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1. Identifikační údaje 
 

Název: 
Dům dětí a mládeže Blovice, pobočka Spálené Poříčí – DOMEČEK 
 
Adresa: 
Tyršova 31, Spálené Poříčí 335 61 
 
Telefon: 
604285793 – Bc.Pavlína Tymlová 
 
E-mail: 
ddm-spaleneporici@centrum.cz 
 
Web: 
www.domecek-spaleneporici.cz 
 
IČO: 69979375 
 
Ředitelka zařízení: Ing. Božena Šroubková 
Vedoucí pobočky Spálené Poříčí: Bc. Pavlína Tymlová 
 
Doplňková činnost: 

- pořádání kulturních akcí, vystoupení a provozování akcí sloužících k výchově a 
zábavě 

- pořádání výstav, přehlídek, akademií a podobných akcí 
- provozování tělovýchovných a sportovních činností sloužících k regeneraci a 

rekondici 
 



Základní informace: 
 
Dům dětí a mládeže Blovice zaštiťuje činnost pobočky Spálené Poříčí Domeček, sídlí 
v Blovicích Tyršova ulice 807. Základna zajišťuje veškerou administrativní a ekonomickou 
činnost. Zároveň je významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně určování 
priorit pro další období, kontrolní, metodickou a letní činnost.  
Pobočka v rámci svých pravomocí a povinností zajišťuje svoji administrativní část týkající se 
jejího provozu, určuje si termíny svých akcí, příměstských táborů a letní činnost.  
Tyto schvaluje ředitelka DDM Blovice Ing. Božena Šroubková. 
 
Provoz pobočky zajišťují tři pedagogické pracovnice na plný úvazek: 
- vedoucí pobočky Bc. Pavlína Tymlová na plný úvazek  
- pedagog volného času Bc. Stanislava Rybáková 
- pedagog volného času Zuzana Dovínová 
- Kristýna Tymlová  -  v současné době do 31.8.2023 na mateřské dovolené 
 
a sedmi externími pracovníky: 
- Nikola Nešťáková – kroužek Domečkáři 
- Václav Karlík – kroužek florbalu 
- Veronika Gloser Krejníková – 2 výtvarné kroužky 
- Veronika Grossová – keramika pro nejmenší 
- Klára Medková – taneční kroužky 
- Tomáš Gritz – střelecký kroužek 
- Pavla Plachá – zástupná pomoc při kroužku keramiky pro dospělé a děti 
 
Posláním DDM a její pobočky je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé 
k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou 
aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním zázemím a pedagogickým personálem. t 
To vše pod vlídným, řádným a odborným vedením. 
 
  

 
 

 



2. Hlavní úkoly na školní rok 2022/2023 
 

Hlavním a nejdůležitějším úkolem na tento školní rok, je spolu s externími pracovníky 
pobočky DDM rozvíjet stabilní, kvalifikovaný a hlavně spolehlivý pracovní tým, který půjde 
jednotně s vedením DDM společnou cestou a v duchu ŠVP. Prioritou je vytvořit takový tým, 
který bude respektovat loajalitu k zařízení, bude rozšiřovat dobrou pověst a image DDM na 
veřejnosti, aktivně se zapojoval do činnosti krátkodobých a dlouhodobých cílů, které si 
stanovily jak DDM Blovice, tak pobočka Domeček Spálené Poříčí v ŠVP. 
 
Dále je potřeba se zaměřit na další zpestření nabídky kroužků pro celý školní rok, která by 
měla vystihovat potřeby a přání dětí a mládeže. V nabídce se zaměříme na rozšíření zájmové 
činnosti, na její zdokonalení.  
Nabídka zájmové činnosti je vždy k dispozici na začátku školního roku. V letošním roce je 
nabídka kroužků nabídnuta jen elektronicky na našich webových stránkách www.domecek-
spaleneporici.cz , dále na sociálních sítích a na vyžádání ji jsme schopni poslat elektronicky 
na emailovou adresu nebo je možné ji za mírný poplatek vytisknout u nás v Domečku. 
Nabídka je určena všem věkovým skupinám a nabízí celou škálu zájmových aktivit pobočky 
DDM Spálené Poříčí. Obsahuje mimo jiné i předběžnou nabídku připravovaných akcí, 
seznam dalších aktivit, letní a táborovou činnost, pedagogické zabezpečení a kontakty na 
vedoucí kroužků, kontakty na Domeček a jiné potřebné informace.  
Od letošního školního roku je nově zavedeno přihlašování na kroužky pouze online formou, a 
to na kroužky, akce a tábory. Přihlašování je propojeno s webovými stránkami, kde zájemci 
najdou všechny informace o kroužcích, akcích a táborech, najdou zde i podrobný návod, jak 
se na kroužky přihlásit a stejně tak si zde mohou připomenout veškeré činnosti konané naším 
Domečkem. Webové stránky a sociální sítě se dostaly do popředí ve způsobu informování 
klientů a shledáváme je jako nezbytné pro sdělování všech změn, novinek, informací i 
žádostí, které se týkají naší práce. O webové stránky a vkládání informací na sociální sítě se 
nám stará sl. Kristýna Tymlová, která pracuje flexibilně, rychle, operativně a v souladu 
s našimi požadavky. Tím pádem se dostávají veškeré potřebné informace ke klientům včas a 
všichni mají stejnou šanci na to, aby reagovali, pokud si tyto informace najdou a přečtou. Vše 
se snažíme i pro méně zdatné v technice podpořit tím, že převážnou část akcí a informací 
vydáváme v ,, papírové podobě“. Tím vycházíme vstříc i těmto zájemcům. 
 
Další úkoly v letošním školním roce: 
nadále rozvíjet dosavadní aktivity, stále rozšiřovat nabídku pravidelné i příležitostné činnosti, 
zkvalitňovat pedagogický a odborný dohled nad dětmi a jejich výchovou a vzděláváním.  
 



Dále pak: 
- pokračovat v práci na ŠVP, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje 
- podpořit zaměstnance v dalším vzdělávání nabídkou a umožněním účasti na kurzech, 

školeních a jiných vzdělávacích akcích, které povedou ke zkvalitnění a rozšíření 
odbornosti v praxi 

- klást důraz na svědomitou přípravu zájmových kroužků a na různé vyhlášené soutěže 
a akce, zaměřit se na pravidelnou činnost, rozšířit nabídku o nové činnosti a 
zatraktivnit dosavadní 

- rozvíjet práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovanými dětmi a 
mládeží, tím si neustále budovat vážnost a prestiž našeho zázemí 

- zabezpečovat akce, soutěže, vystoupení ve spolupráci s dalšími organizacemi a hledat 
tak nové zdroje ve financování 

- zapojit pracovníky DDM do různých mimo kroužkových aktivit, zviditelnit jejich 
práci a tím je motivovat k účasti na akcích, soutěžích, vystoupeních, výstavách apod. 

- pokračovat ve zkvalitňování odborné přípravy pedagogů a to především jejich účastí 
na vzdělávacích programech DVPP 

- zaměřit se na pedagogickou kvalifikovanost interních i externích pracovníků a 
podpořit jejich další vzdělávaní a především jejich odbornou práci 

- realizovat a pečlivě připravovat vybrané projekty 
- zapojovat pracovníky do projektové a grantové politiky 
- dále stabilizovat financování DDM a posílit rozpočet jak z prostředků zřizovatele, 

vlastních tržeb, tak i získávat prostředky na činnost a vybavení z jiných zdrojů s cílem 
nenárokových složek 

- získávání sponzorů a prohlubování spolupráce s ostatními organizacemi 
- trvale posilovat vnímání DDM u široké veřejnosti a zvyšovat jeho vážnost a důležitost 
- zaměřit se na propagaci DDM v tisku, místním tisku, médiích a hlavně využívat 

rodičovskou veřejnost 
- v rámci akreditací - DVPP – využívat dotace z MŠMT 
- průběžně ověřovat účinnost a kvalitu ŠVP, společně se všemi pedagogickými 

pracovníky uvažovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje 
- vychovávat si z docházejících dětí a mládeže pokračující členy a případné vedoucí 

kroužků, letních táborů, instruktorů apod. 
- na základě online přihlašování a elektronického systému Domeček zjišťovat průběžný 

zájem o zájmovou činnost, přizpůsobovat ji poptávce a zájmu dětí i dospělých dle 
našich možností 
 

 



3. Pravidelná činnost 
 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 NABÍZÍME: 
 

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
 ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 

Dům dětí a 
mládeže DOMEČEK 

Tyršova 31 
Spálené Poříčí 

335 61 

 

  
 

č. Název zájmového útvaru věk / třída vedoucí ZÚ   den konání/čas poplatek Kč rok/pololetí 

1. DOMEČKÁŘI I .  1. - 9. tř. Nikola Nešťáková pondělí  / 11:30 - 15:30 200,- / 150,- 
2. DOMEČKÁŘI II .  1. - 9. tř. Nikola Nešťáková úterý  / 11:30 - 15:30 200,- / 150,- 
3. DOMEČKÁŘI III .  1. - 9. tř. Nikola Nešťáková středa  / 11:30 - 15:30 200,- / 150,- 
4. DOMEČKÁŘI IV .  1. - 9. tř. Nikola Nešťáková čtvrtek  / 11:30 - 15:30 200,- / 150,- 
5. DOMEČKÁŘI V .  1. - 9. tř. Nikola Nešťáková pátek  / 11:30 - 15:30 200,- / 150,- 
6. PŘEVÁDĚNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLY 1.tř.  Zuzana Dovínová pondělí - pátek 50,- 
7. ČLOBRDO - DESKOVÉ HRY 1. - 3. tř. 1. - 3. tř. Bc. Stanislava Rybáková pondělí / 12:30 - 13:30 600,-/ 350,- 
8. FLORBAL 1. - 3.tř 1. - 3. tř. Václav Karlík pondělí / 13:30 - 14:30 600,-/ 350,- 
9. KURZ ŠITÍ ,,CO TĚ CHYTÍ"  PRO DOSPĚLÉ II. dospělí Bc. Pavlína Tymlová pondělí / 16:30 - 18:00 2.000,-/ 10 lekcí 

10. FLORBAL 4. - 5.tř. 4.- 5. tř. Václav Karlík pondělí /14:30 - 15:30 600,-/ 350,- 
11. VAŘENÍ - DLABANEC SE ZŮZOU 3. - 9. tř. Zuzana Dovínová úterý / 13:00 - 14:30 600,-/ 350,- 
12. HOLČIČÁRNA  4. - 9. tř. Zuzana Dovínová úterý / 14:30 - 15:30 700,-/ 400,- 
13. CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ I. dospělí Bc. Stanislava Rybáková úterý / 15:45 - 16:30 kurzovné 
14. VÝTVARNÝ MIŠ MAŠ MŠ Zuzana Dovínová úterý / 15:45 – 17:00 600,-/ 350,- 
15. POHYBÁČEK 1 - 3 roky 1 - 3 roky Bc. Stanislava Rybáková úterý / 9:00 - 10:00 600,-/ 350,- 
16. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 1.-9. tř. Bc. Stanislava Rybáková úterý /13:30 - 14:30 600,-/ 350,- 
17. SKŘÍTKOVA DÍLNA  1. - 5. tř. Zuzana Dovínová středa / 13:00 - 14:00 700,-/ 400,- 
18. FLORBAL 6. - 7. tř. 6. - 7.  tř. Václav Karlík středa / 13:30 - 14:30 600,-/ 350,- 
19. BIG -MIX DANCE   5. - 9. tř. Zuzana Dovínová středa / 14:00 - 15:00 600,-/ 350,- 
20. KERAMIKA- STŘÍPEK  2. - 4. tř. Bc. Pavlína Tymlová středa / 14:00 - 16:00 1.000,-/ 550,- 
21. FLORBALL 8. - 9. tř. 8. - 9. tř. Václav Karlík středa / 14:30 - 15:30 600,-/ 350,- 
22. POSILOVÁNÍ - KRUHOVÝ TRÉNING  5. - 9. tř. Bc. Stanislava Rybáková středa / 15:30 - 16:30 600,-/ 350,- 
23. TANEČNÍ KROUŽEK PRINCEZNY MŠ Zuzana Dovínová středa / 15:30 - 16:30 600,-/ 350,- 
24. KERAMIKA DOSP. + DĚTI 3 - 99 let Bc. Pavlína Tymlová středa / 16:00 - 18:00 600,- / 350,- + výrobek 
25. CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ II. dospělí Bc. Stanislava Rybáková čtvrtek  / 16:00 - 16:45 kurzovné 
26. FANTASY SVĚT -  HARRY POTTER  3. - 9. tř. Bc. Stanislava Rybáková čtvrtek / 13:00 - 14:00 600,-/ 350,- 
27. MIX DANCE  1. - 4. tř. Zuzana Dovínová čtvrtek / 13:00 - 14:00 600,-/ 350,- 
28. KYTAROVÝ KROUŽEK BRNKÁLEK 1. - 9. tř. Ing. Božena Šroubková pátek / 13:00 - 16:00 600,-/ 350,- 
29. WESTERN COUNTRY  1. - 4. tř. Zuzana Dovínová čtvrtek / 14:00 - 14:45 600,-/ 350,- 
30. KERAMIKA - HLINĚNKY 4. - 9. tř. Bc. Pavlína Tymlová čtvrtek / 14:00 - 16:00 1.200,-/ 650,- 
31. POHYBOVÝ KROUŽEK CVRKOT  MŠ Bc. Stanislava Rybáková čtvrtek / 15:00 - 15:45 600,-/ 350,- 
32. KERAMIKA DOSPĚLÍ dospělí Bc. Pavlína Tymlová čtvrtek / 16:00 - 18:00 600,- / 350,- + výrobek 

33. MIXLE PIXLE - POHYBOVÝ  1. - 9. tř. Bc. Stanislava Rybáková pátek  / 14:30 - 15:30 600,-/ 350,- 

34. KOUZELNÁ DÍLNA  5. - 9. tř. Zuzana Dovínová pátek / 13:00 - 14:00 700,-/ 400,- 

35. MAŽORETKY / CHEER DANCE   5. - 9. tř. Zuzana Dovínová pátek / 14:00 - 14:45 600,-/ 350,- 

36. TRAMPOLÍNY 1.- 9. tř. Bc. Stanislava Rybáková pátek / 13:30 - 14:30 600,-/ 350,- 

37. STEP DANCE  5. - 9. tř. Zuzana Dovínová pátek / 14:45 - 15:30 600,-/ 350,- 

38. FLORBALL PRO HOLKY  4. - 9. tř. Bc. Stanislava Rybáková pátek / 15:30 - 16:30 600,-/ 350,- 

39. FLORBAL RODIČE S DĚTMI     Bc. Stanislava Rybáková neděle / 9:00 - 11:00 600,-/ 350,- 

40. BAMBITKY od 10 let Bc. Stanislava Rybáková neděle / 9:00 - 12:00 600,-/ 350,- 

41. KERAMIKA „Z DOMOVA“ děti i dospělí Bc. Pavlína Tymlová  400,- + výrobek 

ZELENÉ OZNAČENÍ = NOVINKY 

 
 

Celkově v letošním roce nabízíme 41 kroužků, zájmových činností a pravidelné činnosti. 



Pravidelná činnost je naší stěžejní činností a je na ní založeno téměř celé působení naší 
organizace spolu s prázdninovou a letní táborovou činností. Každým rokem nabídku 
zdokonalujeme, aktualizujeme a přidáváme nové kroužky podle vysledovaného zájmu dětí a 
rodičů. Některé kroužky, které nabízíme se nenaplní, Pak je z nabídky vyřadíme a zvýšíme 
stav kroužků o něž je vyšší zájem. Samozřejmě vše podle kapacity učeben a podle možností 
vedoucích kroužků. Naším nejvyšším zájmem je, abychom výuku vedli efektivně a mohli 
jsme se věnovat každému dítěti podle jeho potřeb. Přestože je pro nás velmi důležité mít na 
kroužky přihlášený velký počet dětí, upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.  
 
 
Rádi bychom zapojili více dětí z vyšších ročníků ZŠ do činnosti Domečku, především do jeho 
zájmové činnosti. Kroužků se zúčastňují stále stejné děti a nové se nám nedaří zaujmout podle 
našich představ. Jedním z důvodů, proč se to tak děje, shledávám skutečnost, že děti se ve 
větší míře po absolvování prvního stupně ZŠ hlásí na víceletá gymnázia a pak je pro ně 
časově obtížné navštěvovat kroužky v Domečku, které jsou časově směřovány pro dojíždějící 
děti do brzkých odpoledních hodin. Nemalým faktem je ale skutečnost, že děti z vyšších 
ročníků je čím dál těžší nadchnout pro jakoukoli činnost, pokud není spojená s PC nebo jinou 
elektronikou. Tento fenomén se neobjevuje jen v naší pobočce, ale registrují ho i na jiných 
pracovištích domů dětí a mládeže a střediscích volného času. 

 

V rámci Klubu spontánních činností děti mohou Domeček navštěvovat bez jakýchkoli 
formalit, přihlášení , poplatků a podobně. Tato služba je určena především dětem, které 
nechtějí být organizovány v jakémkoli kroužku, nechtějí se u nás registrovat, ani zapisovat do 
zájmových činností, ale rády přijmou naši nabídku využití prostor Domečku k této činnosti 
určených. 

 

V Domečku organizujeme kroužek Domečkářů, kde děti tráví čas před odjezdem autobusů 
nebo se jen tak chtějí setkávat se s našimi vedoucími a především s kamarády. Tento kroužek 
je rozdělen do jednotlivých dnů, přičemž se každý den řízeně věnují, s vedoucí kroužku 
Nikolou Nešťákovou, jedné činnosti. Ve výběru mají sport, výtvarnou činnost, deskové hry a 
vědomostní a dovednostní činnost. Tento kroužek je denně navštěvován až 45 dětmi. 

 

 



4.  Prázdninová a letní činnost 
   

Jarní prázdniny: 13.2. – 17.2.  
Barevný týden 

 
 

Příměstský tábor I.: 17.7. – 21.7.  
       Vzhůru do oblak 
  
 

Příměstský Keramický tábor: 24.7. – 28.7.  
  Máme rádi keramiku 

 
 

Příměstský tábor II. : 28.8. – 01.9.  
Pat a Mat v Domečku 

 
 
LT Horažďovice:  27.8. – 01.9.- Letopisy Narnie 

Na období prázdnin, máme již teď stanovené termíny všech táborů i jejich témata a názvy.  
 
První příměstský tábor se bude konat o jarních prázdninách a bude zaměřen na různorodé 
činnosti , což napovídá i název tábora. 
V červenci a srpnu o letních prázdninách máme naplánované čtyři tábory, z nichž budou tři 
příměstské a jeden pobytový. 
Příměstské i pobytové  tábory se ponesou v duchu podle názvů táborů. Podrobný program 
táborů se bude vypracovávat v průběhu školního roku a následně se budou upravovat podle 
věku přihlášených dětí. 
Děti na příměstské tábory docházejí do Domečku každé ráno od 8:00hod. a odcházejí 
v 16:00hod. Výjimkou je jeden den v tomto týdnu, kdy děti s vedoucími přespávají na táboře 
a tím si zkusí, jaké to je spát jinde, než doma. Pro některé děti  je přespání v Domečku prvním 
mimo domova je to pro ně a pro rodiče cenná zkušenost. Toto pravidlo čtvrtečního přespávání 
neplatí pro Keramický tábor, tam se věnujeme jen vyrábění z hlíny, popřípadě jdeme na 
krátkou vycházku nebo trávíme čas odpočíváním u knížky nebo jen tak na žíněnce nebo 
v křesle v klubovně. 
 



Na tematických příměstských táborech se dětem věnují pedagogové, připravují pro ně bohatý 
program plný her, soutěží, dovednostní a výtvarné techniky. Děti pracují většinou v týmech a 
plní úkoly týkající se daného tématu tábora. Každý den nám zpříjemní domácí strava, kterou 
si zajišťujeme sami v Domečku. Děti mají denně tři jídla, pitný režim, v den přespání mají 
navíc večeři a snídani druhý den. Na táboře nám každoročně vypomáhá minimálně dva dny 
paní Iva Jakubčíková, kterou mají děti velmi rády a ,,teta Iva“ jim vždy připraví velké 
„dobrodrůžo“. Tábory  jsou pětidenní a v pátek po vyhodnocení soutěží, zhodnocení práce 
týmů a vedoucích, je ukončen.  
Příměstské tábory se stávají stále více oblíbenou volbou rodičů pro vyplnění volného času 
jejich dětí o prázdninách. V minulém školním roce se na tábory přihlásilo celkem 75dětí a 
hlavní bylo, že jsme si to všichni moc užili a počasí nám přálo samé krásné dny.  
 

Dalším letním táborem bude šestidenní pobyt v Enviromentálním centru Proud 
v Horažďovicích, kde máme již teď zajištěn termín v době od 27.8.2023 do 01.09.2023. Bude 
tzv. druhým během tábora, protože ve stejném čase bude na pobočce Spálené Poříčí 
příměstský tábor. K tomuto kroku jsme se rozhodli proto, že se v termínu posledního 
příměstského tábora hlásilo téměř 50 zájemců a my jsme nemohli pokrýt zájem omezenou 
kapacitou, kterou jsme v Domečku schopni mít. Proto věříme, že tímto krokem pomůžeme 
těm, kteří se nebudou muset o své místo na jednom z táborů bát. 
 

Na základnu do Horažďovic se budeme vracet po menší odmlce a jsme si jisti, že pro děti i 
vedoucí zde znovu najdeme plno různých příležitostí k trávení skvělého tábora. Naším 
poznatkem  z minulých let je, že  Horažďovice a jeho okolí nabízí obrovské množství vyžití 
pro děti i dospělé a v nemalé míře k tomu přispívá i ochotný personál profesionálů 
v Podbranském mlýnu Proud, který nám poskytuje velmi hezké prostory pro náš pobyt. I tento 
tábor má vždy své téma, v jehož duchu se nese vše kolem tábora. Vedoucí znovu připravují 
program a tematické dění na každý den, plánují výlety, výpravy, vyrábění, soutěže, hry apod. 
O stravu se nám stará místní organizace a jídlo, které dostáváme pětkrát denně je velmi 
chutné, vhodné pro děti. V případě našeho přání nám vždy provozovatelé vyšli maximálně 
vstříc v rámci možností jejich i našich. Ubytování je velmi hezké a pro účel tábora velmi 
vhodné. 
 
Pobyt sestává z šesti dnů a pěti nocí, na tábor se můžou přihlásit děti školního věku, kapacita 
je však omezená, maximální počet dětí je 31. Proto je možné se na tábor předběžně 
přihlašovat již od ledna 2023 pouze online formou na našich webových stránkách, aby 
nikomu neunikla jistota, že s námi na tábor pojede. 

Ideou letních táborů je pro děti připravit zážitky z prázdnin, pobyt v kolektivu dětí různých 
věkových skupin a v neposlední řadě i pomoc rodičům, kteří v době, kdy pracují, měli o děti 
postaráno, nemuseli si brát dovolené, neplacená volna apod. 

Velmi nás těší zájem dětí i rodičů o naše tábory a věříme, že se k nám budou děti vracet a že 
přivítáme i nové tváře v našich řadách. 



5. Příležitostná činnost 
 
Tato činnost je nabízena všem zájemcům formou nabídky akcí – jsou aktualizovány a 
nabízeny podle poptávky a podle tematiky ročních období. O konání akcí je veřejnost 
informována formou plakátů, vyvěšováním v Domečku a všech školských zařízeních, formou 
vývěsek, na sociálních sítích, osobní informací ve třídách ZŠ, na našich webových stránkách a 
jsou podmíněné ve velké většině online přihlašováním. 
 

Příležitostné činnosti jsou velice různorodé od akcí malého rozsahu, přes programové bloky, 
až po některé akce na přání zřizovatele a ZŠ Spálené Poříčí. Příležitostné akce jsou nesporně 
důležité pro zvyšování prestiže Domečku, jeho zviditelnění a prezentace práce DDM a jeho 
zaměstnanců. Z finančního hlediska jsou činností nelukrativní a nevýnosnou, nicméně jsme 
akce budeme pořádat dál, především pro veřejnost, která má o tuto činnost zájem z důvodu 
společného trávení volného času pro děti, jejich rodiče i dospělé . 
Důležitá pomoc přichází od Sociální komise města Spálené Poříčí, která se svojí osobní účastí 
a aktivitou podílí na konání velkého počtu příležitostných akcí, ze strany Městského úřadu 
Spálené Poříčí, který pomáhá spolu s Infocentrem při propagacích těchto akcí a poskytuje 
možnost občasného využití malého autobusu k přepravě menšího počtu dětí na příležitostné 
akce a v nemalé propagaci našich aktivit. 
 

Kulturní a jiná vystoupení: 

- taneční soutěže a vystoupení 

- ukázky z činnosti DDM – Akademie kroužků 

- vystoupení pro důchodce  

- maškarní bály, karnevaly 

- vystoupení na vyžádání konkrétních organizací 

Ostatní akce: 

- výtvarné techniky 

- výstavy výrobků z činnosti DDM 

- naučné a zábavné stezky 

- výukové kurzy keramiky na kruhu 

 

 



Plánované akce na školní rok 2022/2023: 
11.9.  Pohádkový les 

 12. - 16.9. Týden nanečisto 
 26.-27.10. Ratatouille II.      
 14.11.  Rej světýlek 
 15.11.  Adventní keramika      
 6.12.  Mikulášská besídka      
 19. - 23.12. Týden bez kroužků 
 19.12.  Vánoční pečení perníčků     
 17.1.  Kouzlo keramiky      
 22.1.  Florbalový rodinný turnaj     
 2.2.  Holčičí noc       
 3.2.  Klučičí noc       
 13. – 19.3. Stezka V korunách stromů 
 6.4.  Jedeme do bazénu      
 28.4.  Rej čarodějnic 
 15.5.  Myslíme i na maminky     
 31.5.  Akademie kroužků 
 22. – 26.5. Týden s rodiči 
 5.6.  3 x keramická hodina Točení na kruhu  
 16.6.  Loučíme se s deváťáky     
 30.6.  Hurá prázdniny  

 
Termíny některých akcí nejsou pevně stanoveny. 

 

V měsíci září se každoročně účastníme Pohádkového lesa skřítka Fabiána, který pořádá 
Sociální komise Spálené Poříčí pod vedením p. Ivy Jakubčíkové a je pořádaný každoročně 
jako první akce TOP týdne Spáleného Poříčí. I letos se zúčastníme Pohádkového lesa, který se 
bude konat opět v rámci TOP týdne Spáleného Poříčí. 

Školní rok zakončíme přehlídkou kroužků – Akademií, kde děti z různých volnočasových 
aktivit zveřejní svoji činnost, předvedou své umění a to, co se naučily. Na Akademii jsou 
vždy srdečně zváni rodiče, sponzoři a široká veřejnost. 

 



6. Rozšiřování prostor pro zájmovou činnost 

Domeček Spálené Poříčí je v provozu od školního roku 2009/2010 a od té doby jsme 
zaznamenali velký nárůst klientů. Začínali jsme s počtem 70 dětí za týden, na což stačil jeden 
interní pracovník a max. dva externí pracovníci na hodinu týdně. V současné době se naše 
základna pracovníků rozrostla na čtyři interní pracovnice, 7 externích pracovníků a dva 
nepedagogické pracovníky. Počet klientů stoupl až osminásobně, na všech zájmových 
činnostech registrujeme počet cca 650 členů týdně a to nepočítám propagační a příležitostné 
akce, tábory a kurzy.  

Enormní zájem je o zájmovou činnost taneční, sportovní i výtvarnou a v posledních dvou 
letech i o keramiku, která je díky nové keramické dílně také plně obsazena. Konkrétní čísla a 
především nárůst členů v jednotlivých kroužcích najdete ve Výroční zprávě za školní rok 
2021/2022. 

Velká většina kroužků se koná v čase od 12:30 do 15:30. Jsme limitováni tímto časovým 
úsekem především proto, že velká část zájemců o kroužky je z řad dojíždějících  a tito jsou 
zase omezeni časy odjezdů autobusů do míst jejich bydliště. Někteří rodiče mají tu možnost a 
své děti na kroužky dopravují, pak je možné domluvit kroužek i na časy mimo odjezdy 
autobusů. Ne každý však tuto možnost má. Proto je převážná většina kroužků směřována na 
výše uvedené časové rozmezí. Tato skutečnost však s sebou nese úskalí souběhu některých 
činností, kdy máme možnost vedoucích, máme možnost i konání činnosti, ale nemáme 
možnost prostoru, kde by se tento kroužek mohl konat. Využíváme tedy všechny možné a 
dostupné prostorové prostředky, které máme k dispozici. V této věci nám vychází vstříc ZŠ 
Spálené Poříčí, které nám umožňuje využívat pro pohybové kroužky tělocvičnu a tím pádem 
je pro děti, které mají zájem o sport a pohyb, uděláno z naší strany maximum.  

U některých aktivit registrujeme i takový nárůst zájmu, který už neumožňuje využití pouze 
prostor Domečku k jeho realizaci, protože počet členů výrazně překračuje kapacitu malých 
sálků v DDM. 

Naše - již neúnosná situace - nás přiměla obrátit se na Město Spálené Poříčí o podporu a 
pomoc při realizaci hledání nových prostor vhodných pro naši činnost. Verzí pro tuto možnost 
padlo několik a v současné době se snažíme najít tu nejvhodnější z nich.  

Pro naši práci s dětmi a odvádění dobrých a kvalitních pracovních výkonů je rozšíření prostor 
pro zájmovou činnost prvořadým úkolem. Chceme mít pro všechny děti možnost umístění do 
kroužků a nepřejeme si být postaveni před fakt, že jsme nuceni odmítat děti pro přeplněnou 
kapacitu prostor. Jsme si vědomi, že každá taková činnost je vázána na pravidla etická, 
hygienická a normy, které s tímto souvisí. Proto je důležité se postarat o dodržení těchto zásad 
a to tím, že zkvalitníme chod kroužků v dostatečně velkých prostorách, kde se budou cítit 
dobře nejen děti, ale také vedoucí kroužků, pro něž je hygiena práce a pracovního prostředí 
jednou ze zásad dobrého pracovního výkonu. 

Věřím, že se nám s vedením Městského úřadu Spálené Poříčí, povede v nejbližší době najít 
řešení, které bude všem vyhovovat. 

 

 



7. Spolupráce s jinými organizacemi 

Velmi důležitá je spolupráce s jinými organizacemi, a to především s DDM Blovice, která je 
naší kmenovou základnou, dále s naším zřizovatelem, s ostatními školskými institucemi, 
s obcemi, s jednotlivými řediteli škol a jejich zaměstnanci, s Městským úřadem Spálené 
Poříčí, který je naším nemalým podporovatelem a pomocníkem. Spolupracujeme i s místní 
organizací MAS - Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku, která také organizuje 
různá vyžití i pro děti. V neposlední řadě se neustále snažíme prohlubovat spolupráci s rodiči 
a více je zapojovat do našich aktivit. Velký dík patří externím pracovníkům, kteří svůj volný 
čas věnují práci s dětmi, u některých si troufám říci na profesionální úrovni. Bez těchto členů 
pedagogického sboru našeho Domečku bychom jen stěží tuto činnost pro děti a jejich rodiče 
mohli uskutečnit. 

8. Granty a projekty 

Finanční zlepšení našeho rozpočtu přináší i řada vyhlášených projektů a grantů, které se 
chystáme opět využít. Tyto částky nám pomohou při dofinancování některých našich aktivit, 
jako jsou sportovní kroužky, taneční kroužky, klub dětí Domeček apod. Finanční podpora 
z dotací a grantů nám plyne především z Krajského školního úřadu Plzeň a z Městského úřadu 
Spálené Poříčí. V této otázce jsme ještě nezaznamenali odmítnutí ze strany Městského úřadu 
Spálené Poříčí, který nám vždy vyjde vstříc, jeho podpory si nesmírně vážíme. 

9. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost se týká všech pracovníků – podle organizační struktury. Kontrolní činnost 
ředitelky se týká i dalších oblastí jako je BOZP, oblast financování a rozpočtu, majetku, 
zajištění soutěží, plnění pracovních povinností a dodržování zásad týkajících se práce s dětmi 
atd.  

Další kontroly plnění povinností pracovníků DDM Spálené Poříčí a externích pracovníků 
budou zabezpečovány vedoucí DDM Spálené Poříčí a namátkově také ředitelkou DDM 
Blovice. Dále bude kladen důraz na ekonomiku, vyúčtování jednotlivých akcí, hospodárnost a 
nákupy pro jednotlivé kroužky, stejně tak na profesionální a odborný přístup v práci. Největší 
důraz bude kladen opět na administrativní činnost, plnění pracovních povinností a dodržování 
zásad jak z pracovního, tak osobního hlediska, a to – dodržování pracovní doby a docházky, 
dostatečná a profesionální příprava na jednotlivé kroužky, vedení a řádné vyplňování 
elektronických třídních deníků, popisy činnosti jednotlivých kroužků nejen v souvislosti 
s externími pracovníky, správné obsazování kroužků podle schopností a věku účastníků, 
plnění a naplňování činností a cílů uvedených v ŠVP, čerpání rozpočtu, statistiky, přihlášky, 
platby, případné vyřazování z činnosti členů - neplatičů apod.. To vše ve spolupráci 
s ředitelkou DDM Blovice, s účetní a pokladní DDM Blovice. 



10. Potencionální pokračovatelé v naší práci 

Působením pobočky ve Spáleném Poříčí se nabízí, abychom svojí činností působili na klienty 
Domečku i takovým způsobem, který by probudil zájem dětí o tuto práci z pohledu 
vykonávání jejich dalšího zaměstnání.  

Zjišťujeme potřebu si jakýmsi způsobem vychovávat nejen docházející členy do kroužků a do 
našeho zařízení, ale snažit se o to, aby dorůstající mládež druhého stupně ZŠ jevila zájem o 
pomoc při přípravě různých akcí pro menší děti, pomoc při přípravách besídek, výstav, 
agitace mladších členů do kroužků nejen svým příkladem, ale i formou komunikace 
s menšími dětmi, při organizování výletů, letních táborů apod. Být pomocníkem a 
instruktorem. Tím bychom mohli u některých dětí probudit zájem o tuto práci, která by se 
mohla stát v budoucnu i zaměstnáním některého z dětí, které navštěvovalo náš Domeček. 
Zapálené lidi pro tuto práci potřebujeme a ne každý ví, že tato práce je stejně důležitá, jako 
každá jiná, ve které se věnujeme smysluplnému a plodnému vyplnění času našich dětí. 
Děvčata s vyšších ročníků ZŠ nám rády pomáhají při příležitostných akcích Domečku a jsme 
za tuto pomoc nesmírně vděčni.  

Jedna z našich prvních klientek Domečku, která stála u zrodu jeho činnosti – Karolína 
Regentová – je v současné době absolventkou jednoho z pedagogických oborů a dál ve své 
pedagogické kariéře pokračuje. Karolína nám pomáhala na letním příměstském táboře 
v Domečku a jsme s její práci opravdu hodně spokojeni. V jejím profesionálním přístupu 
k dětem a ke své práci je poznat studium v tomto oboru a věřím, že i naše činnost přispěla 
alespoň malým zrnkem v jejím rozhodnutí vykonávat  pedagogické poslání.  

Snad se nám povede zařadit další tak šikovné a aktivní děti (přerostlé  ) 

Uvedení této myšlenky do praxe, nebude však bez překážek. Mnoho dětí, které navštěvují 
Domeček nejsou místní a využívají naše zařízení ve jako přestupní stanici mezi školou a 
domovem, přičemž vyplní svůj čas docházkou do některých kroužků, dle jejich zájmu. Pak 
jsou vázané na odjezdy spojů do svých domovů, jak je i výše uvedeno. To se jim stává jakousi 
překážkou zůstat v Domečku při přípravě a organizování různých akcí pro další děti. Tady 
nastupuje otázka, zda v dnešní vytížené době budou rodiče ochotni děti podporovat v tom, 
aby zůstávaly v DDM, aby se mohly věnovat pomoci pracovníkům Domečku. Každá pomoc 
dětí není jen využitím jejich síly a ochoty se účastnit, ale dáváme jim tím i možnost najít 
zalíbení v této profesi, což by jim mohlo v časech rozhodování nad dalším studiem pomoci při 
výběru ať už kladně nebo záporně. 



11. Závěr 

Celkovým cílem je vést děti k smysluplnému trávení volného času, k rozvíjení dovedností, 
upevňování schopností a rozšiřování obzorů vědění o životě a věcech kolem nás. Stejně tak je 
pro nás důležité umožnit dospělým a rodičům trávení více volného času s jejich dětmi, čemuž 
napomáhají kroužky rodičů s dětmi a příležitostné akce pořádané pro všechny věkové 
kategorie.  

V letní táborové činnosti je naším zájmem umožnit dětem trávit prázdniny na táborech ať už 
příměstských, ze kterých se denně vracejí domů, tak pobytových, kde se učí trávit čas bez 
rodičů a v prostředí mimo domov, ale zase v kolektivu, s kamarády nebo se učí navazovat 
nové kamarádské a přátelské vztahy. Učí se respektu, pozornosti, zodpovědnosti, rozvíjí své 
dovednosti a znalosti, poznávají nová místa, nové situace a nová prostředí. Učí se být 
společným článkem v týmu a prožívat různé životní situace a to vše pod dohledem 
pedagogických pracovníků, kterým byly děti rodiči svěřeny. 

Přestože není dospělý věk prioritní skupinou lidí pro naše zájmové vzdělávání a není ani 
zahrnuta v ŠVP organizace, je naším zájmem umožnit i dospělým se věnovat zájmům, které 
jsou jim blízké a nemají možnost se za nimi dopravovat. V naší nabídce je tedy myšleno i na 
ně. 

Tento plán byl vytvořen pro práci Domu dětí a mládeže Spálené Poříčí a je součástí ŠVP 
DDM Spálené Poříčí.  

Tento plán je k dispozici na pobočce Spálené Poříčí DDM Domeček na přístupném místě, kde 
se s ním mohou průběžně seznamovat i ostatní zájemci a je dostupný i na webových stránkách 
DDM Spálené Poříčí.  
Všichni pracovníci DDM Spálené Poříčí jsou povinni se jím řídit. 
          
 
 

Bc. Pavlína Tymlová 
      vedoucí pobočky DDM Spálené Poříčí Domeček 

Ve Spáleném Poříčí 26.9.2022 

 

 

 


