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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 v DDM Spálené Poříčí 
 
Provoz v Domečku Spálené Poříčí ve školním rok 2020/2021 byl důsledkem 
epidemie Covid -19 velmi poznamenán a docházka dětí byla od října 2020 do 
května  2021 téměř nulová. V mnoha ohledech nás to všechny nejen zaskočilo, 
ale rázem se naše práce musela obrátit naprosto jiným směrem, abychom 
neztratili kontakt s dětmi, dospělými a širokou veřejností, který je pro nás 
smyslem naší práce a je velmi důležitý.  
Náš provoz začal v září, jako každý rok, kdy jsme spustili činnost Klubu dětí, 
kam děti docházejí po škole a svojí činností tzv. supluje činnost družiny. 
Docházka byla četná a děti se po prázdninách do klubu hlásily.  
Jako každoročně, i letos jsme v rámci TOP týdne ve Spáleném Poříčí pořádali 
Týden otevřených dveří, kde si mohla široká veřejnost při návštěvě Domečku 
prohlédnout jeho prostory a seznámit se s činností Domu dětí.  
Nedílnou součástí TOP týdne je tradičně Pohádkový les, který pořádá Sociální 
komise Spáleného Poříčí pod vedení paní Ivy Jakubčíkové. Tentokrát bylo téma 
Pohádkového lesa ,,Zahrajem si na vojáky“ a konal se 6.9.2020. Stanoviště 
s vojenskými úkoly byly rozmístěny po zámeckém parku a na hojný počet 
účastníků čekala na konci sladká vojenská odměna. 
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Kroužky Domeček uvádí v činnost vždy první týden v říjnu, kdy děti už znají 
pevný rozvrh ve škole, začátek školního roku se rozběhne, jeho chod ustálí a 
my můžeme s dětmi a rodiči naplno spustit kroužky. Každý rok je k dispozici 
Nabídka zájmové činnosti kroužků pro děti i dospělé, kde se všichni mohou 
seznámit s plánovanými akcemi pro děti i dospělé, s kroužky, příměstskými 
tábory, plánovanou letní činností a s novinkami pro všechny naše klienty.  
Každý rok nabízíme nové kroužky, aby byla naše nabídka rozmanitá a mohli si 
vybrat všichni, kteří mají zájem o mimoškolní aktivity našeho Domečku. 
V nabídce školního roku 2020/2021 bylo nabídnuto 38 kroužků pro děti včetně 
Klubu Domečkáři. Ve výčtu je i 7 novinek a kurzy pro dospělé : Kurz 
Keramiky a Kurz večerního cvičení pro dospělé. 
 
Jako nové byly nabídnuty tyto kroužky: 

- kroužek plný záhad HLAVOLAM 
- kroužek šití ZÁPLATKY 
- výtvarný kroužek TVOŘIVÉ DÍLNY 
- sportovní kroužek KRUHÁČ 
- střelecký kroužek BAMBITKY 
- turistický kroužek LEDŇÁČEK 
- sportovní kroužek FLORBAL PRO HOLKY 

 

Klub Domečkáři, kam děti docházejí hned po škole byl opět od 11:30 hod. do 
15:30hod. a byl v provozu od 1. 9. 2020. Za jeho činnost a provoz znovu 
zodpovídaly Zuzana Dovínová a Bc. Stanislava Rybáková.  
 

Zavedené nové kroužky z loňského školního zůstaly v nabídce a v přízni dětí a 
dospělých, především díky vedoucím těchto kroužků, kteří svými výkony a 
výsledky lákají děti k docházce na tyto novinky. Do těchto řad patří i externí 
pracovníci, kteří svůj volný čas věnují práci s dětmi.  
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 Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021 
 
 

 název kroužku zaměření oddělení vedoucí 
kroužku 

1 NOVINKA – Hlavolam luštění hlavolamů estetické Zuzana Dovínová 
2 NOVINKA – Záplatky základy šití estetické Pavlína Tymlová 
3 NOVINKA – Tvořivé dílny vyrábění a tvoření estetické Zuzana Dovínová 
4 NOVINKA – Kruháč  kruhový trénink sportovní Stáňa Rybáková 
5 NOVINKA – Bambitky  střelecký kroužek sportovní Tomáš Gritz 
6 NOVINKA – Ledňáček  turistický kroužek sportovní Stáňa Rybáková 
7 NOVINKA – Florbal pro 

holky   
sportovní kroužek sportovní Stáňa Rybáková 

8 Pohybáček cvičení maminek s dětmi sportovní Stáňa Rybáková 
9 Florbal pro mladší žáky florbal pro děti sportovní Václav Karlík 
10 Florbal pro starší žáky florbal pro děti sportovní Václav Karlík 
11 Florbal pro pokročilé florbal pro děti sportovní Václav Karlík 
12 Trampolíny pro děti cvičení na trampolínách sportovní Stáňa Rybáková 
13 Zdravotní cvičení pro děti zdravotní cviky pro děti sportovní Stáňa Rybáková 
14 Mini Mixér taneční kroužek taneční Kristýna Tymlová 
15 Aerobik I. stupeň taneční kroužek taneční Kristýna Tymlová 
16 Aerobic II. stupeň taneční kroužek taneční Kristýna Tymlová 
17 Mixér taneční kroužek taneční Kristýna Tymlová 
18 Mažoretky taneční kroužek taneční Kristýna Tymlová 
19 Cheer Dance taneční kroužek taneční Kristýna Tymlová 
20 Princezny tanečky pro nejmenší taneční Kristýna Tymlová 
21 Miš Maš vyrábění a vše pro 

nejmenší 
estetické Zuzana Dovínová 

22 Redakce novinářský a 
zpravodajský 

estetické Stáňa Rybáková 

23 K(n)oflíci keramika II.stupeň estetické Pavlína Tymlová 
24 Hliněnky keramika větší děti estetické Pavlína Tymlová 
25 Střípek keramika mladší žáci estetické Pavlína Tymlová 
26 Keramika pro děti a dospělé keramika pro rodiny estetické Pavlína Tymlová 
27 Dívčí klub a ruční práce tvoření, kosmetika, 

vyrábění 
estetické Stáňa Rybáková 

28 Dětské paličkování paličkování pro děti estetické Pavlína Tymlová 
29 Skřítkova dílna vyrábění mladší děti estetické Zuzana Dovínová 
30 Míčové hry hraní her v tělocvičně sportovní Stáňa Rybáková 
31 Ententýky sportování pro starší děti sportovní Stáňa Rybáková 
32 Brnkálek kytarový kroužek estetické Božena Šroubková 
33 Mlsounovo vaření kroužek vaření estetické Jana Herboltová 
34 Domino lidové tance pro děti taneční Božena Šroubková 
35 Deskové hry hraní stolních her estetické Jana Herboltová 
36 Cvrkot cvičení pro mladší děti sportovní Stáňa Rybáková 
37 Cvičení pro dospělé cvičení pro dospělé sportovní Stáňa Rybáková 
38 Klub dětí Domečkáři  pondělí - pátek klub Rybáková, Dovínová 
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Všechny tyto kroužky byly nabídnuty a jejich činnost se rozběhla v prvním 
říjnovém týdnu. Z důvodu zhoršení epidemie, se však 8. října z nařízení Krajské 
hygienické stanice Plzeň, č. 6/2020, náš Domeček uzavřel všem klientům a tím 
se zastavila i činnost kroužků. Následovalo usnesení vlády ČR, č. 997 ze dne 
8.10.2020, které dalo jasné podmínky pro uzavření nejen našeho Domečku, ale i 
ostatních organizací. 
Před Vánocemi se za přísných hygienických opatření Domeček částečně znovu 
zprovoznil, ale jen pro některé zájmové činnosti, které se mohly konat 
v souladu s hygienickými pravidly.  
V novém roce 2021 se epidemiologická situace ještě zhoršila a pravidla pro 
návštěvu Domečku pro klienty nedovolovala, aby kroužky pokračovaly. 
Z nařízení vlády ČR – Usnesení vlády ČR , č. 1377 ze dne 23.12.2020. 
Naše činnost se musela ubírat novým směrem, abychom neztratili kontakt 
s dětmi a jejich rodiči. Pro všechny z nás to byla velká neznámá a museli jsme 
vymýšlet nové možnosti. Bylo nutné se naučit vše převádět do elektronické 
formy a snažit se zájmovou činnost nabídnout v on-line formě.  
Zjistili jsme, že naše práce je založena výhradně na osobním styku, osobním 
kontaktu a nenahradí ji ani obrovská snaha nás všech vytvořit jinou možnost 
prezentování zájmové činnosti. Zpracování postupu při prezentování kroužku 
ve srozumitelné podobě zabere nesmírně velké množství času. Je nutné všechny 
postupy buď nahrát na video nebo nafotit, pak zpracovat do srozumitelné 
podoby, zveřejnit tak, aby bylo možné se k nim dostat pro všechny oslovené a 

v neposlední řadě osobně každého 
klienta kontaktovat o tom, kde a jak 
tuto naši nabídku využít. Výsledek se 
však nerovnal vynaložené námaze. 
Zpětná vazba byla minimální, 
komunikace téměř nulová. Pro nás 
ale bylo skvělé zjištění, že naše práce 
je založená opravdu výhradně na 
osobním kontaktu a verbální 
komunikaci s klienty a že tuto 
skutečnost nic nenahradí. 
Pokračovali jsme tedy ve snaze ,,něco 
dělat“, kdy možnosti byly minimální,  
ale ne nemožné. Po vzoru některých 
domů dětí jsme se pustili do pořádání 
stezek ve Spáleném Poříčí, které se 
konaly venku, kde vydané restrikce 
nebyly přece jen tak omezující, jako 
pro práci v uzavřeném  prostoru. 
Stezky měly určitou dobu konání, 
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měly svůj název, který korespondoval s úkoly na stezce, byly pro děti i pro 
dospělé a byly zaměřeny na plnění úkolů a zapisování odpovědí na určené trase. 
Trasu jsme vyznačili, opatřili úkoly, vytiskli kartičky, na které se výsledky 
úkolů zapisovaly a po absolvování trasy nám vyplněné kartičky děti i dospělí 
přinesli do Domečku. My jsme vyhodnotili výsledky a vždy jsme každého 
odměnili drobnou pozorností. Příprava stezek včetně vymýšlení a realizace 
zabrala také velké množství času, ale zpětná vazba byla o poznání větší než 
virtuální kroužky. 
První stezka se nazývala Čarodějná stezka a proběhla v období prvního máje. 
Otázky a úkoly byly zaměřené na téma kouzel, čarování, kouzelných lektvarů a 
všeho, co je spojené se světem kouzel a čarodějnic. Podle vydaných kartiček a 
vyzvednutých odměn, byla účast na stezce v počtu cca 60 osob. 
Druhou stezku jsme nazvali Báchorka a připravili jsme ji jako dárek ke Dni 
dětí. Úkoly byly zaměřeny na svět pohádek a všeho co se v pohádkových 
bytostí týká. Odměnou byly zase drobné ceny, včetně pamětních placek 
s názvem a datem konané stezky.  
Tato stezka se také těšila velkému zájmu, zúčastnilo se jí okolo 50 zájemců. 
Rodiče i děti byli spokojeni, stezka se jim líbila, o čemž svědčí poděkování a 
slovní ohodnocení některých zúčastněných. Máme velkou radost, že se nám 
akce povedla a všechny nás to těšilo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Koncem května 2021 nám svitla naděje na alespoň částečnou obnovu styku 
s dětmi, kdy byly rozvolněné restrikce týkající se pandemie Covid-19. 
Každoročně v tuto dobu ukončujeme pravidelnou činnost kroužků a v měsíci 
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červnu se začínáme připravovat na letní táborovou činnost. Nejen tato 
skutečnost je v tomto roce ,, naruby“.  My jsme ale místo ukončení činnosti 
mohli naopak po dlouhé době v Domečku přivítat děti, které projevily zájem o 
některé z kroužků, které bylo možné do konce června navštěvovat. 
Začali jsme pořádat jednotlivé akce pro děti v Domečku v omezeném počtu 
zúčastněných. Nabídli jsme vždy na týden různé možnosti zájmových akcí a na 
základě zájmu a přihlášených dětí jsme uskutečnili tuto akci za přítomnosti 
maximálně deseti osob v kroužku. 
I za tuto velmi omezenou možnost jsme byli nesmírně rádi a užili jsme si s 
dětmi alespoň pár hezkých a veselých dnů. Kroužky a naši činnost jsme 
ukončili 30. června 2021. 
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S dětmi jsme se od konce května do konce června setkali v těchto kroužcích: 
 

Název:                          Počet účastníků: 

 

 
 
 
Když započteme účastníky na stezkách v počtu 60 a 50 klientů, získáme 
celkové číslo 901 klientů, kteří naše akce navštívili i přes nepříznivou situaci 
týkající se pandemie.  
Děkuji pracovnicím a všem, kteří nám věří, že svoji práci děláme pro ně a 
s radostí. 
 

 Domečkáři - každý den podle zájmu a potřeby dětí a rodičů   340 

 vyrábění pro nejmenší Míš Maš  - 1. 6. 2021  18 

 sportovní den s Domečkem – 2. 6. 2021   13 

 taneční kroužek Princezny – 8.6. 2021  9 

 vyrábění pro nejmenší Miš Maš – 8.6.2020  17 

 sportovní den pro školní děti – 9.6.2020   12 

 vyrábění pro nejmenší Miš Maš– předškolní děti – 9.6. 2020  15 

 Hýbánky – trampolíny pro předškolní děti – 10.6. 2021  10 

 keramický den pro školní děti – 10.6. 2021  6 

 taneční den pro holčičky 1.-.5. tř. – 11.6. 2021  8 

 Medobraní v Ekocentru – 11. 6. 2021  9 

 taneční kroužek Princezny pro předškolní děti – 15.6.2021  10 

 vyrábění pro nejmenší Miš Maš pro předškolní děti – 15.6.2021  17 

 Skřítkova dílna pro školní děti – 16.6.2021  7 

 vyrábění pro nejmenší Miš Maš pro předškolní děti – 16.6.2021  17 

 Hýbánky pro předškolní děti – 17.6.2021  14 

 keramika pro školní děti – 17.6.2021  8 

 taneční den školní děti 6.-.9.třída – 18.6.2021  6 

 taneční kroužek Princezny pro předškolní tanečnice – 22.6.2021  12 

 vyrábění pro nejmenší Miš Maš pro předškolní děti – 22.6.2021  18 

 sportovní den pro školní děti – 23.6.2021  12 

 vyrábění pro nejmenší Miš Maš pro předškolní děti – 23.6.2021  18 

 Hýbánky pro předškolní děti – 24.6.2021  14 

 keramika pro školní děti – 24.6.2021  8 

 taneční den pro školní děti 1.-.5.tř.  – 24.6.2021  11 

 zdravotní cvičení pro děti 4 setkání za měsíc  32 

 kroužek Bambitky 4 setkání za měsíc  15 

 Hurá prázdniny se skákacím hradem – 30.6.2021  115 

 celkem   791 
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PRÁZDNINOVÁ ČINNOST 

O velkých prázdninách se každoročně 
v našem Domečku konají Příměstské 
tábory. S obavami jsme sledovali 
situaci a pevně doufali, že tábory, které 
jsme tak pečlivě připravovali budou a 
nezklameme děti, rodiče a ani sebe. 
Tábory byly!!! 
O letošních prázdninách v našem 
Domečku proběhly hned čtyři 
příměstské tábory. Dva třídenní 
věnované keramice a dva pětidenní: 
Konec doby ledové a Cesta kolem 
světa. Celkem se všech táborů 
zúčastnilo téměř 90 dětí ! A byly to děti z daleka, nejen z okolí Spáleného 
Poříčí. Jsme potěšeni, že se o nás ví i na takových místech, jako je např. i  
hlavní město Praha. 
Dva Keramické tábory byly určeny dětem, které se už s keramikou setkaly. Při 
práci zlepšovaly své umění změnit hlínu ve výrobek a prohlubovaly své znalosti 
ohledně postupů tvarování a barvení keramiky. 

V polovině července jsme se 
s dětmi přemístili do Doby 
ledové. Tábor plný soutěží, her 
a hlavně kamarádů a zábavy. 
Vrcholem tábora byla pěší cesta 
do „Mamutího údolí“ (okolí 
rybníku Cecima v Blovicích), 
kde si děti kromě dalších 
soutěží, i uvařily bramborový 
guláš v kotlíku na ohništi.  
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Poslední tábor na konci srpna se nesl v duchu Cesty kolem světa. Kromě 
táborových her, tematicky zaměřených podle rozličných tradic a zvyků 
v různých zemích, jsme se podívali i do „Austrálie“ (farma Moulisových 
v Milínově). I přes deštivé počasí nakonec všichni cestovatelé statečně zdolali 
cestu na farmu i zpět pěšky a o to víc si vychutnali opékání Buřtů na Šafranici a 
přespávání v Domečku. 
Personál DDM Domeček na 
všech táborech dětem 
zajišťuje nejen program, ale i 
stravu, Vaše děti si 
pochutnávají na domácích 
jídlech. 
Tábory byly pro nás, a věřím, 
že i pro děti, úžasné, hlavně 
proto, že jsme se zase mohli 
všichni setkat a dělat to, co 
nás baví!  
 

 

 
Jsme velice rádi, že jsme všichni mohli na těchto táborech být, že jsme mohli 
trávit čas společně a že nám nelehká doba dovolila tábory uskutečnit, i když vše 
bylo každým dnem v ohrožení. 
Díky skvělým, vděčným a radostným dětem, díky vedoucím za perfektní 
přípravu a odvedenou práci, rodičům, kteří nám s důvěrou svěřují své děti a 
všem, kteří nám fandí a podporují naši činnost. Bez nikoho z vyjmenovaných 
bychom nic z prožitého a uskutečněného neměli. 
 
 
 
 

 

 

 

 název tábora termín počet dní počet dětí pracovníci 
1 Keramický tábor I. 7. – 9.7 2021 3 9 3 
2 Konec doby ledové 19.-.23.7.2021 5 29 5 
3 Keramický tábor II. 28. – 30.7.2021 3 13 4 
4 Cesta kolem světa 23. – 27.8.2021 5 38 8 
 celkem 16 89  
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Každoroční čísla a výsledky návštěvnosti a chodu Domečku  
 

Každým rokem uvádím ve zprávě počty účastníků na akcích, kroužcích, 
táborech a zájmových činnostech v Domečku. 
V loňském roce jsme nemohli udat objektivní a skutečná čísla, protože situace, 
která je nám všem známá, zatočila téměř se všemi pravidly, která do doby 
pandemie fungovala. Pravidla byla samozřejmostí a mohly se o ně opírat 
nadcházející události. Již druhý rok tomu tak není, ale přes všechny překážky 
věřím, že náš Domeček ukázal, že i když vše nejde jako po másle, je možné 
udělat něco, co sice nevynese  velká čísla, ale určitě se prokáže snaha, vůle a 
radost i z malých úspěchů. Jsem přesvědčená, že je to dobrý základ pro 
,,znovuzrození“ v době, kdy nejen náš Domeček, ale mnoho dalších organizací 
se bude vzpamatovávat z vynuceného útlumu jejich činnosti.  
V minulém školním roce došlo ke změně ve složení pracovnic v Domečku. 
Slečna Kristýna Tymlová, která skvěle zajišťovala chod tanečního oddělení, 
uvedla v činnost mnoho dalších druhů tanečních kroužků, svědomitě a s láskou 
připravovala všechny tanečnice na soutěže, kterých se děvčata účastnila, odešla 
v únoru 2020 na mateřskou dovolenou. V březnu 2020 porodila krásnou 
zdravou dcerku Alžbětku, možná další budoucí tanečnici. Přejeme jim oběma a 
všem jejím blízkým hodně zdraví a radosti z nové životní situace. Týna nám i 
dětem bude moc chybět a věřím, že i my jí, ale o to radostněni ji přivítáme, až 
se k nám bude s Alžbětou vracet. 
Tato skutečnost nás však ochudila o jednu skvělou pracovnici a bylo zřejmé, že 
bez další pracovní síly bude dobrý chod Domečku ohrožen. Proto jsme přijali, 
jako externí pracovnici na Klub Domečkářů paní Nikolu Nešťákovou, která 
nám jistě pomůže v naší práci, abychom mohli dál dobře připravovat kroužky, 
akce a činnosti pro děti, rodiče a širokou veřejnost. 
Protože jsme začátkem školního roku začali vybírat pravidelné zápisné na 
kroužky, stalo se, že některé kroužky byly klienty zaplaceny a kroužky nemohly 
probíhat. Čekali jsme na vývoj situace týkající se restrikcí a uzavření nejen 
našeho Domečku. Ve dvou vyhlášených termínech jsme vyzvali plátce, aby si 
zaplacené zápisné vyzvedli proti potvrzení. Ve většině případů se tak stalo, ale 
ne všichni využili tuto možnost. Na konci školního roku však bylo nutné uzavřít 
období v oblasti administrativy a hospodaření, proto po 30.6.2021 již nebylo 
možné o vyplacení zápisného požádat. Peníze, které se staly přeplatkem 
v zápisném, byly použity k zakoupení potřeb pro činnost kroužků. 
V novém školním roce začneme s činností kroužků, pro částečnou kompenzaci, 
již v polovině září. Všechny kroužky najdete v Nabídce zájmové činnosti 
kroužků pro školní rok 2021/2022, která už od 1.9.2021 je k dispozici v našem 
Domečku v tištěné podobě nebo ji najdete na našich webových stránkách. 
Kroužky uvedené v Nabídce kroužků pro školní rok 2021/2022 jako Novinky, 
budou v prvním pololetí školního roku pro zájemce zdarma a platit se bude 
pouze druhé pololetí docházky do kroužku. 
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Dobrá zpráva pro zájemce je, že naše organizace nehodlá zvyšovat poplatky za 
kroužky, i přes nepříznivou situaci zapříčiněnou epidemií v minulém školním 
roce. Naše poplatky za zájmovou činnost jsou v porovnání s jinými 
organizacemi na velice nízké hranici. Je tomu tak především z toho důvodu, aby 
bylo zřejmé, že není zdrojem obohacování organizace, ale že je nutnou součástí 
pokrytí potřeb pro správný chod kroužků. Naším zájmem je přilákat děti 
k tvoření, zájmům, sportu, pohybu, zdraví, rozvíjení dovedností a 
smysluplnému trávení volného času v kolektivu kamarádů a přátel a co nejméně 
tím zasahovat jak finančně, tak časově do potřeb a fungování rodin. Naší prácí 
je bavit, věnovat se, umožňovat a rozumět. Nikoli zatěžovat a nutit. 
 

V grafu u školního roku  2019/2020 a 2020/2021 nenajdete žádná 
čísla, z výše uvedených důvodů 

 
Graf růst zájmu o všechny mimoškolní aktivity v Domečku Spálené Poříčí od roku 2009 do roku 
2021: 
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Závěr 
 
Školní rok 2020/2021 pro nás nebyl snadný. Především nás zasáhla nejistota a 
Dům dětí najednou pozbýval smyslu a ztrácel jiskru. Přestože jsme pracovali na 
věcech, na které není většinou při plném provozu čas, naprosto nás to 
nenaplňovalo a vše kolem bylo takové ,,prázdné“. 
Našim velkým přáním je, aby se k nám znovu děti vracely, v Domečku zase 
zazněl křik, smích, zpěv, hudba, radost…a vše, co stěny Domu dětí dlouho 
postrádaly. 
Uděláme vše pro to, abychom obnovili naši činnost v ještě větším měřítku, než 
tomu bylo dosud. Už se moc a moc na děti těšíme. Máme spoustu nových 
nápadů, které můžeme realizovat jen tehdy, budou – li se k nám děti, jejich 
rodiče, dospělí i široká veřejnost vracet. To je smysl naší práce. 
 
Každoroční hodnotící zpráva, je jakýmsi připomenutím, shrnutím a následným 
zhodnocením celoroční práce našeho Domu dětí a mládeže. V letošní zprávě 
není vše tradiční a standardní, jako ve zprávách předchozích, čemuž odpovídá i 
situace, která nám všem vnesla do životů vynucený mezník, kdy jsme se museli 
všichni doslova zastavit a začít ,,dělat věci jinak“. Proč to tak bylo a co to 
každému z nás přineslo nebo vzalo, víme nejlépe každý sám za sebe.  
Začátkem školního roku jsme byli nuceni všechny činnosti v Domečku zastavit, 
a … zvolit si, jestli si dáme tzv. ,,nohy na stůl“ a nebudeme dělat nic, protože 
Dům dětí bez dětí je beze smyslu a protože nám vláda ze své pozice v dobré 
víře ,,pozastavila činnost“, nemusíme se přece snažit a budeme doma, jak nás 
nabádá situace. A nebo udělat rychle a s chutí něco, co nám alespoň v rámci 
možností umožní si zachovat kontakt s těmi, pro které svoji práci děláme. Tím 
dáme jasně  najevo, že naši práci nebereme jako samozřejmost, ale jako jednu 
z částí našeho životního stylu. 
Rozhodně jsme žádná z nás neodpočívala a popravdě jsme si trochu zapomněly 
povšimnout, že se svět opravdu zastavil. Pracovaly jsme, téměř stejně, jako by 
se kolem nás nic nedělo. Jinak, bez přímých kontaktů, ale denně a bez většího 
odpočinku. Není to hrdinství. Jen to hodnotím jako poznatek, že pracovnice 
Domečku jsou skutečně na svém místě  a svoji práci odvádí ve smyslu toho, pro 
koho ji dělají. Pro děti, rodiče, veřejnost a všechny, kdo o tuto činnost stojí. 
Nejdou jen do zaměstnání, ale pokaždé ve své práci nechávají kus sebe, svého 
zájmu, svých nápadů, myšlenek a své radosti a síly.  
Doba to nebyla a nejspíše ještě nebude lehká, někdy zmatená, nejasná a plná 
zvratů a nejasností. Ale nám v Domečku umožnila dojít k poznatku, že jsme 
tady správně, že děláme svoji práci nejen pro náš dobrý pocit a obživu, ale pro 
děti, rodiče a všechny, kteří se k nám budou rádi vracet a ještě raději nově 
přicházet. 
Celkově hodnotím prošlý školní rok kladně z pohledu výše uvedených 
poznatků, které jsou pro mě prioritní a velmi důležité.  
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Ale také záporně v souvislosti k dané situaci, která nám znemožnila dělat práci 
tak, jak bychom ji dělali, pokud by tato situace nenastala. Jinak odváděná práce 
než jsou klienti zvyklí, může v některých jedincích vyvolávat pocit, že jsme 
svoji práci nedělali tak, jak jsme měli a měli bychom ji nějakým způsobem 
vykompenzovat. I s takovým názorem se setkáváme, protože nám bylo řečeno, 
že jim naše práce v době uzavření Domečku přijde úsměvná. Je to názor a my 
jej respektujeme, ale nesouhlasíme s ním. Pracovali jsme jinak, ale díky 
nezvyklé a neznámé situaci o to náročněji. Přípravy na činnosti, které jsme 
připravovali na poslední chvíli, protože jsme nevěděli, co bude, nás všechny 
stály více sil než kdybychom ,,jeli ve vyjetých a předem připravených 
kolejích“! 
Osobně za všechny tyto zkušenosti, a lidi v nich zapojených, vděčím pohnuté 
době a s pokorou děkuji, že jsme mohli ve zdraví a síle v plném počtu ukončit 
tento školní rok a dále se připravovat na školní rok 2021/2022. Bude snad 
klidnější pro děti, rodiče i pro nás. 
 
Nesmírně si vážím práce externích pracovníků pana Václava Karlíka, který už 
několik let vede kroužky florbalu. Pod jeho vedením se florbalisti již několikrát 
umístili na předních místech v různých soutěžích.  
Nově s námi spolupracuje pan Tomáš Gritz, který si vzal na starosti střelecký 
kroužek Bambitky a každou neděli se dopoledne věnuje dětem, které se chtějí 
naučit střílet ze vzduchovky a naučit se nejen dobře mířit. Jejich práce je pro 
nás velmi důležitá a jsem jim vděčná, že s námi spolupracují. 
 
Velice děkuji za práci volnočasovým pedagogům, externistům, partnerům, 
dětem i rodičům, Městskému úřadu Spálené Poříčí, Základní škole Spálené 
Poříčí, Sociální komisi Spálené Poříčí, MŠ Spálené Poříčí a okolním MŠ a 
samozřejmě také naší mateřské organizaci DDM Blovice pod vedením 
Ing.Boženy Šroubkové. 
 

Tímto zhodnocením uzavírám školní rok 2020/2021 a my všechny pokračujeme v 
činností Domečku ve školním roce 2021/2022. 
Ještě jednou děkuji všem, kdo nám důvěřují  a vidí smysl v naší práci.  Přeji nám všem 
hodně sil a zdraví. 
 
 
 
 
        Bc. Pavlína Tymlová 
        ved. pobočky Spálené Poříčí 
 
Ve Spáleném Poříčí 16.10.2021 
 


