanika – zelená příroda a další.  

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, v rámci které bude připraven výjezd i do nové lokality, popř.odborně 

zaměřené letní tábory. Rovněž rozšířit nabídku příměstských táborů. Úkol splněn viz.letní činnost. 

4. Hledat finanční prostředky na činnost DDM a Spirály formou sponzorství, grantů a dotačních titulů. V 

rámci Nadace OKD jsme získali grant v rámci programu „Sídliště žije“, kdy dojde k přestavbě hřiště 

na Spirále. Dále jsme získali sponzorství SMO, m.a.s. na letní tábor „Expedice do Afriky“. Úkol 

splněn. 

5. Dalším strategickým cílem bylo prezentovat se na veřejnosti ve formě dobře fungujícího celku. Úkol 

splněn. 

6. Zapojit se do projektů připravovaných městem Orlová. Jednalo se především o pokračování 

v projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ a dále pak v projektech družebního města 

Czechowice-Dziedice /lyžařská škola, S raketou přes hranice/ apod. Úkol splněn. 

Hodnocení jednotlivých úkolů podrobněji rozebráno v příslušných bodech hodnotící zprávy. 

3. ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ 

Zájmová činnost pravidelná byla organizována ve 4 odděleních DDM: 

oddělení tělovýchovy 

oddělení estetiky a výtvarné studio Artík 

oddělení přírodovědy 

taneční oddělení – TK KMIT a TK KMIT – TBC 

 

a odloučenému pracovišti Spirála s MC Bejbáček. 
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Zájmové útvary, kurzy vedlo 13 pedagogických pracovníků DDM a Spirály a 51 externích pedagogických 

pracovníků.  

 

Ve školním roce 2013/2014  pracovalo 91 ZÚ a kurzů s celkovým počtem účastníků 1240. 

Viz.grafy. 

 

Porovnání s jinými školními roky: 

1. Školní rok 2007/2008                            78 ZÚ a kurzů                         1120 účastníků 

2. Školní rok 2008/2009                            78                                          1198 

3. Školní rok 2009/2010                            83                                          1326 

4. Školní rok  2010/2011                                 83                                               1346 

5. Školní rok  2011/2012                                 88                                               1282 
6. Školní rok  2012/2013                                 91                                               1403      

7. Školní rok 2013/2014                                  91                                               1240                                                                                                  

 Přehled zájmových útvarů a kurzů dle oddělení DDM - škol. rok 2013/2014 

 

 

 

4. ÚSPĚCHY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

 

TK KMIT – TBC: 
19.4.2014 DĚTI FITNESS - HAVÍŘOV 

2. místo (Šťastně až navěky) Dětská kategorie A 

3. místo (Barbie a Ken) Dětská kategorie B 

3. místo (Just Dance) Juniorská Kategorie A 

2. místo (Maybe) Hlavní kategorie 
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Oddělení estetické  
výchovy a kreativní  

studio Artík 

Oddělení tělovýchovy 

Taneční oddělení TK  
KMIT + TBC 

Spirála 

Oddělení přírodovědy 

12 

7 

23 

23 

26 



 

17.5.2014 HOT DANCE - ZUBŘÍ 

2. místo (Šťastně až navěky) Dětská kategorie A 

1. místo (Maybe) Hlavní kategorie 

 

 

24.5.2014 DANCE EVOLUTION – PŘEROV 

3. místo (Just Dance) Juniorská kategorie A 

2.místo (Maybe) Hlavní kategorie 

 

25.5.2014 MČR – FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ -  ČĚSKÁ LÍPA 

5. místo (Šťastně až navěky) Dětská kategorie A 

 
3.4.2014  FREN DANCE – Frenštát pod Radhoštěm 

2. MÍSTO choreografie BAREVNÝ SVĚT V HRSTI - kategorie mini 

1. MÍSTO choreografie BRING THE ACTION - kategorie děti 

1. MÍSTO choreografie CHIQUITAM - kategorie junioři 

1. MÍSTO choreografie HERE WE GO AGAIN - kategorie hlavní 

 

8.5.2014 O POPELČÍN STŘEVÍČEK – Šumvald 

1. MÍSTO Choreografie BAREVNÝ SVĚT V HRSTI - kategorie mini 

1. MÍSTO choreografie BRING THE ACTION - kategorie děti 

1. MÍSTO choreografie CHIQUITAM - kategorie junioři 

1. MÍSTO choreografie HERE WE GO AGAIN - kategorie hlavní, 

celkový vítěž celé kategorie HLAVNÍ 

Oddělení tělovýchovy 
 

KRASOBRUSLENÍ 

8.2.-9.2.2014 MČR juniorů Třinec 

6.místo – Martin Krhovjak 

 

 

AEROBIC 

FINÁLE DĚTI FITNES 

1.místo – Kateřina Sikorová – kategorie 10-12 let neprofi 

3.místo – Kateřina Čečotková – kategorie 13 a více let neprofi 

3.místo – Kateřina Polášková – kategorie 12 a více let profi 

 

FINÁLE AEROBICTOUR 

2.místo – Kateřina Sikorová – kategorie Teenagers top 20 nepofi 

2.místo – Karolína Rettková – kategorie Teenagers top 60 neprofi 

2.místo – Nela Majkútová – kategorie Teenagers top 20 profi 

3.místo – Kategorie Čečotková – kategorie Seniors top 20 neprofi 

2.místo – Kateřina Polášková – kategorie Seniors top 20 profi 

 

CHOREOGRAFIE TŘI MUŠKETÝŘÍ  - Aerobic 

1.místo – Aerobictour Orlová 

2.místo – Aerobictour Uherský Ostroh  

1.místo – Aerobictour Bystřice pod Hostýnem 

2.místo – Aerobictour Vnorovy 

 

ŠACHY 

Jan Šebesta – 1.místo KP rapid šach Frýdek-Místek a Havířov 

Jan Šebesta – 5.místo Mistrovství Moravy a Slezska – Kouty nad 

Desnou 

Filip Neumann – 3.místo MČR v praktickém šachu 

Filip Neumann – 1.místo Mezinárodní turnaj Wegrow Polsko  
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Tomáš Horváth – 1.místo Mezinárodní turnaj Wegrow Polsko do 

14 let 

 

VOLEJBAL 

Družstvo mladších žákyň 

1.místo v Poháru Moravskoslezského kraje 

3.místo Republikové finále mladších žákyň – Praha 

 

Družstvo starších žákyň 

5.místo v Poháru Moravskoslezského kraje 

 

Taneční klub KMIT 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY   

SUT         10.5.2014          LITOMĚŘICE 

3. MÍSTO choreografie HERE WE GO AGAIN - kategorie hlavní 

17.5.2014 HOT DANCE 2014 –ZUBŘÍ 

1. MÍSTO choreografie BAREVNÝ SVĚT V HRSTI - kategorie mini 
1. MÍSTO choreografie BRING THE ACTION - kategorie děti 
1. MÍSTO choreografie CHIQUITAM - kategorie junioři 
1. MÍSTO choreografie HERE WE GO AGAIN - kategorie hlavní 

24.5.2014 DANCE EVOLUTION – Přerov 

1. MÍSTO choreografie BAREVNÝ SVĚT V HRSTI - kategorie mini 
1. MÍSTO choreografie BRING THE ACTION - kategorie děti 
1. MÍSTO choreografie CHIQUITAM - kategorie junioři 
1. MÍSTO choreografie HERE WE GO AGAIN - kategorie hlavní 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

SUT            25.5.2014             ČESKÁ  LÍPA 

2. MÍSTO choreografie BRING THE ACTION - kategorie děti 

2. MÍSTO choreografie CHIQUITAM - kategorie junioři 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

SUT       1.6.2014          JABLONEC NAD NISOU 

1. MÍSTO choreogafie BAREVNÝ SVĚT V HRSTI - kategorie mini 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBILKY 

ČAT     1.6.2014         JABLONEC NAD NISOU 

1. MÍSTO choreografie BAREVNÝ SVĚT V HRSTI - kategorie mini 

1. MÍSTO choreografie HERE WE GO AGAIN - kategorie hlavní 

Velkým úspěchem je postup dvou choreografií TK KMIT na Mistrovství světa v Liberci. 
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Výtvarné oddělení 
 
CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Ahoj z prázdnin“ 
1.místo  Aneta Havelková – kat.děti 6 – 8 let „Na táboře jsem byla indiánkou“ 
1.místo Natálie Klimšová – kat.děti 11 – 12 let „Super tobogán“ 
 
CELOSTÁTNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Kniha a já“ 
2.místo  Natálie Pánková – kat.děti 9 -10 let „Dášenka“ 
 
SVĚT OČIMA DĚTÍ – 11. KOLO VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA 
V rámci této soutěže byli ocenění žáci: 
Terezie Bazalová 14 let 
Natálie Klimešová 12 let 
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 19.6.2014 v Národním domě na Vinohradech v Praze. 
 

Přírodovědné oddělení 
 
Deponace páru ARŮ ZELENOKŘÍDLÝCH z brněnské zoo 

Odchov Scinka šestipruhého – jedná se o vůbec první odchovaný druhu plaza v DDM. 

Ostatní úspěchy zájmových útvarů – krajského, okresního a městského charakteru jsou 

uvedeny v hodnotících zprávách jednotlivých oddělení a denících zájmových útvarů. 

 

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 555 akcí s celkovým počtem účastníků 18 018. 

Zájmová činnost nepravidelná- akce, soutěže, výstavy, 

výukové programy, workshopy, besedy,… 

 Počet akcí Počet účastníků 

DDM 254 10 593 

OP Spirála  

/včetně MC Bejbáček/ 301 7 425 

Celkem 555                    18 018 

V této oblasti můžeme pouze konstatovat, že došlo k určitému poklesu akcí i počtu účastníků. 

K poklesu akcí došlo především v MC Bejbáček, kdy mnohé akce byly pojaty jako hlavní činnost mateřského 

centra, byly organizovány pro pravidelné klienty. Nejednalo se o akce pro veřejnost. Pokles účastníků je u 

obou organizací, u MC pak již důvod uveden u počtu akcí.    

              

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 Lotrando a Zubejda    
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 MISS ORLOVÁ 2014                     

 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 –„ Děti pojďte s námi zachránit pohádky“ 

 Zátopkova štafeta orlovských škol 

 Pohádkový les ve spolupráci se Svazem žen Orlová 

 Karneval na ledě 

 Aerobic TOUR ORLOVÁ – soutěž jednotlivců v aerobiku 

 Aerobic TOUR ORLOVÁ – soutěž týmů v aerobiku 

 Kulatý stůl – akce DP 

 Den Země – „Zvířecí bohové – Posvátná stvoření“ 

 Strife dance 2014 /soutěž sól a duet/ 

 II.ročník Pohybové akademie 

 Taneční show TK KMIT +TBC – DANCE ACADEMY 

 ZOO Brno 

 Divadelní představení pro školky a školy 

 Výstava keramiky a výtvarných prací DDM  

 Akce DP – TALENT ORLOVÁ 

 V.Slet čarodějů a čarodějnic 

 DEN DĚTÍ 

 Divoký západ v MC Bejbáček 

 Pochod světlušek – Helloween            

Ve výše uvedeném výčtu akcí nejsou obsaženy akce sportovního charakteru vyhlašované MŠMT. 

Těchto akcí bylo 7 s počtem účastníků 669. 

Za velmi významnou součást naši činnosti na oddělení přírodních věd považuji realizaci výukových 

programů z oblasti přírodovědy a ekologie pro MŠ a ZŠ. Mateřských a základním školám jsme nabídli 

tyto vyúkové programy: 

 Pomáháme zvířátkům v zimě 

 Zvířecí školka 

 Žijí spolu 

 Stejné jméno, jiný tvor 

 Velryba není ryba a netopýr není pták 

 Podle nosa poznáš kosa 

 Zvířecí detektiv 

 Den Země 

Další běžnou činností oddělení přírodních věd jsou prohlídky oddělení s výkladem, které hojně využívají 

mateřské školy, základní školy, Gymnázium Orlová, MC Bejbáček i děti ze Spirály. Prohlídky oddělení s 

výukovými programy  si objednává pravidelně i mateřská škola z Karviné. Radost jsme měli, že k nám na 

oddělení PV zavítala i škola z Havířova. 

6. SPONTÁNNÍ ČINNOST 

V domě děti a mládeže se spontánní činnost již ve školním roce 2013/2014 nepřipravovala. 

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, výtvarné workshopy.  
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V době příznivého počasí děti využívají zahradu, hřiště, průlezky, houpačky, prostě vše co rekonstruovaná 

zahrada nabízí. 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 2013/2014 celkem 7 sportovních  soutěží a 

recitační přehlídku městského charakteru s počtem účastníků 766. 

Jedná se o soutěže, které vyhlašuje nebo spoluvyhlašuje MŠMT typu A a B. 

8. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST 

Příměstské tábory 

Ve školním roce 2013/2014 bylo opět připraveno 8 příměstských táborů s celkovým počtem 

účastníků 154 dětí. V MC Bejbáček byly nabídnuty rodičům dva týdenní bloky Miniškoličky.    
Tuto prázdninovou aktivitu využilo 22 dětí. 

Tuzemské tábory a soustředění 

 

Dům dětí a mládeže a Klub Spirála zorganizoval v době letních prázdnin 8 letních táborů a 

odborných soustředění. Těchto aktivit se zúčastnilo 242 dětí a mládeže. Jednalo se o 4 táborů se 

všeobecným a přírodovědným zaměřením. Dále pak jsme připravili letní odborná soustředění 

taneční, badmintonu a volejbalu. Úplnou novinkou byl odborný přírodovědný tábor v ZOO Dvůr 

Králové nad Ladem. I přes vyšší cenu byl o tento tábor velký zájem, kdy jsme nemohli uspokojit 

ani všechny zájemce. Proto budeme v příštím školním roce tuto aktivitu rozhodně nabízet znovu. 

Dalším úkolem pro příští školní rok je i rozplánovat tábory rovnoměrně na oba měsíce prázdnin. 

 

Zahraniční pobyty 

 

Oddělení tělovýchovy a TK KMIT připravil 2 zahraniční pobyty pro děti a pro rodiče s dětmi, 

kterých se zúčastnilo 18 dětí a 33 dospělých 

 

Jarní tábory a soustředění 

V hodnoceném školním roce byly realizovány 2 tábory o jarních prázdninách. Jeden v rámci 

projektu s Czechowicemi a druhý tradičně na turistické základně v Krásné. Obou táborů se 

zúčastnilo 39 dětí.                                  – 8 -           



 

Dále pak dům dětí a mládeže a Klub Spirála organizují víkendové pobyty, kterých během školního roku 

2013/2014 bylo připraveno a zorganizováno celkem 14 s počtem účastníků 251 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 86 dětí a 78 dospělých. 

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. 

 

 

9.PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Personální zajištění DDM od 1.1.2014 

Pedagogičtí pracovníci: 

Ředitelka                           pracovní úvazek 1,0 

Estetika                             pracovní úvazek 1,0 

Tělovýchova                       pracovní úvazek 1,0 

TK KMIT – TBC                   pracovní úvazek 2,7 

Přírodověda                       pracovní úvazek   0,975 

Pedagog-sport.soutěže        pracovní úvazek 0,75 

Výtvarné studio Artík           pracovní úvazek 0,40 

Celkem                              7,825 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 

 

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   15,475 pracovních úvazků 

V DDM a v Klubu Spirála pracovalo celkem  51  externích pedagogických pracovníků – vedoucích 
zájmových kroužků a kurzů. 

Personální zajištění odloučeného pracoviště SPIRÁLA od 1.1.2014 

Pedagog volného času 4x            pracovní úvazek 3,70 

Majetkový referent – pokladní      pracovní úvazek 1,0 

Úklid 2x                                     1,2 

Domovník – recepce                    0,5 

Pracovníci OP Spirála celkem  6,4 pracovních úvazků 
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10. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Šertlerová Jana               Pracovně právní souvislosti a aplikace školské legislativy při řízení školy  

                                          a školského zařízení – Ostrava 

                                       Pracovně právní vztahy ve školství pro SVČ – Ostrava 

                                       Celostátní seminář ředitelů SVČ - Plzeň 

Šimčík Jan                       Pedagog mezi paragrafy – Ostrava 

Šerterová Sandra           Pedagog mezi paragrafy – Ostrava 

                                       Zdravotník zotavovacích akcí – Opava 

Vargová Lenka                Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku 

Mgr.Koběrská Vlasta       Zdravotník zotavovacích akcí – Opava 

 

Tůmová Sylvie                Technika muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik 1. 

                                        Zdravotník zotavovacích akcí – Ostrava 

Kardašová Jana               Zdravotník zotavovacích akcí - Ostrava 

Věra Pacíková                  Pedagog mezi paragrafy – Ostrava                                                                                                            

                                      
 

Kněžíková Růžena            Cyklus osmi školení v oblasti účetnictví přís.org.-Ostrava 

                                         Nová Občanský zákoník ve školství - Ostrava 

                                         Pracovně právní vztahy ve školství - Ostrava 

                                     

Nováková Magdalena       Pracovně právní souvislosti a aplikace školské legislativy – Ostrava 

                                            Pracovně právní vztahy ve školství pro SVČ - Ostrava    

 

                                      

11. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 

Dům dětí a mládeže zakoupil v rámci učebních pomůcek pro činnost DDM a Klubu Spirála především 

audiotechniku – 3 ks přenosný magnetofón, 2 ks miniaparatůru do tanečního a gymnastického sálu, 

přenosné ozvučení pro akce mimo prostory DDM a Klubu Spirála, 4 ks tablet do zájmových kroužků, stopky, 

žíněnky. Dále pak ze zvířátek chameleona zeleného. Z ostatního materiálního zabezpečení to byl vysavač pro 

MC Bejbáček, wab systém pro DDM, 3 ks počítače pro THP a řed.DDM, 1 ks notebook pro TK KMIT. Pro 

oddělení PV mrazicí box, stany pro letní tábor. 

V DDM Orlová byla provedena modernizace recepce, dokoupeny židle a křesílka pro návštěvníky. 

Na TZ Krásná byl proveden nákup elektrického sporáku, žebříku, strunové sekačky, 2 ks várnic a dokoupeny 

nerezové hrnce. 

 

Opravy a údržba: 
 

DDM Orlová:             - drobné elektro práce, výměna drátěného skla ve sklepních oknech, výměna lina               

v kanceláři TV, opravy zdiva a fasády DDM, oprava prosklených stěn v tanečním sále 141.   

Z rozpočtu města byla opravena střecha nad Muzeem Těšínska a byla provedena rekonstrukce 

vstupních schodů do DDM.  

V Klubu Spirála došlo k výměně 1 ks vstupních dveří do pavilónu volnočasových aktivit, 

započaly opravy elektroinstalace a hromosvodů v jednotlivých pavilónech, opravují se havarijní 

stavy střech. 

      

Klub Spirála:     - drobné instalaterské práce a elektro práce, výměna drátěných skel na zábradlí střech 

pavilónu, výměna drátěného skla v oknech a dveřích, výměna koberce v MC Bejbáček. 
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TZ Krásná:        - výměna podlahy a schodů na chodbě I.patro budy TZ, montáž zábradlí, montáž regálu 

v kuchyni, provedení omítek venkovního sociálního zařízení, betonování podlahy ve venkovním skladu, ořez 

stromů, oprava žlabů kolem víceúčelového hřiště, srovnání terénu pod stany, výkop ohniště, oprava celt a 

matrací do stanů, oprava dřevěných stanových podlážek 

 

 

12. SPONZORSTVÍ 

 
K hlavní sponzorům DDM patří zejména NADACE OKD. 

Dále DDM získal další menší finanční dary na akce DDM od firem:  BT Computers – Boris Otevřel, G+M 

Fotoateliér p.Gabzdylová, SMO, m.a.s., p.Galgańáková, Mudr.Turek, 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, ZŠ Dolní Lutyně, ZŠ Rychvald,  TJ Orlová – oddíl badmintonu, Krasobruslařský klub Orlová, 

Tenisový oddíl Orlová,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, , ČSŽ Orlová, OS Poseidon,  MP Orlová. 

13. GRANTY 

Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali projekt Nadace OKD, kdy jsme získali částku 600 tisíc Kč. 

Jednalo se o projekt  

- 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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