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Postavení organizace a kontakty
Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
Změna názvu k 1.1.2009 z původního Dům dětí a mládeže, Déčko Náchod
Zřizovatel : od 1.1.2005 Město Náchod na základě zřizovací listiny V./a
Právní forma : příspěvková organizace
IČO 71236830
Sídlo :
Zámecká 243, 547 01 Náchod
Kontakty :
tel. / fax : 491 428 744
mobil :
777 694 441
decko@decko-nachod.cz
e-mail :
http://www.decko-nachod.cz
Statutární zástupce :
ředitelka - Ing. Ludmila Pohanková
zástupkyně ředitelky - PhDr. Jaroslava Nývltová
Zařazení do sítě škol :
č.j. 29 344/2001-21 ze dne 27.9.2001
Identifikátor zařízení 600 029 662
IZO části : 110 011 881
Odloučené pracoviště :
Turistická základna, Vižňov 305, 549 81 Meziměstí
kapacita 45 lůžek v budově a 16 ve čtyřech chatkách
telefon základny: 491 582 130, správce – Sloupenská Lenka

Formy činností SVČ dle vyhlášky 74/2005 Sb.
a. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená s
pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro
zájmové vzdělávání,
b. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost,
c. táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba
vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,
d. osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů,
e. individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a
studentů,
f. využití otevřené nabídky spontánních činností.
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Ad a) Příležitostná činnost - Akce pro veřejnost a školy
Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016
20122013- 2014-15 201513
14
16

Účastníci
2012-13

Účastníci
2013-14

Účastníci
2014-15

Účastníci
2015-16

Akce celkem

291

304

201

210

25902

29886

20431

20546

z toho víkendy

53

44

49

73

9896

9930

6180

10385

V tomto roce narostl počet realizovaných víkendových akcí i počet jejich účastníků. Zde
se projevilo hlavně množství tanečních soutěží, kterých jsme se účastnili i je pořádali.
Významné akce Déčka Náchod :
Pořádáme již mnoho let několik tradičních velkých akcí pro veřejnost, např.:
- Karneval pro děti
- Klondike
- Bazar dětského oblečení
- Blok ekologických programů Týden pro Zemi a Hodinu Země
- Čarodějničky – tradiční soutěže a pálení čarodějnic pro předškoláky a malé školáky
- Bambiriáda – nově Bambifest – společná prezentace dětských občanských sdružení
v Náchodě
- Taneční show – závěrečná akademie kroužků Déčka pro rodiče a veřejnost
- Martinské slavnosti – řemeslný jarmark, příjezd Martina a jeho družiny
- Běh do Zámeckých schodů pro školy
- Vánoční výstava dětských prací – Děti dětem
- Mikulášská besídka v Déčku
- nově Sousedský Masopust
- Živý Betlém – vánoční představení na motivy lidové hry
Na realizaci akcí se kromě pracovníků Déčka podílejí externí vedoucí a dobrovolníci, bez
nichž by nebylo možné aktivity v takovém rozsahu vůbec realizovat.
V tomto školním roce významně vzrostl počet a kvalita akcí pro veřejnost, do kterých
zapojujeme evropské dobrovolníky. Práce dobrovolníků přináší každoročně nový rozměr do
činnosti nejen Déčka, ale i do multikulturní scény v Náchodě.
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Soutěže a přehlídky:
Ve školním roce 2011/2012 bylo z rozhodnutí Královéhradeckého kraje ukončeno pořádání
školních soutěží DDM a SVČ v celém kraji.
Jedinou soutěží pořádanou Déčkem zůstalo Poznávání přírodnin, kterou si nový subjekt
nepřevzal z důvodu nekrytí finančních nákladů. Okresního kola se ve třech kategoriích
zúčastnilo 64 účastníků, vždy pět nejlepších postoupilo do kola krajského. Tato soutěž má
více než dvacetiletou tradici a mezi školami je o ni velký zájem.

Ad b) Zájmové kroužky a kurzy
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Celkové hodnocení a trend
I nadále trvá zájem o členství ve věkové skupině předškoláků a rodičů s dětmi.
Činnost v Mateřském centru je ustálená a aktivity centra probíhají v podstatě
každodenně.
Roste zájem o klubové aktivity mládeže s volnější organizací činnosti a možností
participovat na přípravě programu.
V letošním roce se podařilo opětovně otevřít kroužky na základních i středních
školách, jde zejména o výuku anglického jazyka, rukodělné a sportovní kroužky. V tomto
případě rodiče kladně hodnotí zejména ten fakt, že nemusí pro děti chodit do družiny,
převádět je do Déčka a pak na ně buď čekat, nebo se pro ně opět vracet po skončení
činnosti.
Díky zapojení dobrovolníků z EDS pokračujeme ve velmi dobré spolupráci se školami
na Plhově, Novém Hrádku, ve Žďárkách a na Babí, rozjel se velmi dobře projekt ve škole
v Dolní Radechové.
Protože jsme jazykové kluby na SŠ, které úspěšně rozvíjíme díky zapojení
evropských dobrovolníků, přesunuli při vykazování do příležitostné činnosti, projevil se
v této oblasti pokles v pravidelné činnosti.
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Oddělení a jejich práce v pravidelné a příležitostné zájmové činnosti
• Vedení Déčka má 8 zájmových útvarů, z toho 6 vedených externími vedoucími.
Ing. Ludmila Pohanková osobně vede kroužky Tlapík, Tlapíček a Klub Betlém a Klub
Erasmáci. Úspěšně pokračuje činnost v chovatelské stanici, kde fungují dva kroužky Tlapík a Tlapíček.
Externí vedoucí: Bc. Monika Hovádková, Damián Wojtkiewicz, Mgr. Helena Koutská
Petr Tichý
Dobrovolní vedoucí:
Ing. Kučera Lukáš, Petr Vojtěch – Ventilek, Klub Ventilku
Zdeněk Beneš, MUDr. Pavel Maršík – příležitostné akce Ventilku
Iva Kučerová – příležitostná výpomoc v kroužcích chovatelů domácích zvířat
Vedoucí hudebních skupin – Milan Prchal, Radek Benda
Oddělení Vedení se orientuje na realizaci velkých akcí pro veřejnost, při nich spolupracuje
zpravidla s ostatními odděleními. Nejvýznamnějšími aktivitami jsou Martinské slavnosti,
Živý Betlém a Sousedský Masopust.
Ředitelka je dále odpovědná za program Vzdělávání pedagogů. V roce 2015-16 jsme
realizovali celkem 5 seminářů pod akreditací NIDV MŠMT.
Druhým rokem je vedení zaměřeno na program Participace mládeže, který rozvíjíme
zejména díky zapojení do projektů Erasmus+. V rámci tohoto programu spolupracujeme
dlouhodobě s partnerskou organizací Qdowa z polské Kudowy Zdroj a Rota Jovem
z Portugalska (Cascais). Dále spolupracujeme se SVČ Horizont Ivančice.

• Oddělení společenských věd
Toto oddělení má 26 zájmových útvarů, z toho 18 vedených externími vedoucími.
Vedoucí oddělení: PhDr. Nývltová Jaroslava – Angličtina pro předškoláky, Angličtina pro
1.tř. ZŠ Komenského, Angličtina pro 2.tř. ZŠ Komenského, Angličtina pro 3.třídy,
Angličtina pro menší ZŠ Babí, Angličtina pro větší ZŠ Babí, Angličtina pro dospělé
pokročilí, Barvy angličtiny, Soboty s angličtinou, Kytarový kroužek pro začátečníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Externí vedoucí:
Nýčová Tereza – Angličtina pro 4.třídy, Angličtina pro 5.-6.třídy
Škodová Věra – Kytara pro potěšení
Čížková Štěpánka – Individuální výuka hry na flétnu, na kytaru, Kytara pro mírně pokr.
Štěpánová Hana – Píšťalka pro začátečníky i pokročilé
Nývltová Jana - Píšťalka pro začátečníky i pokročilé, Angličtina pro ZŠ Komenského
Mgr. Tůma Jan – Klub historiků a archeologů
Lejsek Vladimír – Rybářský kroužek
Horáková Petra – Angličtina MěstNV
Mgr.Štěpánová Veronika – Angličtina MěstNV
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobrovolní vedoucí:
Lehký Martin – Astronomický kroužek
Škodová Věra – příležitostné akce, víkendové akce
Nývltová Jana – příležitostné akce, víkendové akce
Martínková Lucie – příležitostné akce
Hvězdová Petra – příležitostné akce, víkendové akce
Tůma Dalibor – víkendové akce
Štěpánová Pavla – příležitostné akce
Štěpánová Hana – příležitostné akce
Dědková Kamila – příležitostné akce

V roce 2015/2016 probíhaly všechny tradiční aktivity oddělení, vánoční a velikonoční
víkend, Soboty s angličtinou pro děti nižšího školního věku proběhly dle plánu.
Detektivní sobota
Kuchařská sobota
Výtvarná sobota
Cestovatelská sobota
Sportovní sobota
Módní sobota
Motoristická sobota
Zoologická sobota

10.října 2015
7.listopadu 2015
12.prosince 2015
16.ledna 2016
20. února 2016
12.března 2016
9.dubna 2016
14.května 2016

V rámci Sobot se děti učí anglickým slovíčkům, základní gramatice, a hlavně komunikují
v angličtině s vedoucími a evropskými dobrovolníky. To vše probíhá formou her a aktivit,
které nelze praktikovat při běžných hodinách pro jejich časovou délku či nároky na
prostor.
V dubnu se již tradičně zapojují děti z rybářského kroužku do jarního úklidu, již druhým
rokem pomáhaly při úklidu Rozkoše.
Další tradiční akcí Déčka je oslava Mezinárodního dne hudby, v tomto roce vystoupily na
zámeckém nádvoří sbory Plhováček MŠ Plhov a Hron z Náchoda, Sta Allegro z Kudowy
Zdrój se na poslední chvíli omluvil pro nemoc.
Poprvé se uskutečnila Hudební akademie, kde se prezentovaly všechny hudební kroužky
Déčka. Akce měla mezi rodiči veliký ohlas a zřejmě se stane akcí tradiční.
V říjnu-listopadu proběhlo školení pro získání kvalifikace Pedagog volného času
vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, podařilo se proškolit dalších 20 externích
či dobrovolných pracovníků nejenom z Déčka, ale i z dalších DDM a SVČ regionu.
Pracovníci oddělení se samozřejmě podíleli na realizaci dalších akcí Déčka
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• Oddělení Estetiky
• Toto oddělení má 21 zájmových útvarů, z toho 13 vedených interními vedoucími a 8
externisty. Zájmovou činnost doplňuje řada akcí a workshopů pro členy kroužků i
veřejnost.
• Vedoucí oddělení: Bc.Tereza Išová - Tvořínek, Výtvarný ateliér pro děti, Popelky,
Výtvarný a keramický kroužek, Popelky při ZŠ Staré Město, Břišní tance pro děti
1,2,3,4,5, Břišní tanečky pro malé princezničky, Břišní tance pro dospělé 1,2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Externí vedoucí:
Kyprová Hana – Keramika pro děti 1,
Janáková Gabriela - Keramika pro děti 2,3
Kateřina Čechurová - Keramika ZŠ Nový Hrádek
Kopecká Helena – Keramika pro dospělé a mládež 1, 2
Smetanová Lucie - Paličkování
Špačková Petra – kroužek vaření Mlsouni
Voltrová Věra – výtvarné workshopy, kresba, malba, VV
Dobrovolní vedoucí:
Hašek Josef – Myslivecký kroužek
Hála Michael – Myslivecký kroužek ZŠ Nový Hrádek
Millerová Karolína – příležitostné akce, víkendové akce
Valterová Jana – příležitostné akce, víkendové akce
Samková Pavlína – příležitostné akce, víkendové akce
Slováková Helena – příležitostné akce, víkendové dílny

V roce 2015/16 jsme uskutečnili:
• Výstavu výtvarných prací – Pohádky z Uralu - výtvarnou soutěž a výstavu
náchodských MŠ a ZŠ na téma pohádek ze zemí Uralu /Ruska s dobrovolnicí EVS
Dianou Raynovou/ s doprovodným programe /projektové dny/
• Hvězda Orientu 2016 – pátý ročník soutěžní přehlídky v orientálním tanci, dětské a
dospělé kategorie skupin i jednotlivců
• Keramické pátky – otevřené dílny pro rodiče s dětmi i další zájemce, díky kterým se
rozšířila základna zájemců o keramiku.
• Kreativní workshopy -cyklus tvořivých workshopů drátkování, FIMO, papírový pedig aj.
Rukodělné a kreativní techniky se obecně dostávají opět mezi populární trendy a
získávají si stále větší počet příznivců, a rozšiřují tak i naší členskou základnu, což nás
těší.
• Vánoční prodejní výstavu „Děti dětem“ v prostorách Městské knihovny Náchod – její
výtěžek cca 15.000 Kč je určen na renovaci keramické dílny v SVČ Déčko.
A dále tradiční akce pro veřejnost:
• Karneval, Vítání jara, Čarodějničky, měsíčně kreativní dílny FIMO pro holky a programy
určené MŠ a ZŠ: Zimní hrátky s tučňáky, Jarní hrátky se zvířátky, Výtvarná výstava Z
pohádky do pohádky, Ekologický týden výukových programů pro Zemi, Veselý výlet po
Evropě, atd.
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• Břišní tanečnice se účastní akcí, soutěží a také mají během roku řadu veřejných
vystoupení. Získaly několikrát 3. místo v soutěži orientálních skupin a jako sólistky se
umístily na 2. a 3. místě v soutěži Dvorská jednička 2016.

• Taneční oddělení
• Toto oddělení má 25 zájmových útvarů, z toho 19 vedených externími vedoucími.
Během roku 2015/16 nastalo několik změn ve vedení kroužků z důvodu odchodu řady
externích vedoucích na vysoké školy. Ty nahradila nastupující „generace“ vedoucích –
všichni prošli vzdělávacím seminářem pro dílčí pedagogy volného času, který je
akreditován MŠMT. Pro účastníky tanečního oddělení se pravidelně konají semináře
s lektory z tanečních škol. V letošním roce taneční oddělení eviduje 259 členu. Téměř
každý měsíc se konají spontánní aktivity, kde účastníci můžou praktikovat to, co se
naučili během roku. (Diskotéky,soutěže, taneční Battly) .
• Vedoucí oddělení: Jaroslav Karásek –, Street dance pro začátečníky 1, Sin Fronteras
1 a SF crew, Ohajo style,
• Externí pracovníci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Helena Bohdalová – Step pro začátečníky, Step pro pokročilé
Tereza Regnerová – Different company a DC crew
Anežka Exnerová – Gear Up 1 , Gear up 2
Petra Stara – Bublifuk, Royal steps a Royal crew,
Jitka Vávrová – Taneční přípravka Motýlek, Hip hop pro malé děti
Denis Metzner– Break dance Dětí,
Andrea Matysova – XkA 1 a XkA 2
Filip Habr – Break Dance
Susan Simonová - AFO crew 1. Afo Crew 2, Street pro z. 2
Michaela Magnusková – Hip Hop pro male dětí Free Fall a Free fall crew,

Dobrovolní vedoucí:
Karolina Mlejnková - víkendové a příležitostné aktivity
Jan Vrba - víkendové a příležitostné aktivity
Dominik Všetečka - víkendové a příležitostné aktivity
V roce 2016 jsme uskutečnili:
Pololetky s tancem -taneční víkend s profesionálními lektory. Účastníci měli možnost
nakouknout do profesionálního tanečního světa, dozvědět se o daném druhu tance více
informací, poznat správnou techniku a strukturu tance. ( Latino americké tance, Disko,
House dance, Step, MTV – Dance, Break dance, Lockin style ).
• Taneční Velikonoce - navazující taneční víkend, účastnicí měli možnost seznámit se
z dalšími druhy tanečního stylu, poznat jejich správnou techniku a strukturu tance
Break Dance, Hip Hop, L.A. style , Břišní tance, New style, MTV – Dance, Popin, Krump
• Taneční podzim -taneční víkend, s možností seznámit se z dalším druhem tanečního
stylu (Top rock, Dance Hall, Lockin style, Popin, Krump, Hype, Hip Hop L.A. style ).

•
•
•
•
•
•
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• Velkolepá taneční show – Přehlídka všech tanečních kroužku Tanečního a orientálního
oddělení SVČ Déčko Náchod.

• Oddělení turistiky a sportu
Oddělení úspěšně stabilizovalo svoji činnost, navázalo na kvalitní tradiční kroužky a
rozvinulo nové, zejména sportovní aktivity.
Vedoucí oddělení :
Ing. Zuzana Rousková – Střelecké kroužky Pif-Paf, Floorball, Stolní tenis,
Externí vedoucí:
Tomáš Baldrych – Pif – Paf
Jirka Čorej – Larp – přechodně v gesci SPV
Jan Rýdlo – Základy programování
Klub Hnízdo a ICM- Tomáš Havlík, Mgr. Helena Koutská
Dále externí a dobrovolní vedoucí:
Ing. Zdeněk Sokolář
Monika Venclová
V roce 2016 proběhly všechny tradiční aktivity oddělení. Mezi největší, které
turisticko-sportovní oddělení připravilo či se organizačně podílelo:
• Bambifest – Déčko se organizačně podílelo ve spolupráci s dalšími dětskými
organizacemi na prezentační akci pro dětské organizace v regionu, kde ukazují nabízí
aktivity a programy pro volný čas. Akci jsme realizovali jako jednodenní. Celkem akci
navštívilo přes 2000 účastníků.
• Běh do zámeckých schodů o putovní pohár starosty města Náchod – jedná se o
tradiční sportovní týmovou soutěž mezi základními a středními školami, které se
účastní každým rokem okolo 300 závodníků – na organizaci jsme spolupracovali
s oddílem Orientačního běhu Náchod.
• Klondike - zlatokopecko-recesní závod dvojic a rodin
• Nově Sraz oddílů navazující na akci Klondike – účast 80 dětí a vedoucích z 5
organizací

•

Oddělení participace a Evropské spolupráce

Vedoucí Ing. Kateřina Hiebschová- EDS, koordinace
Pracovník Mgr. Daria Sitko- krátkodobé vzdělávací projekty
Program EU Mládež v akci – Evropská dobrovolná služba
Programu mládeže Evropské dobrovolné služby se účastníme již desátým rokem.
Do srpna roku 2016 jsme hostili 6 dobrovolníků a koordinovali jsme dalších 9 pro čtyři
školy na Náchodsku, DDM Rychnov nad Kněžnou a projekt Živá Voda. Všichni dobrovolníci
své projekty zvládli a přispěli k rozvoji interkulturního učení nejen dětí, ale i pedagogů a
rodičů.
Od září 2016 hostíme 6 dobrovolníků na 12 měsíců v projektu „Volunteers nest“
(Hnízdo dobrovolníků) a koordinujeme 14 dobrovolníků pro 7 hostitelských organizací
v Královehradeckém kraji. Došlo k rozšíření projektu o nové organizace DDM Domino
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Hronov, ZŠ Komenského Nové Město nad Metují a Dobrá Dědina z.s. Šonov. Každý
dobrovolník pod vedením pedagoga Déčka pracuje na jednotlivém oddělení Déčka. Účastní
se příprav a pravidelné činnosti jednotlivých kroužků, táborů a dalších aktivit Déčka.
V roce 2016 se jsme vyslali 2 české dobrovolnice na 12 měsíční projekty do Estonska
a Slovenska.
V květnu jsme pořádali projektový den Umění žít spolu, který byl podpořen Domem
zahraniční spolupráce. Cílem bylo oslovit mládež a pracovníky s mládeží na středních
školách v Náchodě a okolí formou neformální metody Živých Knihoven.
Mezinárodní aktivity
V roce 2016 jsme pokračovali v rozvoji krátkodobých vzdělávacích aktivit, jak pro mládež,
tak i pro pracovníky s mládeží. Naše hlavní priority: podpora přeshraniční spolupráce,
rozvoj mediální gramotnosti.
Realizované projekty:
Don't wait. Participate! – tři vzájemně na sebe navazující vzdělávací výměnné pobyty pro
mládež.
Trendy Media for Youth Workers, Wake hidden art up! a Let´s save safe cyberspace
- semináře pro pracovníky s mládeží a vzdělávací aktivity pro mládež zaměřené na
mediální gramotnost.
Kromě toho mládež a pracovnici Déčka účastnili se mezinárodních projektů
organizovaných našimi partnery z zahraničí, například Communication 1o1 v Lotyšsku, Pay
it forward v Maďarsku, Hand made a way to cerativity na Slovensku.
Nově se naše organizace zapojila do projektu Česko-polského Fóra MZV ČR - Českopolský kulturní most, společně se spolupracující neziskovou organizací Qdowa a
Kudowským Centrem Kultury a Sportu.

• Mateřské centrum MaCíček
•
•
•

Vedoucí oddělení: Ing. Alena Prázová
Externí vedoucí: Kristýna Lokvencová, Petra Hotmarová
Dobrovolní vedoucí: Kateřina Poláchová, Lucie Martínková – tábory MC

Mateřské centrum (dále jen MC) pracuje v Déčku devátým rokem. Je otevřeno denně od 9
do 12 hodin a 1x týdně probíhá odpolední kroužek pro děti bez doprovodu rodičů.
V ostatní dny je v odpoledních hodinách herna zpřístupněna k využití pro volnou hru dětí s
rodiči. Rodiče na mateřské dovolené potřebují prostor pro svoje setkávání a přípravu dětí
na život v kolektivu. Naším cílem je posílit vazby mezi rodiči a dětmi, preventivně působit
na rizika spojená s novým sociálním postavením – mateřská dovolená, chránit členy proti
sociálnímu vyloučení, posilovat soudržnost komunity, navazovat nové sociální vazby,
vzdělávat rodiče i děti, provádíme zdravotní cvičení, vzdělávací programy zaměřené na
psychomotorický vývoj dětí, rozvoj řeči, matematického a logického myšlení, výuku cizích
jazyků, organizujeme příměstské tábory. V MC se maminky mohou realizovat a nabídnout
své schopnosti druhým. Prostory centra slouží maminkám s malými dětmi při čekání na
jejich sourozence v kroužcích Déčka.
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Pravidelná týdenní činnost MC :
MIMI KLUB – pro rodiče s dětmi do 1 roku (nechodící)
KUŘÁTKA – pro rodiče s dětmi od 1 roku do 2 let
ZAJÍČCI - pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
KRTEČCI – pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let
CVIČENÍ S KOČÁRKY/FIT LEKCE PRO MAMINKY – cvičení pro maminky za přítomnosti
dětí
ČLOVÍČCI – program pro děti ve věku od 2 do 5 let
Program v jednotlivých kroužcích je vždy sestaven dle věku dětí. V našich kroužcích se
převážně věnujeme celkovému psychomotorickému vývoji dítěte. Pomocí her rozvíjíme
sociální interakci matka-dítě. Program je plánovaný na celý měsíc, rodiče jsou o něm
informování vždy předem. Náplní kroužku jsou pohybové hry, říkadla, zpívání, překážková
dráha a pro starší děti (Zajíčci, Krtečci, Človíčci) tvořivé vyrábění. Při cvičení používáme
různé pomůcky, nářadí, hudební nástroje, padák, kostky, obruče, překážky, balónky,
lavičky, rovnovážný had, netradiční pomůcky jako je papír, šátky, deky, balanční pomůcky
a další.
Vyšli jsme v pravidelném programu vstříc maminkám, které chtějí být i na mateřské
dovolené v kondici a nemají hlídání dětí. V zimě probíhají fit lekce v tělocvičně, děti jsou
po celou dobu spolu s maminkou, při pěkném počasí vyrážíme ven na cvičení s kočárky.
Cvičení je zaměřeno na posilování problematických partií a hlubokého stabilizačního
systému.
Rodičům jsou připravovány kreativní dílny za přítomnosti dětí a přednášky z různých
odvětví – zdravý životní styl, první pomoc, výchova dětí.
Nově jsme umožnili pravidelné setkání maminek s laktační poradkyní při Podpůrných
skupinách kojících maminek, kde každý měsíc diskutují různá témata spojená s kojením.
V roce 2015/2016 proběhly mimo pravidelnou činnost tyto akce:
Leden
Maškarní dovádění pro nejmenší
Únor
Kreativní dílna - Pletení košíků z papírů
Březen Kreativní dílna - Jarní drátkování
Velikonoční program pro veřejnost - Hledám, hledám vajíčko
Duben přednáška na téma Jak na dětské zoubky
přednáška na téma O moderních látkových plenách
Výtvarničení v GVUN
Čarodějničky
Květen přednáška na téma Zdravá výživa pro rodiče i děti
Červen Workshop – Výroba barefoot sandálů
Rozloučení s Macíčkem - pohádková zahrada poslední setkání před prázdninami
Září
Kuronské slavnosti – program pro nejmladší děti
Zápis do MaCíčku
Podzimní bazárek dětského oblečení a sportovních potřeb
Říjen
Drakiáda
Listopad Přednáška na téma Metoda instrumentálního obohacení
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Kreativní dílna - Výroba dřevěných razítek z moos gumi
Přednáška psycholožky – Děti, respekt, hranice
Kreativní dílna – výroba adventních věnců
Focení dětí
Prosinec Mikulášská besídka pro veřejnost
Mikuláš v MaCíčku pro nejmenší
Kreativní dílna - Výroba vánočních ozdob z filcu

• PR oddělení SVČ Déčka Náchod
Vedoucí oddělení: Ing. Kateřina Venclová od 12/2015 do 11/2016
Externě Bc. Šárka Hanková a Veronika Michlová
Oddělení PR má v SVČ za úkol informovat nejen zájemce, ale i širokou veřejnost,
spolupracující organizace, zřizovatele a další o aktivitách v organizaci. Propaguje zejména
akce, tábory, kroužky, soutěže, vzdělávací semináře a další. Tyto informace publikuje na
www a FB stránkách Déčka, a předává je do médií, která je dále zprostředkovávají
veřejnosti.
Spolupracující média: Deník, městský Zpravodaj, Swing, Orlický týdeník, Hit Rádio Magic,
ČRo, www.nase.broumovsko.cz, www.nachodske.info.
Oddělení PR zajišťuje přípravu, zpracování, tisk a distribuci táborových a kroužkových
letáků a letáků na akce a kroužky některých oddělení.

Ad c) Akce spojené s pobytem dětí mimo místo bydliště
Pobytové akce mimo období hlavních prázdnin:
Významnou aktivitou navazující na činnost pravidelných kroužků a klubů jsou
víkendové pobytové akce. Vedou k hlubšímu poznávání dětí v kolektivu a dávají prostor pro
osobnostně sociální výchovu a rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže. Pro pobytové
akce využíváme především turistickou základnu Vižňov, budovu Déčka a levnější možnosti
turistického ubytování.
Víkendové pobyty organizují všechna oddělení, potkávají se na nich děti z různých
kroužků, stejně tak jako jejich vedoucí. Tyto pobyty jsou také významnou příležitostí
k zapojení dobrovolných vedoucích do činnosti Déčka, možnost vyzkoušet si prakticky
dovednosti získané v průběhu vzdělávacích akcí pro instruktory a vedoucí.
V hodnoceném školním roce jsme zrealizovali:
Počet
víkendovek

Počet
účastníků

Osobodni

Počet
vedoucích

Tendence

11

244

574

14

Pokles o 1 akci a 100
osobodní

Mírný pokles je způsoben zejména ekonomickou situací rodin, kdy poplatky víkendové
pobyty jsou vždy zásahem do rodinného rozpočtu, zejména když se Víkendovou účastní
více dětí z jedné rodiny.
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Prázdninová činnost:
Příměstské tábory
Název tábora

Odpov. vedoucí

Jarní prázdniny s Tlapíky
Dubenský Tlapík
Tábor pro Tlapíky aneb Máme rádi
zvířata
Nezbedi,Nezbednice a Tlapíci v
Bradavicí
Indiánskou stezkou - farma Dubno
Divadelní tábor
Loupežňátka
Detektiv Déčko na stopě
Malí indiáni
Prázdniny v Zemi Nezemi
CESTA DO PRAVĚKU 2 - Doba ledová
HUP A HOP na prázdninách
Červenec s angličtinou
Srpen s angličtinou

Ludmila Pohanková
Monika Hovádková

Počet
dětí
16
23

Ludmila Pohanková

dní osobodny

vedoucí

5
5

80
115

3
4

37

5

185

7

Nikola Plšková

25

5

125

4

Monika Hovádková
Dominik Macháček
Jaroslava Nývltová
Jaroslava Nývltová
Alena Prázová
Alena Prázová
Tereza Išová
Tereza Išová
Daria Sitko
Kateřina Hiebschová

23
3
21
17
28
28
42
26
22
20

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

115
15
105
85
140
140
210
130
110
100

4
1
5
5
5
5
7
7
5
5

331

70

1 655

67

Pobytové tábory:
Tábor pro správňáky
Pohodový týden pro děti a rodiče
VÝTVARNÝ TÁBOR - Legenda o sovím
pírku
PIF-PAF - Střelecký tábor
LARP Antares 2. Rytířský turnaj
Cykloturistický tábor Ventilek
Tábor u moře v Chorvatsku
Legenda: Vládci živlů
Cesta začínajícího tanečníka
Pohyb v rytmu ulice
Letní soustředění TALENT 2016

Kateřina Hiebschová
Kateřina Venclová

25
24

8
8

200
192

7
3

Tereza Išová

31

8

248

7

Zuzana Rousková
Jiří Čorej
Petr Vojtěch
Jaromír Hiebsch
Andrea Hubková
Jaroslav Karásek
Jaroslav Karásek
Kateřina Venclová

25
11
25
14
23
45
40
5

8
6
9
14
14
8
8
5

6
3
8
2
8
6
6
1

Participace Mezinárodní pobyt - Zámek Pohanková, Sitko
Média Seminář
Hiebschová , Sitko
Maďarsko Mezinárodní
Pohanková,
Podzimní Participace v Portugalsku
Pohanková, Sitko
Pol Czech Mezinárodní
Išová, Sitko
Hidden Art Mezinárodní
Išová, Sitko

30
24
6
23
24
22
397

8
6
8
7
5
5
135

200
66
225
196
322
360
320
25
240
144
48
161
120
110
3 177

5
3
1
5
4
3
78

Uspořádali jsme 31 táborů, z toho 6 mezinárodních, 1 v zahraničí a 14 příměstských.
Tábory se konaly na několika základnách, zejména ve Vižňově, v Déčku, na TZ Studánka
Vernéřovice a TZ Modré Střelky Zámek.
V prázdninové činnosti Déčko spolupracuje s dětskými organizacemi. Na táborech se
organizačně a finančně spolupodílí Duha 2D - sdružení dětí a mládeže. Dále
spolupracujeme s Dětským domovem Broumov a Jaroměř, jejichž děti pravidelně
umísťujeme na letních táborech Déčka.
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Ad d) Osvětová činnost a poskytování informací
Dle vyhlášky o SVČ vykonáváme také osvětové a informační činnosti, zejména jako službu
školám a školským zařízením a NNO. Tuto činnost vykovávají všechny oddělení v rámci
svých aktivit a dále je na ni speciálně zaměřeno Informační centrum pro mládež (ICM)

• ICM – informační centrum pro mládež
ICM se stalo trendovou volnočasovou aktivitou pro informační a spontánní aktivity.
Má vlastní vchod z boku budovy Déčka a navštěvují ho jak děti a mládež, tak i dospělí.
Návštěvníci zde mohou jednoduše a bezplatně získat informace z oblastí
vzdělávání, práce, cestování a dalších, které je zajímají. Informace mohou samostatně či
s pomocí pracovníka ICM vyhledávat na internetu. Mohou využít tisk či kopírování. Dále si
mohou zahrát nejrůznější deskové hry, stolní fotbálek, na Xboxu, mohou si zastřílet na
laserové střelnici apod.
ICM dále pro veřejnost pravidelně pořádá vzdělávací i volnočasové aktivity
související s oblastmi poskytování informací. Těmito aktivitami jsou semináře, prezentace,
workshopy, promítání filmů, soutěže, apod. ICM se významně podílí na projektech
Erasmus+ a dalších aktivitách Oddělení participace a Evropské spolupráce.
V roce 2009 se podařilo vytvořit databázi kontaktů na veškeré organizace
v regionu. V roce 2014/15 jsme databázi průběžně doplňovali o další kontakty. Databázi
využíváme při rozesílání akcí, seminářů a různých programů a projektů. Od roku 2010
jsme se zařadili do sítě certifikovaných ICM v ČR. Část provozu ICM bylo v roce 2015
financováno z grantu poskytnutého MŠMT. O klub a ICM se stará interní pracovník a 4-6
externích pracovníků, kteří doplňují informace na web, do tematických šanonů, podávají
informace a v případě dotazů či prosby pomohou či poradí. S pořádáním akcí pomáhá
dalších cca 5 českých dobrovolníků a 9 dobrovolníků Evropské dobrovolné služby.
V období roku 2015 jsme aktivity zaměřili na vzdělávání pracovníků ICM, připravili
jsme semináře na rozesílku informací, práci s jednotlivými programy. Zapojili jsme se do
programů: Eurodesk, Infoabsolvent, Europass. Tým pravidelně píše články do virtuálního
časopisu Remix a vydává týdenní newsletter.
Služby ICM:
- bezplatné poskytování poradenství, vyhledávání informací
- přístup na internet (v případě vyhledávání studií, programech v zahraničí apod. )
- tisk a kopírování
- vyhledávání a informování o grantech, školách, programech…
- informace o Evropské dobrovolné službě a možnosti výjezdu do zahraničí
- kontakty na dětské organizace, školy, kulturní zařízení apod.
- informace o akcích a dění v regionu
- semináře a školení (školení o grantech, ICM…)
- besedy, promítání (poznávací z různých zemí)
- akce, promítání
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Klub a ICM v roce 2015 pořádal či spolupořádal:
•
•
•
•

Celkově aktivit v ICM, na školách a úřadech (semináře, kroužky, příměstské tábory,
prezentace na velkých akcích, apod.) se zúčastnilo 10086 účastníků.
ICM a klub navštívilo během roku 1588 návštěvníků
Pracovníci ICM se zúčastnili 9 vzdělávacích akcí
Proběhlo 61 jednorázových akcí i pravidelně se opakujících aktivit typu:
kroužky, turnaje, filmové večery, setkání, seminářů, vzdělávacích akcí, prezentace
apod.

Spolupráce s organizacemi:
Cílem spolupráce s organizacemi je rozšíření nabídky volného času v Náchodě a okrese
Náchod. Déčko umožňuje dětským oddílům zvýhodněné ubytování na akcích pořádaných ve
spolupráci, poskytuje pro spolupráci svoje materiální vybavení včetně zajištění dopravy
materiálu při zajištění společné akce. Pořádáme kurzy a odborné semináře a celkově díky
spolupráci usilujeme o rozvoj občanské společnosti v regionu.

Spolupracující organizace:
Všechna oddělení
Vedení

DUHA 2D - sdružení dětí a mládeže - letní tábory
Česká národní agentura Mládež programu ERASMUS+
Hnutí Březových lístků a Galénův nadační fond metodika udělování
Vzdělávací program dobrovolných vedoucích
Spolupráce s dalšími DDM a SVČ v okrese a regionu
TJ Start - Oddíl Orientačního běhu N áchod
Sportovní a turistické oddělení Eldorádo, Junák, Hasiči, Duha, Pionýr a další dětské
organizace a SVČ,
Estetické oddělení

ZŠ při nemocnici Náchod –výroba dárečků z keramiky,
Psí útulek Broumov – výrobky/misky z keramiky
MěSSS Marie – vystoupení na akcích pro seniory
Hospic Anežky České Červený Kostelec / Šikovné ruce
pro Hospic – výrobky na dobročinnou prodejní výstavu
Městská Knihovna Náchod, o.p.s - vánoční výstava
TS SAHAR - pořádání soutěže HVĚZDA ORIENTU
ZŠ Nový Hrádek, ZŠ Staré Město Náchod,
ZŠ 1. Máje Náchod, ZŠ a MŠ Česká Černá, další ZŠ a MŠ

Společenskovědní oddělení

základní, střední školy náchodského okresu-spolupráce

Taneční oddělení
Mateřské centrum

při pořádání soutěží,
Regionální muzeum, Státní galerie
DDM Rychnov n. Kn.
Spolek Srdéčko
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Ad e) Individuální práce – práce s talenty:
Individuální práce má v Déčku několik forem. Jednou z nich jsou kroužky, zejména výuka
hry na kytaru a hry na bicí, kde si tuto formu vyžaduje charakter nástroje a potřeba
učícího procesu při výuce. Dále poskytujeme individuální výuku angličtiny. Druhá forma
individuální práce jsou bezplatné konzultace pro členy Déčka při přípravě na přijímací
zkoušky na SŠ nebo VŠ, konzultace odborné středoškolské činnosti, obsahy statí a prací
po jazykové i obsahové stránce a individuální dobrovolnické projekty v rámci Evropského
programu Erasmus+ Mládež při přípravě dlouhodobějšího pobytu v zahraničí. Dále se
jedná o konzultace při vedení kroužků a projednávání výsledků hospitací. Tyto konzultace
poskytují zejména Ing. Ludmila Pohanková, Ing. Kateřina Hiebschová a PhDr. Jaroslava
Nývltová dle potřeby klientů. Jejich evidenční počet dosáhl čísla 65, ale ve skutečnosti
jich bylo mnohem více. Protože tato činnost není ekonomicky nijak podporována státem ani
zřizovatelem, nemáme zaveden důsledný systém evidence tohoto typu činnosti. Přesto se
jedná se o vysoce efektivní formu podpory osobnostního rozvoje mladých lidí a pomoci
jejich dalšímu uplatnění.
V roce 2016 jsme realizovali projekt „Centrum podpory talentů“ s podporou dotace MŠMT
jehož cílem je vytvoření konzultačního centra Talent při ICM Náchod. Smyslem projektu
je poskytovat konzultační činnosti talentovaným žákům se záměrem zvýšit počet a kvalitu
prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v okrese Náchod. Dále jsme v rámci Centra
Talent realizovali letní a podzimní soustředění pro talentované žáky a vytvořili jsme
databázi odborníků ochotných konzultovat Středoškolskou odbornou činnost nadaných
žáků. Náš projekt byl finančně podpořen částkou 100 tis. Kč.

Ad f) Spontánní činnost :
Do této činnosti se ve sledovaném období zapojili návštěvníci Déčka 2600 krát, vesměs
opakovaně ji využívá stejná skupina dětí a mládeže z méně inspirativního socio-kulturního
prostředí.
Klub Hnízdo – otevřený klub mládeže
Trendovou volnočasovou aktivitou je realizace Otevřeného klubu mládeže pro spontánní
aktivity. Tento klub slouží současně i jako Informační centrum mládeže (ICM). V této
podobě pracuje klub již šestý rok, dále však pracujeme na zlepšení nabízených prostorů i
programů.
Park - Zahrada Díky investicím města do vybavení v předchozích ledech (2014-15) jsou
v Zahradě dvě větší skupiny prolézaček – jedna určena malým dětem a jedna pro větší
děti a mládež a zejména kvalitní hřiště s umělým povrchem. Zahradu hodně navštěvují
skupiny dětí s cílem spontánních míčových her na hřišti a také rodiče s dětmi se zájmem o
moderní prolézačky. Dozor na Zahradě vykonává služba zřízená Městem Náchod v rámci
programu Veřejně prospěšných prací. Nicméně se trvale potýkáme s nepořádkem a to
zejména po víkendech, kdy je návštěvnost parku vysoká. Bohužel se objevují také projevy
vandalismu, zejména poškozování ochranné sítě kolem hřiště, ale také vysoká zátěž na
herní prvky určené menším dětem. Těmto jevům nejsme schopni bez kamerového systému
účinně zabránit, protože víkendové služby v parku nejsou v personálních silách Déčka.
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Personální plán:
Vedení – ředitelka, vzdělávání Ing. Ludmila Pohanková
Zástupce ředitele pro pedagogiku, vedoucí odd. společenských věd
PhDr. Jaroslava Nývltová
Regionální kompetence, ICM, turistické a sportovní oddělení
Ing. Zuzana Rousková – od 10. 2015
Mgr. Helena Koutská – 0,75 úvazku – od 12/2016
Výtvarné oddělení:
Bc. Tereza Išová
Pohybové oddělení:
Jaroslav Karásek
Oddělení participace a Evropské spolupráce
Ing. Kateřina Hiebschová
Mgr. Daria Sitko – od 11/2015
Mateřské centrum:
Ing. Alena Prázová – od 9/2015 – DPČ – O,5 úvazku
Od 12/2016 dle získané kvalifikace HPP – 0,5 úvazku
PR a Talent centrum
Ing. Kateřina Venclová – od 12/2015 do 11/2016
Hospodářský úsek:
Od 1. 7. 2015 je účetnictví vedeno externí firmou
paní Olgy Hermanové
Recepce, pokladna
Alena Smutná
Technický úsek:
Karel Glaser - správce budov do 10/2016
Lukáš Koutský od 11/2016
Věra Škodová – úklid
Andrea Mrštíková – od 9/2015
Jan Rydlo, Daniel Čejchan – IT na DPP
V roce 2016 došlo k personální změně na pozici správce Déčka. K 30. 10. ukončil PP pan
Karel Glaser a na místo správce nastoupil pan Lukáš Koutský.
Ing. Venclová skončila k 11/2016 s ohledem na uplynutí doby určité a uzavření ročního
projektu Talent Centra.
Velmi dobře je hodnoceno fungování Hospodářském úseku a vedení účetnictví firmou O.
Hermanové, kdy se podařilo stabilizovat účetní systém a výkaznictví.
Vzdělávání pracovníků:
 Všichni pracovníci se pravidelně účastní odborných kurzů v rámci své odbornosti
 všichni pracovníci jsou průběžně proškolováni v kurzu obsluhy INTERNETU, základů
počítačové gramotnosti, angličtině s rodilou mluvčí, tvorbě webových stránek, práce
s databází, IS Déčka apod.
 Všichni externí vedoucí Déčka jsou kvalifikovaní pedagogové volného času – většinou
díky absolvování studia pro Dílčí pedagogy VČ, které v Déčku vede PhDr. J. Nývltová

Výroční zprávu zpracovali:
Ing. Ludmila Pohanková – ředitelka – celkové hodnocení a zpracování
Vedoucí oddělení – jednotlivá hodnocení činnosti oddělení
Firma Olgy Hermanové – Ekonomická část
Dne 28. 2. 2017
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Ing. Ludmila
Pohanková

Digitálně podepsal
Ing. Ludmila
Pohanková
Datum: 2017.02.28
14:08:21 +01'00'

Rozbor hospodaření rok 2016
Náklady - rok 2016

V tis.
Kč

Výnosy rok 2015

Materiál

731

Výnosy z dotace na platy od KUKHK

Energie

756

Město Náchod - výnosy z dotace

Zboží - bufet
Opravy

5

Zúčtování fondů (dary)

76

V tis. Kč
3 637
810
14

Projekty KUKHK,MŠMT (ICM)

501

Cestovné

9

Projekty - město, úřad práce,MZV

142

Reprezentace

1

Kroužky

786
248

Služby

3 702

Víkendovky, akce, projekty - vlastní

Osobní náklady celkem (platy, SP,ZP,FKSP)

5 444

Org. poplatky za pořádání táborů

Sociální náklady (ostatní náklady a pojištění)

94

Odpisy + nákup drobného majetku
Ostatní náklady (finanční náklady, poplatky, kurzové ztráty)
Celkem náklady

Výnosy z grantů Mládež v akci

228
63

324

Ostatní výnosy z hlavní činnosti

145

Doplňková činnost-pronájmy, bufet
Ostatní finanční výnosy
Hospodářský výsledek

+ 236

Celkem výnosy

18

4 285

Pronájem a ubytování v HČ

Ostatní služby organizacím, půjčovné,kopírování

11 109

29

20
341
63
11 345

Výnosy rok 2016

Ostatní výnosy z hlavní
činnosti; 145; 1%

Pronájem a ubytování v HČ;
324; 3%
Výnosy z grantů Mládež v
akci; 4 285; 39%

Ostatní služby organizacím,
půjčovné,kopírování; 20; 0%

Doplňková činnost-pronájmy,
bufet; 341; 3%
Ostatní finanční výnosy; 63;
1%

Výnosy z dotace na platy od
KUKHK; 3 637; 32%

Org. poplatky za pořádání
táborů; 29; 0%

Projekty KUKHK,MŠMT
(ICM); 501; 4%

Město Náchod - výnosy z
dotace; 810; 7%

Zúčtování fondů (dary); 14;
0%
Projekty - město, úřad
Víkendovky, akce, projekty práce,MZV; 142; 1%
vlastní; 248; 2%Kroužky; 786; 7%
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Náklady rok 2016
Ostatní náklady (finanční
náklady, poplatky, kurzové
ztráty); 63; 1%

Materiál; 731; 7%

Odpisy + nákup drobného
majetku; 228; 2%

Energie; 756; 7%
Zboží - bufet; 5; 0%

Sociální náklady (ostatní
náklady a pojištění); 94; 1%

Opravy; 76; 1%
Cestovné; 9; 0%
Reprezentace; 1; 0%

Osobní náklady celkem
(platy, SP,ZP,FKSP); 5 444;
48%

Služby; 3 702; 33%
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