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1. Základní údaje o MDDM

Struktura výroční zprávy o činnosti střediska volného času - MDDM Úvaly vychází z § 10 odst. 3 a
§ 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školského
zařízení. Výroční zpráva o činnosti MDDM se zpracovává za období předcházejícího školního roku,
s výjimkou základních údajů o hospodaření školského zařízení. Po schválení na poradě pracovníků
MDDM zasílá ředitelka MDDM výroční zprávu zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě. Výroční
zpráva je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48
Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Identifikačníúdaje

Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace

Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly

IČO: 43754791

IZO: 108003973

Zřizovatel: Město Úvaly

Ředitelka : do 31. 12. 2017 Jana Pospíšilová, od 1. 1. 2018 Jana Krejsová

Kontakty: telefon: 281 981 934, 608020488

email: mddmuvaly@mddmuvaly.cz, jana.krejsova@mddmuvaly.cz

www.mddmuvaly.cz

Poslední změna v zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, v
souladu s § 143 odst.1 a podle § 149 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. byla provedena s
účinností k 2. 1. 2018.

2. Charakteristika MDDM

Městský dům dětía mládeže v Úvalech i v roce 2017/18 plnil primárně funkci střediska volného času
pro děti, mládež, ale také dospělé účastníky vzdělávání. Toto státní školské zařízení s právní
subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v souladu se zákonem č.128/ 2000 Sb., o
obcích a zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zabezpečovalo
v Úvalech pravidelné i příležitostné volnočasové aktivity pro děti, žáky,studenty,mládež,popřípadě
další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Jako v předchozích letech se zájmové
vzdělávání dětí a mládeže realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných,
příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů,
odborných, osvětových a kulturních akcí. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně
využívat svůj volný čas, podporovat svůj zájem o oblíbenou aktivitu, rozvíjet talent, získávat nové
poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků,
popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí. Vzhledem k tomu, že kvalitní
volnočasové aktivity dětí mají výrazný preventivní význam, klademe důraz na to, aby vedení dětí a
mládeže bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a děti měly možnost prožít si pocit
sounáležitosti a seberealizace. Při činnosti všech pracovníků MDDM je kladen důraz na kvalitní a
profesionální práci jako služby veřejnosti, spokojenost, bezpečnost a zdraví dětí a účastníků
zájmového vzdělávání.



Důležitým prvkem pro zvyšování kvality výuky a poskytování služeb, je další vzdělávání
pedagogických pracovníků, na který je kladen v MDDM veliký důraz (podrobnosti DVPP viz bod
12). MDDM má v současné době kvalifikovaný tým lektorů, vyjma nových pěti externistů, kteří si
dokončují kurz NIDV- Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou
činnost. Zbývají dva neproškolení externisté, kteří jsou však nenahraditelní ve své odbornosti a
mají problém s časovou vytížeností, kurz plánují na jaro 2019 a prozatím jsou pod pedagogickým
dozorem interních vedoucích.

Činnost MDDM, jednotlivých oddělení a jednotlivých pracovníků se řídí ŠVP MDDM Úvaly ročním
plánem , závěry pracovních porad, Vnitřním řádem MDDM a Organizačním řádem MDDM,
náplněmi práce jednotlivých pracovníků a příkazy ředitele. Provozní porady se konají pravidelně
jednou za měsíc nebo podle aktuální potřeby, pedagogické rady jsou 2x až 3x do roka (dle
aktuálních potřeb a změn). Zápisy z porad jsou závazným dokumentem řízení. Činnost MDDM
zajišťují interní pedagogičtí a provozní pracovníci, externí pedagogičtí a provozní pracovníci na
DPP a DPČ.

3. Statistika

Ve školním roce 2017/18 MDDM bylo zapsáno 800 uchazečů do 65 ti zájmových útvarů.
Provozní doba MDDM byla ve školním roce 2017/18 viz následující tabulka.

Provozní doba MDDM

Den Hodiny
pondělí od 8.00 do 21.00 hodin
úterý od 8.00 do 20.00 hodin
středa od 8.00 do 21.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 21.00 hodin
pátek od 8.00 do 20.00 hodin + případné kulturní akce
sobota mažoretky a mimořádné tréniky + akce (dle situace)
neděle mimořádné tréniky + akce (dle situace)

Problém nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení řešíme jako každý rok pronájmy
prostor TJ Sokol a několikátým rokem díky vstřícnosti vedení města, využíváme i víceúčelový
sál Riegrova 65. Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji a dalším faktorům je
dlouhodobě stav nedostatku vhodných prostor pro další činnost MDDM neudržitelný. Nutno
konstatovat, že vedení města se snaží tento problem aktivně řešit a doufáme, že další prostory
v blízké budoucnosti bodou.

Statistika MDDM za rok 2017/2018 a údaje ze zápisu 2018/19

Rok Počet
kroužků

Počet
účast.

Počet
pedag.

Počet
exter.pr.

Počet
provoz. pr.

2017/18 65 728 6 28 7

2018/19 73 753 5 31 6

rok Počet

táborů

Počet
účast.
táborů

Počet
akcí

soutěží

Počet
účast.
akcí a
soutěží

Počet
účastníků
spontánní
činnost

2017/18 9 339 94 9450 5521



4. Řídící a kontrolní činnost

Řídící a kontrolní činnost, je prováděna předběžně, průběžně a následně ředitelkou a vedoucími
jednotlivých oddělení. Zásady kontrolních a hospitačních činností jsou uvedeny ve vnitřních předpisech
a směrnicích, dále ve Vnitřním a Organizačním řádu MDDM Úvaly. Předběžná kontrola probíhá před
přípravou akcí a činností formou vypracování organizačního zabezpečení (OZ), průběžná kontrola, na
jednotlivých poradách,z porady je proveden zápis a následná formouvypracování hodnocení akce.

 Ředitelka kontroluje vedoucí oddělení a hospitační činností vedení a průběh aktivit v
zájmových útvarech a akcích, dále kontroluje plány činností a průběh jednotlivých táborů.
Vedoucí oddělení, vykonávají hospitace v ZÚ, které náleží jejich oddělení. Ředitelka kontroluje
veškerou ekonomickou činnost MDDM, dle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh
účetních dokladů, nakládání s majetkem organizace, vnitřní kontrolní system, Vnitřní směrnice
pro postup při nabývání, evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování majetkuorganizace

 S vedoucími ZÚ jsou na pedagogické radě projednávány zásadní dokumenty (ŠVP, Vnitřní
řád, Organizační řád…), zásady vedení zájmového vzdělávání, provedeno školení o bezpečnosti
práce školitelem BOZP, taktéž školení první pomoci pracovníkem záchranné služby.

 Na pedagogické radě, je vedoucími jednotlivých oddělení celkově zhodnocena činnost
oddělení a taktéž táborová činnost.

 Vedoucíoddělení komunikuje pravidelně s vedoucími jednotlivých ZÚ, prostřednictvím mailu,
případně telefonu.

 Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou průběžně hodnoceny na provozních poradách a
každá aktivita písemně vyhodnocena.

 V pololetí a na konci školního roku jsou vypracována hodnocení jednotlivých oddělení, včetně
statistického výkazu.


5. Organizační struktura



ZÁSTUPCE statut.  orgánu
VEDOUCÍ ODD.

SPOLEČENSKÝCH VĚD
Olga Procházková

ÚČETNÍ
Helena Lišková
POKLADNÍ

Pavlína Frýdmanová
PAM

Jiřina Saláková
VRÁTNÁ

Květoslava Jará/Hana Šašková

Externí vedoucí
zájmových útvarů
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6. Programy a projekty 2017/18
OMK (Oddělení pro kulturu a mládež)
Velmi důležitý program MDDM se konal ve dnech 11-13/5 2018 a to při oslavách neuvěřitelných 30ti let
jeho působení. V pátek se zde setkali všichni, kteří měli s MDDM co do činění, mohli si zavzpomínat u
fotografií z akcí a podívat se na doprovodnou výstavu. Sobota patřila zejména venkovní hudební
produkci a take kroužkům, které si mohl kdokoliv z příchozích vyzkoušet. Na nedělním program jsme
připravili venkovní hru na Vinici, pro všechny naše příznivce. Největší radost přineslo, kolik lidí se přišlo s
námi bavit a také byli v průběhu ochotni pomoci. Tyto akce propojují všechny generace, což je jeden z
našich dlouhodobých nastavených cílů.

Další velké akce organizované vedoucí oddělení pro kulturu a mládež byly: Úlet, Čarodějnice a Den
dětí. Všechny tyto akce se opravdu povedly a ohlasy od veřejnosti nám to potvrdily. Projekt, O
nebezpečí bezpečně ve spolupráci s MP a PČR, byl zároveň preventivním programem v boji proti
kyberšikaně a celkovou prevencí bezpečnosti v denním životě. O toto téma byl velký zájem a určitě
se budeme snažit podobnou akci zopakovat.
TO (Taneční oddělení) zrealizovalo I ve školním roce2017/2018 projekt tanečnísoutěže Vánoční
cena MDDM Úvaly. Soutěž se konala z prostředků MDDM Úvaly a z vybraného startovného.
Projekt je zajímavý zejména tím, že si celé vystoupení musí účastníci vymyslet samostatně. Letos
tato soutěž proběhne 9. 12. 2018. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhly letos skupiny mládeže
v modern dance, kdy náš nejlepší tým RIV A získal titul Mistra ČR a Vicemistra ČR na
dvou prestižních soutěžích pořádanými CDO a SUT. Na MR získaly tituly v Modern Dance
i juniorky, děti a ve streetu skupina mládeže REC… viz přehled umístění na soutěžích.

100 let republiky, oslavy města Úval a naše nejmenší tanečničky.



OE – (Oddělení estetiky) opět v letošním roce realizovalo projekt soutěže dětí a dospělých o
nejkrásnější dekoraci do zahrady “Podzimní hrátky“, která je zároveň žádanou environmentální
výchovou, protože všem ukazuje jak je možné využít k ozdobě pouze přírodní materiál. Další skvělý
počin byl koncert pro širokou veřejnost Poézie v houslovém klíči, který si kladl za cíl přiblížit nejen
vážnou hudbu, ale i poézii a bylo až překvapivé nakolik tento projekt veřejnost zaujal. Závěrečná
prezentační výstava s názvem Řeka, přilákala taktéž množství obdivovatelů.
SVV – (Oddělení sportu a všeobecného vzdělávání) připravilo opět podzimních prázdninách
příměstský tabor s návštěvouToboga fantasy parku a zájem rodičů byl obrovský. Tento typ tábora se
osvědčil i o jarních prázdninách. Dalším úspěchem tohoto oddělení jsou již tradiční šachové turnaje
pro veřejnost, které vrcholí prosincovou Velkou cenou MDDM Úvaly. Oddělení SVV organizuje
pravidelně na jaře v Úvalech v sokolovně krajský šachový přebor pro mládež, který je stabilně hojně
navštěvován.

7. Hlavní činnost MDDM Úvaly

MDDM Úvaly vykonával hlavní činnost - zájmového vzdělávání v oblastech:
 Provozování školského zařízení pro zájmové vzdělávání - pravidelnávýchovná,

vzdělávacíazájmováčinnost v zájmovýchútvarech(dále jen ZÚ), kroužcích, klubech,
kurzech.

 Osvětové činnosti - pro děti, mládež a další účastníky akcí, kurzů, besed atd.
 MDDM zajišťuje účast na soutěžích, výletech a různých zábavných aktivitách
 Spontánní činnosti - využití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností,

pojatých jako prevence sociálně patologických jevů.
 Organizovánísoutěžíapřehlídekuměleckétvorby dětí mládeže i dospělých

vyhlašovaných MDDM
 Individuální péči s talentovanými jedinci a jejich podpora v získávání

dalších dovedností.
 Prázdninový program - pobytové a příměstské tábory s bohatým

programem.
 Odborné, studijně pracovní a informační služby.



8. Doplňkové činnosti SVČ

Ve školním roce 2017/2018 MDDM Úvaly tuto činnost nevykonával.

9. Materiální, technické a ekonomické podmínky

Ve školním roce 2017/18 MDDM realizoval převážnou část zájmového vzdělávání v budově
MDDM čp.372 v ulici V. Nováka v Úvalech, která je ve vlastnictví města. Z důvodu nedostatku
vhodných prostor v této budově, byly pro taneční formace, soutěže a klavírní kroužek pronajímány
další prostory TJ Sokol, ZŠ Úvaly, Mamut a zdarma poskytnut sál Riegrova 65. Tyto další prostory
taktéž odpovídají hygienickým, bezpečnostním podmínkám a předpisům a žáci i lektoři jsou
seznámeni s provozním řádem těchto konkrétních míst. Ekonomické podmínky pro činnost MDDM
jsou stanoveny a limitovány rozpočtem, který vychází z neinvestičního příspěvku poskytovaného
zřizovatelem městem Úvaly. Mzdy jsou limitovány krajským normativem, které se sledují vždy za
uplynulý školní rok. Mzdy pro externí pedagogické pracovníky jsou z části vypláceny ze státního
rozpočtu, z části jsou hrazeny z vlastních příjmů organizace. Dalším zdrojem finančních prostředků
jsou sponzorské dary, kterých ovšem není mnoho. Velká část nákladů na materiální vybavení je
hrazena z vlastních výnosů, které jsou tvořeny především úplatami za zájmové vzdělávání. Z
těchto příjmů také z části financujeme provoz zařízení. Dalším významným a nepostradatelným
příspěvkem od zřizovatele jsou prostředky, určeny na opravy a rekonstrukce zařízení. Výše úplaty
za zájmové vzdělávání je stanovena na každý školní rok a vypočítává se z nákladů minulého
školního roku. Při tvorbě úplaty je brán zřetel na náročnost zájmového útvaru, akce apod. a také
na přístupnost všech sociálních vrstev. Výše úplaty je stanovována v těchto obdobích: a)
pravidelné zájmové vzdělávání – září běžného roku na pololetí školního roku b) úplata za tábory je
stanovována většinou na přelomu března až dubna, běžného roku, dle skutečných nákladů na
účastníka c) úplata za akce: většina akcí je bezúplatná, pokud je cena stanovena, vychází
z předpokládaných nákladů na tuto akci e) Podle § 11, odst. 3 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání je možné úplatu snížit, resp. prominout dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je
společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního
předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo dítěti, žákovi nebo
studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle
zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena a pokud výše uvedené
skutečnosti prokáže ředitelce SVČ. MDDM se z těchto příjmů snaží poskytnout všem svým
zaměstnancům vhodné materiální vybavení a podmínky pro rozvoj a zkvalitňování výuky.
Město úvaly nám letost zaplatilo výměnu lina na schodišti a opravu střechy. MDDM si hradilo další
část výměny lina na podestách, olištování dřevěnými lištami okolo schodiště a vymalování všech
prostor. Je nutné vyměnit okna v galerii, která jsou zatím provizorně opravena na nejhorších
místech. Od května se teploty v horních místnostech držely nad únosnou mezí a doufáme, že se
podaří ve spolupráci s městem tyto podmínky zlepšit klimatizací.



´

10. Činnost MDDM Úvaly - Statistika pravidelné činnostijednotlivých
oddělení

Oddělení sportu  a všeobecného vzdělávání  statistika 2017/18
vedoucí  Olga Procházková

Oddělení SVV plní  tyto stěžejní úkoly :

 rozvíjet samostatnost, zodpovědnost a schopnost tolerance a
spolupráce ve dvojici i ve skupině

 rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, pružnost atd.
 rozvíjet  morálněvolní vlastnosti a smysl pro fair play
 orientovat  se v terénu podle mapy
 šachisté zapojovat  matematické a strateg.myšlení a zvládat základní herní situace

učit se se základním pravidlům stolování, kuchařské dovednosti
 učit  se pracovat v kolektivu
 umět zvládat krizové situace
 zabezpečit volný čas dětí při pravidelných kroužcích a spontánní činnosti
 umožnit poznávání krás ČR, vztah k přírodě, k environmentální výchově
 upevňování rodinných pout, sociálního cítění, překonávání  komunikačních

bariér

0ddělení estetiky /EV/ statistika 2017/2018
vedoucí Iva Pospíšilová

Počet
kroužků
2017/18

Počet
účastníků

Počet
externích

pracovníků

Akce
2017/18

Počet
účastníků

Tábory

26 201 7 12 3206 2

Oddělení estetiky plní tyto stěžejní úkoly:

 zapojovat fantazii při tvorbě vlastních návrhů
 rozvíjet manuální zručnost a jemnou motoriku
 rozvíjet cit pro materiál. osvojovat si různé techniky
 samostatně a systemat. pracovat, rozvíjet tvořivost a představivost
 získávat kladný vztah k výtvarnému a dramatickému  umění
 získávat hlasovou, pohybovou a loutkohereckou průpravu
 hrát  divadelní představení, vytvořit  vlastní dram. improvizaci
 hrát na nástroj  ve skupině i sólově
 vystupovat na akcích DDM i pro veřejnost
 flétnisté znát noty, základní stupnice
 získávat cit pro hudbu, rytmus i temporytmus
 vystupovat  na akcích DDM i pro veřejnost
 seznamovat  se s lidovými tradicemi, učit se starým technikám lidové tvorby
 umět zvládat krizové situace

Počet
kroužků
2017/18

Počet
účastníků

Počet
externích

pracovníků

Akce
2017/18

Počet
účastníků

Tábory

11 186 5 38 567 5



Taneční  oddělení  statistika 2017 /2018
vedoucí  Alena Navrátilová

Počet
kroužků
2017/18

Počet
účastníků

Počet
externích

pracovníků

Akce
2017/18

Počet
účastníků

Tábory

28 341 16 32 1542 3

Taneční oddělení plní tyto stěžejní úkoly:
 vést dětí k radosti z pohybu
 umožnit objevit vlastní pohybové schopnosti
 rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti
 pomáhat odstraňovat špatné pohybové návyky a zlepšovat držení
 vytvořit u dětí základy pohybové paměti přiměřeně jejich věku, individuálním

schopnostem a možnostem
 poznání pohybových zákonitostí lidského těla a jednotlivých jeho částí
 spojit pohyb s hudbou
 soutěžní sekce TS Rytmus – připravenost na soutěže
 seznámení s technikami současného streetového tance
 poznávání různých technik – základ baletu, lidového, výrazového a společenského

tance techniky Graham, a jejích prolínání do technik současného moderního tance
 naučit se rytmickému dynamickému a přesnému pochodu
 zvýšení obrazotvornosti, nápaditosti, dramatizace a vlastní tvořivosti
 dokázat konkurovat nejlepším tanečníkům a skupinám na soutěžích
 připravit na případný růst v profesionálních tanečních skupinách, vychovávat další

instruktory a vedoucí tanečních kroužků z řad nejstarších tanečníků
 vystupovat  na akcích DDM i pro veřejnost
 reprezentovat  MDDM na domácích i zahraničních soutěžích

umět zvládat krizové situace.
 zlepšovat fyzickou, psychickou a sociální samostatnost
 prohlubovat rozsah pohybu
 dotahovat pohyby, učit se přesnosti pohybu a rozestavení ve formaci

Oddělení pro kulturu a mládež statistika 2017 /2018
Vedoucí Jana Pospíšilová/Jana Krejsová

Počet akcí  2017/18
12

Účastníků
4135

Oddělení pro mládež a kulturu plní tyto stěžejní úkoly:

 rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent
 získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky
 realizovat se v kolektivu ostatních účastníků
 umět se adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí.
 možnost prožít si  pocit sounáležitosti a seberealizace
 rozšíření kulturního přehledu
 preventivní význam výchovy mládeže ve volném čase
 naučit účastníky aktivně využívat svůj  volný čas



RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI
a)Pravidelná činnost

Den Kroužek Od - do Vyučující Místnost Kód V.S.
pondělí
MK Ouvaláček Zpívání s kytarou nejmenší   9.30 - 10.15 Hana Hoblíková Taneční sál 31

Vaření I 13.30 - 15.30 Olina Procházková Kuchyň 1 31
Kytara začátečníci I.A 14.00 - 14.45 Iva Pospíšilová Sálek 21 32
Kytara začátečníci I.B 15.00 - 15.45 Iva Pospíšilová Sálek 22 32
Vaření II 15.30 - 17.30 Olina Procházková Kuchyň 2 31
Flétna,klávesy,klarinet 13.00 - 18.30 Petr Nováček Galerie 23 32
Výtvarný 1-4 třída 15.00 - 16.00 Hana Novosádová Učebna VV 24 32
Výtvarný 5-9 třída 16.00 - 17.00 Hana Novosádová Učebna VV 25 32
Kytara pokr. 16.45 - 17.45 Iva Pospíšilová Sálek 26 32
Techniky kresl.,zákl.malby 18.00 - 20.00 Iva Pospíšilová Učebna VV 27 32

úterý
MK Ouvaláček Cvičení R+D od 1 roku   9.20 - 10.05 Olina Procházková Taneční sál 31
MK Ouvaláček Cvičení R+D od 1 roku 10.15 - 11.00 Olina Procházková Taneční sál 31

Keramika I 6-7 let 13.00 - 14.00 Jana Krejsová Keramika 28 32
Vaření III 13:30 -15:30 Olina Procházková Kuchyň 3 31
Kytara zač. II.A. děti z min.r.13.45 - 14.30 Iva Pospíšilová Sálek 46 32
Keramika II 14.00 - 15.00 Jana Krejsová Keramika 29 32
Kytara zač. II.B. děti z min.r.14.45 - 15.30 Iva Pospíšilová Sálek 30 32
Dramatika I. 6-10 let 14.45 - 15.25 Jana Pospíšilová Galerie 32 32
Keramika III 15.00 - 16.00 Jana Krejsová Keramika 31 32
Vaření IV 15.30 - 17.30 Olina Procházková Kuchyň 4 31
Divadelní kroužek od 10 let 15.30 - 16.45 Simona Mašatová Galerie 33 32
Klavír 13:30 - 21:00 Eliška Dvorská Galerie 43 32

středa
Výtvarné techniky zač. I 13.00 - 14.15 Iva Fíková Učebna VV 34 32
Turistika mladší 14.00 - 16.00 Olina Procházková 5 31
Výtvarné techniky zač. II 14.15 - 15.30 Iva Fíková Učebna VV 35 32
Flétna 13.30 - 16.00 Petr Nováček Galerie 37 32
Šachy 16.30 - 17.30 Petr Nováček Učebna VV 7 31
Flétna 17.30 - 18.00 Petr Nováček Učebna VV 37 32
Kytara mírně pokročilí 16.15 - 17.00 Iva Pospíšilová Sálek 38 32

čtvrtek
Flétna 13.30 - 19.00 Petr Nováček Galerie 40 32
Keramika IV starší 14.30 - 16.00 Jana Krejsová Keramika 41 32
Výtvarné techniky pokročilí 15.30 - 17.00 Iva Pospíšilová Učebna VV 42 32
Keramika V starší 16.00 - 17.30 Jana Krejsová Keramika 44 32
Keramika VI dospělí 18.00 - 19.30 Jana Krejsová Keramika 45 32

pátek
Flétna 13.30 - 16.30 Petr Nováček Taneční sál 47 32
Turistika starší 14.00 - 16.00 Olina Procházková 6 31
Ornitologický 14.00 - 16.00 Jan Grünwald 8 31

neděle
Pěvecký sbor 18.00 - 20.00 Jiřina Jiřičková Galerie 48 32

 Rozpis kroužků odd. estetiky a odd. sportu a všeob. vzděl.
školní rok 2017/2018



Den Kroužek Od - do Vyučující Místnost Kód V.S.
pondělí průprava 1 14:00 - 15:00 Alena Navrátilová sál MDDM 60 33

moderna nesout.I (do 8let) 15:00 - 16:00 Alena Navrátilová sál MDDM 57 33
RII Street soutěžní do 11 let 15:00 - 17:00 Helena Prchalová sokolovna 69 33
RIII Street soutěžní do 15 let 17:00 - 19:00 Helena Prchalová sokolovna 70 33
orientální tance dospělí 18:00 - 19:00 Dana Kobrlová sál MDDM 77 33

úterý disko nesoutěžní I (do 11 let) 14:00 - 15:00 Alena Navrátilová sál MDDM 67 33
průprava 2 15:00 - 16:00 Alena Navrátilová sál MDDM 61 33
průprava 3 16:00 - 17:00 Alena Navrátilová sál MDDM 62 33
RIII DD soutěžní 16:00 - 17:30 Tereza Rothová Riegrova 65 66 33
taneční technika RII 17:30 - 19:00 Alice Pechová Riegrova 65 54 33
mažoretky 17:00 - 19:00 E.Sedliská, Š.ZahrádkováZŠ tělocvična 75 33
EB 18:00 - 19:00 Honza Ťoupalík sál MDDM 74 33
RIV B moderna 19:00 - 21:00 Jana Maroušková Riegrova 65 56 33
kalanetika 19:00 - 20:00 Alena Navrátilová sál MDDM 78 33

středa průprava 4 14:00 - 15:00 Alena Navrátilová sál MDDM 63 33
RII DD soutěžní 14:00 - 16:30 Monika Bukačová Riegrova 65 65 33
průprava 5 15:00 - 16:00 Alena Navrátilová sál MDDM 63 33
taneční technika RIII 17:30 - 18:30 Sarah Kubaričová Riegrova 65 64 33
moderna nesout.III od 14 let 18:00 - 19:00 Míša Bártová sál MDDM 59 33
a dospělí
RIII moderna 18:30 - 20:30 Sarah Kubaričová Riegrova 65 53 33

čtvrtek RI A moderna 15:30 - 17:30 Alena Navrátilová Mamut 50 33
moderna nesout.II (8-13let) 18:00 - 19:00 Míša Bártová sál MDDM 58 33
RIV A moderna 19:00 - 21:00 Tereza Rothová Riegrova 65 55 33

pátek RI B moderna 14:00 - 16:00 Alena Navrátilová Mamut 51 33
RII A moderna 16:00 - 18:00 Alice Pechová Riegrova 65 52 33
street nesout. II (do10let) 16:00 - 17:00 Marcel Havrda sál MDDM 72 33
street nesout. III (11-16let) 17:00 - 18:00 Marcel Havrda sál MDDM 73 33
REC 18:00 - 20:00 Áňa Poupová Riegrova 65 71 33

sobota REC nebo RIV A 11:00 - 13:00 Áňa nebo Tereza Mamut nebo 33
náhrady hodin, mimořádně sokolovna

neděle

Rozpis tanečních kroužků ve školním roce 2017/2018



b) Příležitostná zájmová činnost - uskutečněné akce
jednotlivých oddělení

Den akce garant oddělení
12.9. Zápis  do kroužků Všechny  ved. odd. MDDM
12.9. Vyhlášení soutěže Podzimní hrátky Iva Pospíšilová EV
15.9. Konkurz  moderna s Alicí A.Navrátilová taneční
18.9. Konkurz  moderna s Alenou A. Navrátilová taneční
20.9. Konkurz do Street  R II A.Navrátilová taneční
16.9. Tak trochu …. Úlet!. J.Pospíšilová OMK
12.10. Podzimní hrátky - vyhlášení vítězů Iva pospíšilová EV
14.10. Turistika –Zřícenina hradu Zvířetice O. Procházková
20.10. “ Země tisíce kopců a perla  Afriky “ Honza

Grünwald
J.Pospíšilová OMK

21.10. Turistika Říčany – 50. rovnoběžka O.Procházková SVV
26.10. Podzimní prázdniny – Toboga Praha O.Procházková SVV
12.11. Vyhlášení  vítězů soutěže “ Podzimní hrátky” Iva .Pospíšilová EV
3.11. Born in Srí Lanka - charitativní výstava

E.Zradíčkové
J.Pospíšilová OMK

4.11. Tur. Pochod “ Roztoky O. Procházková SVV
4.11. Šachy Milovice O. Procházková SVV
11.11. Turistika – ČOV Bubeneč O.Procházková SVV
11.11. Šachy Poděbrady O.Procházková SVV
20.-
26.11

Mistrovství světa - Babylon Liberec, ME WADF A.Navrátilová , exter taneční

25.11. I.šach. turnaj  v rapid šachu O.Procházková SVV
25.11. Turistika- Zámek Chvaly- Krtečkova 60 O.Procházková SVV
26.11. Ornitologická vycházka O.Procházková SVV
26.11. Příšerákoví - kino Klánovice O.Procházková SVV
2.12. Rozsvícení ván. Stromu V.Vícovská I.Pospíšilová EV

3.12. MR Electric Boogie  Bohumín A.Navrátilová tanečn
í

5.12. Mikuláš v MK Ouvaláček a v MŠ Bulharská O.Procházková SVV
6.12. PERU – beseda J.Pospíšilová OMK
9.12 Šachy - Čelákovice O.Procházková SVV
10. -
14.12.

Bílé Vánoce – výstava  VV a keramických  kroužků Iva Pospíšilová EV

10.12. VIII. ročník taneční soutěže „Vánoční cena MDDM“ A.Navrátilová taneční
12.12. Dva tovaryši divadlo Iva Pospíšilová EV
10.12. Pochod “ Tulácká cítka” Řevnice O. Procházková SVV
15.12. Závěrečná porada Všichni  z MDDM MDDM

Den akce garant oddělení
1/1 Nástup ředitelky Jany Krejsové
11/1 Tříkrálový koncert sboru Vocali, první vystoupení

pěveckého sboru pod vedením Inky Jiřičkové
Iva Pospíšilová EV

12/13/
1

VOLBY (město) O. Procházková SVV

13/1 Velká cena II., šachový turnaj pořádaný P. Slavíkem
a P. Nováčkem

O.Procházková SVV

14/1 kino Klánovice- Čertoviny O.Procházková SVV

20/1 pochod Štěchovice, Újez O.Procházková SVV
23/1 Karneval pro nejmenší z Ouvaláčku O.Procházková SVV
26/27/ Volby ( město) O.Procházková SVV



1
27/1 Výlet ornitologů s J. Grünwaldem O.Procházková SVV
2/2 Beseda Za vůní cejlonského čaje, cestopisné

povídání s Martinou Hájkovou
J. Krejsová OMK

19-
23/2

Jarní prázdniny s příměstským táborem O.Procházková SVV

3/3 karneval v 65ce (Pospíšilová, Procházková,
Krejsová, Havrda, Novák).

Iva pospíšilová EV

3/3 Velká cena III. v rapid šachu O.Procházková SVV
9/3 Setkání ředitelů J. Krejsová
9-11/3 Svět tapisérií výstava J. Krejsová OMK
10/3 Turistický pochod Dr. Šumavského O.Procházková SVV
15/3 přátelské setkání se starostou v MDDM MDDM
17/3 O nebezpečí bezpečně, velká akce pro mládež ve

spolupráci s komisí pro prevenci kriminality
J. Krejsová OMK

17/3 TS Česká Lípa A.Navrátilová TO
22/3 Zápis na tábory (Krejsová, Pospíšilová,

Navrátilová, Procházková)
MDDM

23/3 Praxe v DDM Neratovice J. Krejsová
24/3 šachy region O.Procházková SVV
24/3 Taneční skupina roku Praha REC A.Navrátilová TO
25/3 Turistická výstava Praha O.Procházková SVV
29/3 Velikonoční tvoření s Aničkou a Ivou J. Krejsová OMK
6/4 Neratovice DDM praxe J. Krejsová
7/4 Děti v akci Chodov A.Navrátilová TO
7/4 Turistika Benešov O.Procházková SVV
7/4 Šachy region Kolín O.Procházková SVV
9/4 Den učitelů oslava v sokolovně
13/4 Neratovice DDM praxe J. Krejsová
14/4 Region CDO Slavie A.Navrátilová TO
21/4 TS Čáslav A.Navrátilová TO
24/4 středočeský pohár Mladá Boleslav A.Navrátilová TO
24/4 šachy VC IV O.Procházková SVV
24/4 Turistika Zlonice - muzeum železnice O.Procházková SVV
24/4 Turistika Karlštejn O.Procházková SVV
3/5 Poezie v houslovém klíči I.Pospíšilová EV
5/5 Oregon Kolín O.Procházková SVV
5/5 MČR CDO art Chomutov A.Navrátilová TO
5/5 Český Brod - šachový turnaj O.Procházková SVV
6/5 MR SUT FTM Litoměřice A.Navrátilová TO
19/5 čelákovická Duběnka A.Navrátilová TO
19-
20/5

MČR Česká Lípa TO A.Navrátilová TO

11-
13/5

Velké třídenní oslavy MDDM (všechny vedoucí+J.
Pospíšilová)

J. Krejsová OMK

24/5 Středočeský pohár Mladá Boleslav A.Navrátilová TO
24-
26/5

MČR CDO art Praha A.Navrátilová TO

26/5 Májová mažoretka A.Navrátilová TO
26/5 Den dětí J. Krejsová OMK
27/5 Taneční akademie MDDM A.Navrátilová TO
5/6 Koncertní hodina klavíru I.Pospíšilová EV
9/6 Představení nových kroužků J. Krejsová OMK
10/6 Vernisáž výstavy řeka I.Pospíšilová EV
10/6 Koncert před letním slunovratem VOCALI I.Pospíšilová EV



13/6 Šachový turnaj XII O.Procházková SVV
14/6 Koncertní hodina hry na flétnu I.Pospíšilová EV
15/6 Koncertní hodina hry na kytaru I.Pospíšilová EV

Prázdninová činnost - pobytové tábory 2018

30.6.-
14.7.

Řáholec po úvalsku A.Navrátilová

18.8.-
25.8.

Taneční soustředění Louňovice pod Blaníkem A.Navrátilová



Příměstské tábory
19.-25.2. Jarní  turistický tabor O.Procházková
2.7.-6.7. Výtvarný I. I.Pospíšilová/Krejsová
9.7.- 13.7. Výtvarný II. I.Pospíšilová/Krejsová
16.7.-
20.7.

Turistický I. O.Procházková

23.7.-
27.7.

Turistický II. O.Procházková

30.7.- 3.8. Cyklistický O.Procházková
6.8.- 10.8. Turistický III. O.Procházková

Práce s talentovanou mládeží a dětmi

Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že MDDM může být odrazovým můstkem pro mladé talenty z
oblasti taneční, výtvarné, dramatické , fotografické, literární tvorby apod. Z toho vyplývá, že je
třeba:

- speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince, což se nám daří zejména v
oblasti hudební (individuální hodiny klavíru, houslí, flétny a kláves), dale ve
výtvarných činnostech kde mají děti individuální péči dle svých schopností.

- Práce s talenty na mimořádných tréninkových lekcích:
- sobotní, nedělní tréninky, individuální příprava, technické zdokonalení,

prostorové zkoušky
- Z důvodu lepší přípravy formací na soutěže byly kromě čtvrtečních a pátečních

tréninků RIV A a REC pravidelně v intervalu 14 dní sobotní dvouhodinové tréninky
v Mamutu.

- Mimořádné tréninky RII moderny, RII diska, RII a RIII streetu před soutěžemi probíhaly
v sokolovně a Riegrově 65. Individuálně byly připravovány děti na MR v sólech Alenou
Navrátilovou a Sarah Kubaričovou.

- organizování akcí pro děti a mládež s vyhraněnými zájmy (kulturně vzdělávacích a
osvětových)

- podpora akcí mládeže pro mládež (divadlo, soutěže hry apod.)

Inkluzní roční program

Podpůrná opatření pro účastníky, kteří tuto pomoc potřebují
Konkrétní drobné úpravy v rámci jednoho kroužku, patří do kompetence vedoucího tohoto útvaru,
který o opatřeních informuje přímého nadřízeného MDDM a zároveň tuto skutečnost zaznamená do
Deníku konkrétního kroužku. Specifické úpravy v rámci zájmového útvaru, které daný vedoucí musí
vytvořit:

- plán změn v organizaci kroužku a individuálním přístupu k účastníkovi
- individuální plán vzdělávání a způsobu práce s účastníkem
- o všech těchto opatřeních informovat zákonné zástupce a nadřízeného MDDM
- případné změny, konzultovat s výše uvedenými
- čtvrtletně, daná opatření hodnotí a zjišťuje, zda je tato podpora dostatečná



Soutěže a přehlídky

 Pořádané MDDM: výtvarné, taneční, literární, šachové turnaje. Fotografická soutěž
 Naše děti se zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT, ARTAMOU, ČMTO, SUT, CDO,

šachovými svazy, ostatními domy dětí a zájmovými organizacemi  pracujícími s dětmi.



Výsledky soutěží kde se MDDM zůčastnil

Podzim pro naše taneční oddělení MDDM Úvaly znamená často vyvrcholení několikaleté práce
tanečních skupin Rytmus Úvaly.
Členové skupiny se ve dnech 20.- 27.11. 2017 mistrovství světa Latinofestival & Urban Street
Dance pořádaného světovou taneční organizací WADF v České republice v centru Babylon
v Liberci.
Naši tanečníci na šampionátu v Liberci získali jedenkrát titul Mistra světa a zlatou medaili, dvakrát
vybojovali stříbro a dvakrát bronz. Naše TS rozhodně výborně konkurovala prestižním tanečním
školám, kde děti trénují 4x týdně a na sóla mají placené osobní trenéry a startují jen skutečně
výjimeční tanečníci.

Naše výsledky:

1. místo Marcel Havrda Locking and Popping – sólo dospělí
2. místo RI B O jablíčkách Contemporary Ballet - Large teams – mini děti
2. místo K. Poupová a J.Chomátová Urban Street Dance Fusion Show Street - děti
duo
3. místo RI A  Drak na dračku Contemporary Ballet - Showcase - děti
3. místo RIII  Random Army Urban Street Dance - Showcase - junioři
5. místo RII Sněhurka a trpaslíci Urban Pop Dance - Large teams – děti
8. místo RIII B Čekání na lásku Contemporary Ballet - Large teamsjunioři
9. místo Zuzana Špaková Contemporary Ballet – sólo děti /postup z 21/
12. místo Veronika Daníčková Contemporary Ballet – sólo děti /postup z 21/

Na MR v EB 3.12.2017 v Bohumíně byli tanečníci Rytmus Úvaly úspěšní a všichni si zajistili
nominace v reprezentaci naší republiky na ME a MS
V sólové disciplíně dospělých – HVK  obsadili Honza Ťoupalík 4.místo, Míša Hauková 5.místo, Marcel
Havrda  6.místo.
V kategorii HVK Duo Hauková/Ťoupalík – 2.místo

Českolipský zvoneček 17. 3. 2018:
1. místo RII - ART In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RII - disko Symphony Monika Bukačová
1. místo RIV A - ART Marked Tereza Rothová
1. místo REC street Against the systém Anna Poupová
2. místo RIA - ART Tanec v dešti Alena Navrátilová
2. místo RIV B - ART InTense Jana Maroušková
3. místo RII - street Jumping Jacks Helena Prchalová
3. místo RIII - street Next chapter Helena Prchalová
5. místo RIB - ART Voda voděnka Alena Navrátilová

Středočeský pohár – oblastní kolo 6. 4. v Poděbradech
2. místo RII street Jumping Jacks - mini týmy postup na krajské kolo
3. místo RII disko Symphony - skupiny

Děti v akci na Chodově 7. 4.
1. místo RI A Tanec v dešti Alena Navrátilová
1. místo RII In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RII disko Symphony Monika Bukačová
1. místo RIII Wild hearts Sarah Kubaričová
1. místo RIV B InTense Jana Maroušková
1. místo RIV A Marke Tereza Rothová
1. místo REC Against the systém Áňa Poupová
2. místo RI B Voda, voděnka Alena Navrátilová



2. místo RII street Jumping Jacks Helča Prchalová
2. místo RIII street Next charter Helča Prchalová
2. místo RIII disko You and I Tereza Rothová

Choreografie Terezky Rothové Marked získala nejvyšší počet bodů ze všech 148 vystoupení, a
tak se naše skupina Rytmus IV A Úvaly stala absolutní vítězkou celé soutěže.

Regionální kolo CDO na Slávii 14. 4. kde všechny formace vybojovaly postup na Mistrovství Čech:
1. místo RIV A Marked Tereza Rothová
1. místo REC Against the systém Anna Poupová
2. místo RIII Wild hearts Sarah Kubaričová
8. místo RII street Jumping Jacks Helena Prchalová
11. místo RIII street Next chapter Helena Prchalová

Regionální kolo SUT Festivalu tanečního mládí ve sportovní hale Lužiny 15.4.
Našim formacím dětí v parketových kompozicích RI A a RII a streetu RII byly uděleny divoké karty na
postup na MR. Týmy na 1.-3. místě postupují na MR automaticky.
1. místo RI B Voda, voděnka Alena Navrátilová
1. místo RIV A Marked Tereza Rothová
1. místo REC Against the systém Áňa Poupová
2. místo RIII street Next chapter Helča Prchalová
2. místo RIII Wild hearts Sarah Kubaričová
3. místo RIV B InTense Jana Maroušková
4. místo RII In the Present Moment /postup do finále/ Alice Pechová
4. místo RII street Jumping Jacks Helča Prchalová
5. místo RI A Tanec v dešti /postup do finále/ Alena Navrátilová

Pohárová soutěž Čáslavský čtyřlístek 21.4.
1. místo RI A Tanec v dešti Alena Navrátilová
1. místo RII In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RIII street Next charter Helča Prchalová
1. místo RIII Wild hearts Sarah Kubaričová
1. místo RIV A Marked Tereza Rothová
1. místo REC Against the systém Áňa Poupová
2. místo RII disko Symphony Monika Bukačová
2. místo RIV B InTense Jana Maroušková
3. místo RII street Jumping Jacks Helča Prchalová
4.-5. místo RI B Voda, voděnka Alena Navrátilová
4.-5. místo RIII disko You and I Tereza Rothová
Speciální cenu za nejlepší choreografii celé soutěže porota udělila Tereze Rothové za
vystoupení Marked. Obhájila tím získaný pohár za nejlepší choreografii z loňského roku.

Mistrovství Čech CDO ve streetových disciplínách 17. - 29.4. v Praze na Slávii.
Nejlépe se umístila REC Aničky Poupové s choreografií Against the systém na 5. místě a zajistila si
postup na MR CDO do Brna.

Majorettes Chodov - soutěž mažoretek  19.4.
7. místo Mabely Rytmus Úvaly Swish Swish Eliška Sedliská

Mistrovství Čech ART /uměleckých/ disciplín v Chomutově 5. 5.
2. místo dospělí RIV A Marked Tereza Rothová
3. místo juniorky RIII Wild hearts Sarah Kubaričová



Čelákovická Duběnka 19. 5.
1. místo RI B Voda Voděnka Alena Navrátilová
1. místo RI A Tanec v dešti Alena Navrátilová
1. místo RII DD Symphony Monika Bukačová
2. místo RIII street Next chapter Helena Prchalová
3. místo RIII DD You and I Tereza Rothová
5. místo RII street Jumping Jacks Helena Prchalová

Mistrovství republiky FTM, pořádané SUT v kategorii dětí a juniorů 19.-20.5. v České Lípě.
Z našich čtyř formací, které si vytančily nominaci na Regionálním kole v Praze, se 3 formace
probojovaly do finále.
3. místo RII In the Present Moment Alice Pechová - titul 2. Vicemistr ČR
4. místo RIII A Wild Hearts Sarah Kubaričová
5. místo RIII street Next charter Helča Prchalová
8. místo RII street Jumping Jacks Helča Prchalová

Krajské kolo Středočeského poháru 24.5.  Mladá Boleslav
2. místo RII street malá skupina Jumping Jacks Helča Prchalová
Choreografie postoupila ze 14 týmů do finále a děvčata vybojovala stříbrné medaile.

MČR pořádané CDO v ART (uměleckých) disciplínách v Praze ve dnech 24.-25.5.
Na Grandfinále se nominovaly juniorky, které na MČ byly třetí a porota je posunula z hobby do
Zemské ligy a formace dospělých, která v Zemské lize na MČ v Chomutově skončila druhá.
3. místo RIII – juniorky Wild Hearts Sarah Kubaričová - titul 2. Vicemistr ČR
1. místo RIV A - mládež Marked Tereza Rothová - titul
Mistra ČR
Je to první titul Mistra republiky v prestižních soutěžích pořádaných CDO.

Májová mažoretka v České Lípě 26.5.
4.-5. Místo Mabely Rytmus Úvaly Swish Swish Eliška Sedliská

O cenu starostky České Lípy 2.6. které se účastnilo  všech 12 formací TS Rytmus.
Formace dospělých RIV A Terezky Rothové opět zabojovala a získala hlavní cenu –
skleněný pohár věnovaný starostkou města za nejlepší taneční vystoupení celé soutěže.
1. místo RII In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RII disko Symphony Monika Bukačová
1. místo RIII DD You and I Tereza Rothová
1. místo Mabely Rytmus Úvaly Swish Swish Eliška Sedliská
1. místo RIV A Marked Tereza Rothová
2. místo RII street Jumping Jacks Helča Prchalová
2. místo RIV B InTense Jana Maroušková
3. místo RI A Tanec v dešti Alena Navrátilová
3. místo RI B Voda, voděnka Alena Navrátilová
3. místo RIII Wild hearts Sarah Kubaričová
3. místo REC Against the systém Áňa Poupová
4. místo RIII street Next charter Helča Prchalová

MR České asociace tanečníků v Jablonci 9.6.
Účastnily se ho 4 formace a 5 sólistek.

Formace Urban Pop Dance:
2.místo RII disko Symphony Monika Bukačová - titul Vicemistr ČR

Formace Contemporary Ballet:
2. místo RI A Tanec v dešti Alena Navrátilová - titul Vicemistr ČR
2. místo RIII Wild hearts Sarah Kubaričová - titul Vicemistr ČR
3. místo RI B Voda, voděnka Alena Navrátilová - titul 2. Vicemistr ČR



Sólistky Contemporary Ballet:
Mini děti: 2. místo Jasmína Štefanová - titul Vicemistr ČR
Děti do 11 let: 8. místo Anastásie Petrová
Juniorky do 15 let: 6. místo Zuzana Špaková

7. místo Veronika Daníčková
Dospělí nad 16 let: 4. místo Michaela Bártová
Všechna umístění sólistek vzhledem k vysokému počtu zúčastněných tanečnic z profi týmů
tanečních škol jsou pro nás velkým úspěchem našich děvčat.

Příloha:

SOUHLAS SE VSTUPEM DO TS RYTMUS ÚVALY

Taneční skupina je součástí tanečního oddělení a řídí se vnitřním řádem MDDM a
bezpečnostními pravidly stanovenými pro MDDM.
Nové členy TS přijímá formou konkurzu, případně po důkladném přezkoušení v prvním pololetí
školního roku. Vedoucí rozhoduje o zařazení dětí do formace při startu na soutěžích na základě
zvládnutí choreografie.
Vzhledem k množícím se případům úmrtí dětí a mládeže v důsledku kolapsu při různých
sportovních aktivitách i v rámci ČR požadujeme vyšetření lékařem (včetně EKG) a předložení
potvrzení, že se člen TS může účastnit tanečních soutěží. Doporučujeme vyšetření sportovního
lékaře. Zdravotní potvrzení je podmínkou členství. Výjimku tvoří soutěžící dětských skupin RI A a
RI B. Vyšetření EKG platí nejvýše 3 roky, v mezidobí postačí potvrzení od lékaře. Je na
rozhodnutí rodičů a dospělých členů, zda děti vyšetření EKG, nebo zátěžový test pro svůj klid
podstoupí každoročně.
V případě odchodu, z jiných než zdravotních důvodů, je nutná dohoda s vedoucí TS Rytmus.
Odchod je většinou možný na konci sezóny – po skončení soutěží v daném roce z důvodu
narušení připravených choreografií, nákladů na kostým apod.

Povinnosti členů:
1. Předložit zdravotní potvrzení, že se mohou věnovat soutěžnímu tanci.
2. Pravidelně docházet na tréninky, nepřítomnost je možná jen v případě onemocnění,
nebo závažných problémů ve škole, akce školy apod. V době rekonvalescence se alespoň
pasivně účastnit výuky, nepřítomnost omlouvat vedoucímu souboru.
3. Platit zápisné do kroužku MDDM, pokud startují v CDO i licenční poplatky v závazných
termínech.

4. Platit startovné na soutěže předem, nejdéle do pátku před soutěží vedoucímu svého
kroužku, případně statutární vedoucí TS Rytmus. Startovné bude zapsáno v přehledu plateb
skupiny a nebude na ně jednotlivě vypisováno potvrzení.

5. Účastnit se tanečních soutěží, vystoupení – důvodem neúčasti je pouze závažnější
onemocnění, akce školy, dlouhodobě naplánovaná dovolená. Omluva je třeba vedoucímu
kroužku kvůli přestavění choreografie, ale i statutární vedoucí skupiny, která děti většinou
prezentuje a platí za celou TS startovné.
6. Pořídit společné oblečení, kostým, boty pro choreografii TS – pokud nebude zapůjčen
ušitý kostým od MDDM
7. Zapůjčené kostýmy uchovávat v čistotě a vracet ve stanovených termínech, v případě
ztráty nebo zničení uhradit v plné výši
8. Účastnit se víkendových soustředění, mimořádných tréninků a pokud možno i tanečních
táborů

Vyloučení ze skupiny:
Členství může být ukončeno vyloučením z TS Rytmus z důvodu nezaplacení zápisného,



nedodání zdravotního potvrzení, hrubé nebo opakované nekázně, neomluvených tréninků,
vysoké neúčasti na akcích a soutěžích, dlouhodobé nezvládnutí výuky během členství. Dětem,
které obtížnost soutěžních formací nezvládnou, bude nabídnut přestup do nesoutěžních
alternativních kroužků.

Souhlasím se vstupem mé dcery /mého syna/ do taneční skupiny TS Rytmus Úvaly a
zavazuji se dodržovat pravidla a povinnosti spojená s tímto členstvím.

V Úvalech dne podpis člena podpis zákonného zástupce

Výsledky šachových turnajů:



Výsledky šachových turnajů:

6. ročník šachového turnaje 4/11 2017
O POHÁR MĚSTA MILOVICE MILOVICE
hraného jako 1. turnaj základního kola Krajského přeboru mádeže 2017/18
regionu SD – Polabí
Měli jsme 1 mladšího žáka/30 soutěžících/ a 2 starší /26 soutěžících/. V kategorii mladších
Vojta Brabenec uhrál 4 body a obsadil 13. místo. Kategorie starších Lukáš Hojka uhrál 3 body a
obsadil 16. místo, Nikola Slavíková se 3 body obsadilo 14. místo.

5. Ročník žákovského turnaje 11/11 2017
O KRÁLOVNU A KRÁLE SYMFONIE PODĚBRADY
hraného jako 2. turnaj základního kola Krajského přeboru mádeže 2016/17
regionu SD - Polabí
Měli jsme 1 mladšího žáka/44 soutěžících/ a 2 starší /44 soutěžících/. V kategorii mladších Vojta
Brabenec se 4 body obsadil  16. místo. Kategorie starších Radek Gregor 4 body a 20. místo.
Vítek Štěpánek 4 body a 23. místo.

ŠACHOVÝ TURNAJ  O POHÁR STAROSTY MĚSTA ČELÁKOVICE 9/12 2017
hraného jako 3. turnaj regionálního přeboru mládeže regionu SD-Polabí  2017/18
Měli jsme 1 mladšího žáka/40 soutěžících/ a 2 starší /31 soutěžících/. V kategorii mladších Vojta
Brabenec se ziskem 5 bodů obsadil krásné 6. místo. Kategorie starších hrál Vítek Štěpánek
věkem junior. S 5 body obsadil 6. místo a 3. místo v kategorii juniorů. Lukáš Hojka tento rok hraje
za kategorii starších. Se ziskem 3 bodů obsadil 24. místo.

6. ŠACHOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÍHO KOLA KP MLÁDEŽE SD – POLABÍ 2017/2018
„O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA 7/4 2018
Vítek Štěpánek v kategorii juniorů, kde bylo 8 hráčů, vyhrál 3. a 4. partii, remizoval 2. a 7. Partii a
ostatní prohrál, se ziskem 3 bodů ( což je výrazné zlepšení ) obsadil dělené 5. místo. Radek
Gregor a Lukáš Hojka v kategorii starších, kde bylo 24 hráčů,si vedli takto: Radek vyhrál 2., 4. a
6. partii, ostatní prohrál a se ziskem 3 bodů obsadil 17. místo. Lukáš vyhrál 4. a 6. partii a se
ziskem 2 bodů obsadil 21. místo. Vítek se  od minule dokázal zlepšit. Lukáš bohužel zatím v
kategorii starších stále hledá formu.

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU PRO ROK 2018 14/4
NERATOVICE
Lukáš Hojka v kategorii starších stále tápe. Ve velké konkurenci obsadil poslední místo.

7. ŠACHOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÍHO KOLA KP MLÁDEŽE SD – POLABÍ 2017/2018
MEMORIÁL prof. PELIKÁNA ČESKÝ BROD 5/5 2018
Vítek Štěpánek v kategorii starších spojených s juniory, kde bylo 22 hráčů vyhrál 2.,3.,4., a 7.
partii a se ziskem 4 bodů obsadil krásné 6. místo. V kategorii juniorů
2. místo. Lukáš Hojka v kategorii starších, kde bylo 22 hráčů, vyhrál 2. a 5.partii, remizoval 6.
partii a se ziskem 2,5 bodů obsadil 18. místo.

Odborná pomoc

Po řadu let umožňujeme odbornou praxi studujícím pedagogických škol, kteří si doplňují
potřebné vzdělání, pokud můžeme vyhovět z časových důvodů.
Dále je naším úkolem:
Spolupracovat s dalšími školskými organizacemi, zejména metodicky pomáhat
organizacím, které se zabývají volným časem dětí a mládeže a naopak využívat jejich
zkušeností
Podporovat mladé talenty v oblasti taneční ,hudební, výtvarné a  literární
Podchytit vice klientů z řad problémové mládeže



11. Prevence sociálně patologických jevů

Probíhala průběžně napříč celým spektrem činnosti MDDM. Pro mládež byly uspořádány akce
jako Úlet, kurzy ,O nebezpečí bezpečně apod. Spolupracovali jsmes komisíprevence kriminalityměsta Úval,
s policíí ČR, s městskou policií města Úval a řadou dobrovolníků.
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12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla v roce 2017/18 uskutečněna
následující školení

jméno + název č.faktury datum cena
19-01-G21 Studium pro ředitele
škol,VISK. 17210857 30.10.17 záloha 3500
Tanec bez hranic/Maroušková 17-107 23.05.17 6 370,00
Tanec bez hranic/Rothová 17-106 23.05.17 9 100,00
TS Beat up/Pechová 6 01.06.17 5 600,00
TS Beat up/Procházka 7 01.06.17 7 700,00

Malování a kreslení/Fíková 20170037 31.08.17
6 800,00  (3000
Iva hradila)

NIDV pedagog volného
času/Poupová 02.10.17 1 350,00
NIDV pedagog volného
času/Sedliská 02.10.17 1 350,00

Seminář ředitelů/Pospíšilová 4017171
23.-25.11
2017 2 500,00

Seminář ředitelů/Krejsová 4017148
23.-25.11
2017 2 500,00

Školení o zdravé výživě/
J.Pospíšilová, Procházková 14.11.17
2018
19-01-G21 Studium pro ředitele
škol,VISK. Krejsová Vs 18210063 23/1 18 4400
ATVA BOZP Navrátilová 2018002 15/2 18 950
Periodické školení první pomoci
pro 36 lidí ČČK (Svoboda) 19/6 18 6 500,00
Periodické BOZP pro 36 lidí BOZP
(Soukup) 19/6 18 5 000,00

Tanec bez hranic (Pechová,
Poupová, Maroušková, Rothová) 2/7 18

21810/10905
půlku si hradí
tanečníci

CELKEM školní rok 17/18 71.525,-

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí

předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek vzdělávání v MDDM dle §174 odst. 2 písm.
b) zákona   561/2004 Sb.
Závěry:
Hodnocení vývoje
-nástup nové ředitelky dne 2. ledna 2018
-zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců
-pokračování v nastaveném trendu střediska
-zařazování nových aktivit s cílem zapojit do činnosti mládež

Silné stránky
-koncepce rozvoje MDDM účelně vychází z dosavadních zkušeností a přináší nové priority činnosti
-účinné využívání výsledků vzdělávání při stanovení dalších postupů zejména v oblasti rozvoje



sociálních a osobnostních hodnot
-efektivní podpora talentovaných účastníků
Slabé stránky / příležitosti pro zlepšení
-stávající prostorové podmínky negativně ovlivňují možnosti rozvoje střediska
Příklady inspirativní praxe
-dlouhodobá a úspěšná činnost tanečních souborů.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
-ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o zlepšení prostorových podmínek.

14. Údaje o výsledcích kontrol

Na základě pověření č. 2/2017 ohledně ustanovení paragrafu 28 č. 320/ 2001 Sb. O finanční kontrole byla
29.3.12.2017zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM
Úvaly za rok 2016 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č 1/2017.

16.2. 2017 bylavsouladusutanovením§6odst.4písm.ozákonač.582/1991Sb. provedena pracovnicí
OSSZ Praha –vých.Janou Svobodovou kontrola za období 1.4.2014-31.1.2017. Žádná nápravná opatření
nebyla uložena viz Protokol o kontrole č. 243/17/228

11/7 2018 letním táboře Ostružno u Jičína
Krajská hygienická stanice podle § 88 zákona č. 258/2000 Předmět kontroly – plnění povinností
stanovených pro pořadatele zotavovacích akcí
Závěry: nebylo zjištěno žádné pochybení.

15. Zpráva o hospodaření
Bude přiložena v lednu 2019 po účetní uzávěrce za rok 2018.

Dne 2. 11. 2018

Mgr. Jana Krejsová
ředitelka MDDM Úvaly


