Výroční zpráva za rok 2018

1. Charakteristika organizace a kontakty
Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové
Adresa: Na Kotli 1201, Hradec Králové, 50009
IČO: 71341404
Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) byl založen roku 2006 a náležel pod ZŠ Sion J. A. Komenského.
Od 1. 1. 2012 existuje jako samostatné školské zařízení - Dům dětí a mládeže Nová generace, jehož
zřizovatelem je Sion, z. s.
Zřizovatel:
Název:
Sídlo:
IČO:

Sion, z. s.
Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové
26520982

Kontakty:
mobil:
e-mail:
web:

774 725 711, 608 700 227
info@ddmng.cz
http://www.ddmng.cz
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Statutární zástupce:
ředitel – Mgr. Václav Pelcl
Zařazení do sítě škol:
č.j. 38391/2011-25 ze dne 19.12.2011
Identifikátor zařízení: 691 003 408
IZO: 168 102 277

2. Shrnutí činnosti v roce 2018
2.1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
DDM Nová generace nabízí širokou škálu kroužků a volnočasových aktivit pro děti z celého
Hradce Králové. V současné době nabízíme přes 50 zajímavých kroužků, které navštěvuje přibližně
500 dětí. Mezi atraktivní kroužky patří například keramika, šikulky, vaření, hudební kroužky (flétna,
kytara a klávesy), volejbal, street dance, technické kroužky (práce s PC, grafika, stříhání videa a
zvuku…, legorobot), předškolák. Nabídku kroužků jsme dále rozšířili o kroužek věda je zábava
(kroužek vědeckých pokusů), dramaticko-hudebně-taneční kroužek, parkour, hra na ukulele,
španělština pro děti. Záměrem DDM je otevřít svoje kroužky dětem z celého města tak, aby se
mohly naučit nejen novým dovednostem, ale zakusit na kroužcích také přátelskou atmosféru a
pohodové prostředí. Motto DDM zní „OBJEV SVŮJ TALENT“. Chce tím vyjádřit, že každé dítě má
v sobě nějaké obdarování, které může i v jejich kroužcích nejen objevit, ale i rozvinout.
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V posledních šesti letech DDM nabízí také aktivity pro dospělé. Mezi ně patří sportovní
aktivity, jako je chlapský florbal, který původně vznikl pro tatínky a děti z naší školy a DDM ale
postupně se rozrostl o okruh dalších známých a přátel a jejich starších dětí. Podstatnou částí této
aktivity je nejen sport jako takový, ale i dobrá atmosféra, bez které se správná parta neobejde.
Nabídka doplňuje dospělácký volejbal, který je otevřen všem, kdo se rádi hýbou a líbí se jim tento
sport. Kolektiv je smíšený, což umožňuje ženám i mužům se do této sportovní aktivity zapojit.
V roce 2018 se opět podařilo uskutečnit vícero akcí a představení našich dětí, kde
prezentovaly svá díla nejen učitelům a dětem z naší organizace a školy, ale i širší veřejnosti.
Ve dnech 24. a 28. května se uskutečnil v budově 1. stupně ZŠ Sion J. A. Komenského tradiční
Májový koncert hudebních kroužků. Program koncertu byl opravdu bohatý, se svými skladbami
vystoupily děti ze všech hudebních kroužků. 30. listopadu ZŠ Sion uspořádala tradiční Adventní
trhy, v rámci nichž opět vystoupily děti z hudebních kroužků. Rok 2018 byl opět příjemně zakončen
předvánočním vystoupením dětí z hudebních kroužků s názvem „Vánoce s hudbou“. Koncert se
velice vydařil, děti zahrály a zazpívaly lidové i moderní vánoční písně a koledy.
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V rámci aktivit DDM Nová generace působí také florbalový klub Hradečtí lvi – FBC Sion,
registrovaný u České florbalové unie. Vizí klubu je být klubem jak pro závodní hráče, tak i pro ty,
kteří si chtějí příležitostně zasportovat. Pracujeme na tom, abychom z dětí vytvořili tým, který
„táhne za jeden provaz“ a umí hrát fair play. Letos hrajeme v rámci Královéhradecké a Pardubické
ligy již v sedmi kategoriích – přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorost, junioři a muži.
V současné době má klub cca 130 členů.
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2.2. Táborová činnost, příměstské tábory a jiné pobytové akce
2.2.1 Mezinárodní turnaj Gothia Cup
Ve dnech 2. – 8. ledna se patnáctičlenná skupina florbalistů pod vedením zkušených trenérů vydala
na prestižní mezinárodní turnaj Gothia Cup do švédského Göteborgu. Turnaj byl obrovským
zážitkem. Nejen v tom, že hráči poznali krásu země, která se nazývá “kolébkou florbalu“, ale hlavně
kvalitní a rychlou hru s nezapomenutelnou atmosférou. Hráči dostali nový impuls, který jim
pomohl v posunu v jejich myšlení a přístupu k tréninku.
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2.2.2 Dětský letní tábor
Dětský tábor se uskutečnil od 4. do 14. července v údolí Vranovské přehrady - areálu Zblovice.
Letošní 25. ročník se nesl v duchu příběhů Vinnetoua, indiánského náčelníka Apačů z napínavého
románu z Divokého Západu od Karla Maye.
Krásné, již předešlé roky, vyzkoušené místo je typicky táborové a velmi dobře udržované.
Děti zde byly ubytovány táborově – mladší v chatkách a starší ve stanech. Celý areál nabízí velmi
příjemné zázemí v podobě luk, prostoru pro volejbal/fotbal, bazénu, lodí apod. Táborové výpravy
se zúčastnilo 47 dětí od 6 let. Děti s vedoucími zažily mnoho dobrodružství.
Naučily se, jak přežít v divoké přírodě, zdolávaly přehrady na kánoích,
koupaly se a plavaly v bazénu a řece, rybařily, vařily na ohni, vyzkoušely si
různá řemesla. Nechyběly tematické hry a činnosti (souboje, bojovky,
lukostřelba, stavění úkrytů, pevností a bunkrů aj.) během nichž si všichni
naplno užívali společně strávený čas.
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2.2.3 Příměstský tábor – florbalové soustředění
Ve dnech 20. – 24. srpna jsme uspořádali již tradiční „Sportovní příměstský tábor se zaměřením
na florbal“. Tábor se konal v zázemí ZŠ Sion J. A. Komenského v Kleinerově ulici a v tělocvičnách SH
Třebeš a ZŠ. M. Horákové. Táboru se zúčastnilo celkem 53 dětí ve věku od 9 let.
Cílem florbalového soustředění byla sportovní a florbalová příprava na novou sezónu, která
spočívala v kondičních cvičeních, vytrvalostních bězích v terénu i krátkých sprintech, posilování, ale
také ve zdokonalování se ve florbalových dovednostech a samozřejmě nechyběla trocha florbalové
teorie. Nebyla to ale jen dřina, program byl plný zábavy, výletů, soutěží a legrace, díky nimž si děti
mohly zbytek léta ještě vychutnat. Kromě nových zážitků řada z nich získala také nová přátelství.
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2.2.4 Cykloexpedice Alpe Adria
Po důkladné přípravě na cyklo-horolezecké expedici v Českém ráji vyrazila skupina pěti školáků ze
ZŠ Sion v doprovodu zkušených cestovatelů na další dobrodružnou výpravu, cykloexpedici Alpe
Adria 2018. Při této příležitosti se školáci vydali na kolech z pohádkového Salzburgu skrz Alpy až
k italskému moři. Překonávali své hranice a zažili na cestách mnoho skvělých zážitků.

2.3 Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená
s pobytem
Mezi tyto akce patřily v roce 2018 následující akce:
 24. a 28. května - Májový koncert - vystoupení hudebních kroužků (flétna, klávesy,
kytara)
 1. července – Open Air Cup Dobruška – florbalový turnaj
 30. listopadu - hubení a divadelní vystoupení při adventních trzích
 17. prosince - Vánoce s hudbou - vánoční koncert hudebních kroužků
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3. Vzdělávání pracovníků
Všichni pracovníci se pravidelně účastní odborných kurzů v rámci své odbornosti a splňují
minimální kritéria vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.

4. Spolupráce s ostatními
DDM Nová generace je součástí Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v
České republice (SP DDM), které podporuje rozvoj středisek volného času a
domů dětí a mládeže. Ředitel DDM Nová generace se účastní pravidelných
regionálních setkání tohoto sdružení, kde se domlouvá vzájemná spolupráce a
dochází k předávání cenných zkušeností a informací.
Dále DDM Nová generace úzce spolupracuje se ZŠ Sion J. A. Komenského, využívá některé z jejich
prostor a také mnoho jejich dětí navštěvuje kroužky DDM.

Zpracovala: Alena Muzikantová, sekretářka DDM Nová generace
V Hradci Králové dne 15. 1. 2019
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