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1. Charakteristika střediska volného času
Dům dětí a mládeže Hořice (dále DDM) je příspěvkovou organizací (právnickou osobou)
zřizovanou Městem Hořice. DDM Hořice je typem střediska volného času, které uskutečňuje
zájmové vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, oba v platném znění. Nabízí aktivity ve více oblastech zájmového
vzdělávání (zájmové útvary, projektové dny, přednášky, besedy, táborovou činnost, výlety,
pořádání soutěží aj.). DDM naplňuje právo dětí, mládeže i dospělých k využití volného času, jež je
zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Je otevřen pro činnost všech dětí, mládeže a ostatních
zájemců bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politického zaměření, a to bez ohledu
na místo jejich trvalého pobytu nebo jiných podmínek. Zásady a principy vzdělávacího procesu
DDM jsou zakotveny ve Školním vzdělávacím programu. Smysluplným trávením volného času
a posilováním klíčových kompetencí činnost DDM přispívá k prevenci rizikového chování dětí
a mládeže. Činnost DDM napomáhá naplňovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Královéhradeckého kraje (2016-2020).
DDM je v provozu celoročně. S ohledem na využití prostor v DDM začínají zájmové kroužky
pro rodiče s dětmi každý den v dopoledních hodinách (cvičení s písničkou, mateřské centrum
a cvičení pro maminky s dětmi, výtvarná dílna). V odpoledních hodinách pokračují v pravidelné
zájmové činnosti předškolní i školní děti. V podvečerních hodinách probíhají zájmové útvary pro
žáky, mládež, ale i dospělé.
Účastníky zájmových útvarů jsou děti, žáci, studenti, zákonní zástupci nezletilých žáků, dospělí.
Vedoucími zájmových útvarů jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Některé zájmové útvary
se nám dlouhodobě nedaří obsadit pedagogickými pracovníky, vážíme si odbornosti a ochoty
nepedagogů. DDM poskytuje či poskytoval v uplynulém školním roce 2019/2020 zájmové
vzdělávání nejen v prostorách DDM v Žižkově ulici, ale i Hasičské zbrojnici Hořice, v Domě kultury
Koruna Hořice, v MŠ Třebnouševes, v prostorách tělocvičen Zemědělské akademie a Gymnázia
Hořice, Sokolu Hořice a ve sportovní hale v Šalounově ulici.
2. Organizační struktura a personální obsazení
Organizační struktura splňuje požadavky na provoz DDM na jasné určení jednotlivých pracovníků
na svých pozicích a komunikačních kanálů mezi nimi. Tým pedagogických pracovníků zajišťujících
dílčí přímou pedagogickou činnost je poměrně stabilní a vyrovnaný.
a) interní pedagogičtí pracovníci - přepočtený počet 4,0 úvazku
b) interní nepedagogičtí pracovníci - přepočtený počet 1,1 úvazku
c) externí pedag. i nepedag. pracovníci - 26 osob (vedoucích zájmových útvarů), 2 osoby
(vedoucí oddílů příměstského tábora), s nimiž byly uzavřeny dohody o provedení práce.
Od školního roku 2018/19, kdy byl schválen projekt „Zvýšení kvality činnosti v DDM Hořice“,
tzv. Šablony II. v celkové výši Kč 780.126,-, čerpá DDM Hořice tyto možnosti: mzdové prostředky
na níže uvedené pozice, další vzdělávání pedagogů, projektové dny, komunitní setkání, pro děti
zájmové útvary: čtenářský klub a klub deskových her. Využíváme nakoupených notebooků do
různých zájmových útvarů. V rámci výzvy Šablony II Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
vyhlášené i pro střediska volného času (OP VVV) zřídilo DDM Hořice tyto pozice (úvazky nejsou
zahrnuty výše), a to:
a) školní asistent
b) kariérní poradce
c) odborník ICT

-

přepočtený úvazek 0,3
přepočtený úvazek 0,2
1 hodina týdně.
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Na zpracování mezd a účetnictví jsou sepsány smlouvy s paní Milenou Striovou a Ditou
Maškovou. Podklady pro mzdy, vystavování faktur, proplácení faktur, objednávky, měsíční
podklady pro zpracování účetnictví, vystavování příjmových a výdajových dokladů, smlouvy
pro externí pedagogické i nepedagogické pracovníky a výkazy zajišťuje ředitelka zařízení
a předává je paní Striové a Maškové. Kontrolu pokladny a zápis do pokladní knihy provádí hlavní
účetní, která je interním nepedagogickým pracovníkem na 0,1 % úvazku. V průběhu šk. roku
2019/2020 oproti předchozímu roku došlo k personálním změnám pouze na pozicích externích
vedoucích zájmových útvarů.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno osobně v rámci seminářů určených
všem interním pedagogům v Lázních Bělohrad (např. Malá technická univerzita, Digitální
gramotnost prožitkem, Rozvoj digitálních kompetencí). Dále se na jaře 2020 zúčastnily 2
pracovnice elektronického vzdělávání (Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání,
Time management). Ředitelka zařízení se účastnila funkčního studia vedoucích pracovníků DOTO
pořádaným NIDV Praha a odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů.
3. Řídící a kontrolní činnost
Řídící činnost probíhala ve šk. roce 2019/2020 podle platných zákonných norem, zásad
managementu, směrnic organizace, organizační struktury a vnitřního řádu. Poskytování zájmového
vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu.
V kalendářním roce 2020 neprošel DDM Hořice žádnou kontrolou. Zkontrolovány byly pouze sportovní pomůcky na zájmové útvary, hasičské vybavení a hlavní uzávěr vody, proběhla revize
elektrické instalace nízkého napětí.
Téma GDPR a ochrany osobních údajů je průběžně řešeno na základě smlouvy se spol. Kuba
a partneři, s.r.o. v souvislosti s platností nového zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů. V srpnu 2019 byl pořízen nový počítačový program zajišťující evidenci činností DDM
s názvem Domeček. Otázka GDPR je ošetřena pro všechny uživatele tohoto programu v rámci
ČR. JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk, pověřenec osobních údajů, jednal i s tvůrcem tohoto programu.
4. Materiální zabezpečení
Prostorové i materiální zabezpečení je na dobré úrovni. V době uzavření DDM Hořice na jaře 2020
z důvodu prevence šíření COVID-19, došlo k opravám, úpravě a nátěru fasády budovy DDM Hořice (21.4.-6.5.2020) včetně parapetů. V interiéru byly v té době opraveny největší praskliny a vymalovány některé učebny či chodby. Tyto služby zajistila firma Bermund, s.r.o., Baarova 1378/11,
Hradec Králové. Tato firma snížila o finanční dar ve výši Kč 20.000,- , celkové náklady, fakturované náklady činily pro DDM Hořice částku Kč 68.202,-. Nátěr fasády byl plánován jako jedna
z možných, Radou města Hořice, schválených investic. Dále byla natřena dřevěná vrata, ploty
a parkovací stání na zahradě. Na zahradě vznikla malá zahrádka v dřevěném rámu pro bylinky
a zeleninu. Některé části domu stále pracují, letos byly praskliny uvnitř opraveny, v určitých dnech
je bohužel cítit kanalizace ze sociálních zařízení v přízemí.
Činnost DDM - střediska volného času
Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v DDM 69 zájmových útvarů, ve kterých bylo zapsáno
587 dětí, žáků, studentů i dospělých.
Členové některých zájmových útvarů vystupovali na různých kulturních a společenských akcích
(ukázky juda, hry na kytaru, taneční kroužky, divadelní kroužek Zvoneček, mažoretky
a roztleskávačky), účastnili se soutěží (výtvarné kroužky, letečtí modeláři, judisté,
a mažoretky i roztleskávačky, hasiči). Letečtí modeláři měli soutěž 29.9.2019 a 6.10.2019,
30.5.2020 v Domoslavicích. Dne 25.2. 2020 v našem DDM natáčela ČT: D krátkou reportáž o
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našich leteckých modelářích. Na krásném 5. místě se umístila v Polabské lize, soutěži žactva,
judistka Markéta Pátková. Hasičská soutěž proběhla 13.6.2020 ve Starých Smrkovicích (2. a 3.
místo).
Největší úspěchy mají již pravidelně mažoretky a roztleskávačky. Soutěž byla posunuta na 26. září
2020, děvčata se v Chotěboři umístila v kvalifikačním kole dvakrát na 1. a jednou na 4. místě.
Pozadu nezůstali ani judisté, kteří se zúčastňují soutěží v Královéhradeckém kraji. Divadelní
kroužek Zvoneček vystupuje na akcích pořádaných pro děti, ale i veřejnost. Účastníci zájmového
útvaru hasičský sport se pravidelně zapojují do hasičských soutěží. Ve spolupráci s dalšími
mateřskými
a základními školami jsme spolupracovali na březnové akci zvané Plastopůst, jeho slavnostní
vyhodnocení proběhlo v hořickém kině dne 19. června 2020.
Z důvodu pandemie Covid-19 nemohlo být realizováno velké množství plánovaných akcí –
jednodenních i pobytových, ale i soutěží. Uzavření DDM Hořice bylo od 11. března do 10. května
2020. V tuto dobu nesměly probíhat ani zájmové útvary. Místo plánovaného ukončení zájmových
kroužků do 31. května, byla jejich realizace z důvodu co největší náhrady zameškaných hodin
prodloužena u většiny kroužků do 21. června 2020. Po první vlně koronaviru nebyly vůbec
otevřeny tyto: Cvičení s písničkou, Mateřské centrum a Zdravotní cvičení. Na základě žádosti byla
vrácena poměrná část úplaty za zájmové útvary i těm, kteří nemohli ze zdravotních či jiných
vážných důvodů do zájmových útvarů opět nastoupit. Někteří využili možnosti slevy na další školní
pololetí či letní příměstský tábor. V době uzavření pro veřejnost naši pedagogičtí pracovníci
v průměru hlídali 3 děti prodavaček, šili jsme roušky a pomáhali s mapováním potřeb pro důchodce
a pracovali jsme na úpravě a úklidu DDM.
V průběhu školního roku 2018/19 uspořádaly pracovnice DDM 130 akcí, zúčastnilo se 3 728 osob
všech věkových kategorií. Ve školním roce 2019/2020 proběhlo 136 akcí pro 2 727 účastníků.
Na začátku roku pořádáme Dny otevřených dveří. V letních měsících nemohly být realizovány
3 pobytové tábory: pobyt pro ženy a rodiče s dětmi v italském Caorle na přelomu června a
července, srpnový pobyt pro ženy a rodiny s dětmi v chorvatském Gradacu. Ani plánovaný třetí
ročník Přeshraničního města dětí v polském Strzegomu a v Trutnově nemohl být pro přihlášené
děti o letních prázdninách uskutečněn. Protože nebyly v dostatečném předstihu známy podmínky
realizace letních pobytových táborů z pohledu prevence šíření Covid-19, přistoupili jsme na
vyhlášení 4 příměstských týdenních táborů. Tři proběhly v červenci, zúčastnilo se jich 52 dětí:
Cirkus, Detektivní tábor – Po stopách S. Holmese, Pirátský tábor. Tábor s názvem Hořické
království proběhl na konci prázdnin, zúčastnilo se jej 27 dětí. Pobytového soustředění a tábora
pro ve Vítkovicích v termínu od 9.-16. srpna 2020 pod vedením trenéra Jaroslava Hnáta se
zúčastnilo 23 dětí.
Dále proběhlo pětidenní soustředění spojené s příměstským táborem pro 21 mažoretek
či roztleskávaček, dvoudenní výtvarný workshop, víkendový pobyt pro útvar paličkování,
dvoudenní soustředění pro hasiče. Ke konci kalendářního roku pravidelně připravují den
otevřených dveří historičtí železničtí modeláři v prostorách Hořického gymnázia, proběhl 2 dny
v listopadu a 1 den v prosinci. Účastníci zájmového útvaru železniční modeláři byli jezdit na
historických vláčcích 4x. Každoročně probíhá na náměstí Jiřího z Poděbrad Mikulášská show,
následují tradiční činnosti, jako vánoční besídky, dětský karneval. Čarodějnice ani Dětský den
nemohly být zrealizovány. Mateřským a základním školám v průběhu roku nabízíme výtvarné
workshopy. Pravidelně jsou s Jarmilou Amadeou Misarovou nabízeny mystické víkendy pro
dospělé, ve školním roce byly uspořádány pokaždé na jiné téma celkem 4x. DDM se snaží nabízet
pestré akce v průběhu celého roku.
První prezentace DDM ve výše uvedeném šk. roce proběhla 2.9.2019 na akci „Nuda? Neznáme!“
z důvodu nepřízně počasí v Sokolovně Hořice, akce se zúčastnilo 53 dětí, byly zde prezentovány
některé naše zájmové útvary. Nedílnou součástí jsou také akce o podzimních, pololetních, jarních
prázdninách, kdy se dětem nabízejí různé aktivity v DDM a okolí, výlety. Před vánočními
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a velikonočními prázdninami byly nabízeny školám v dopoledních hodinách výtvarné dílny pro děti,
které byly během chvíle obsazeny.
Veškerá nepravidelná, táborová a prázdninová činnost se pořádá pouze v případě, že se stane
rentabilní. Během roku se musí z úplaty za zájmové útvary doplácet na mzdy interním
nepedagogickým i pedagogickým pracovníkům a externím zaměstnancům, kteří pomáhají při
vedení zájmových útvarů.
Do osvětové a preventivní činnosti řadíme všechny výstavy, přednášky, kurzy a výukové programy.
K informování veřejnosti využíváme vstupní halu, prostor před budovou DDM a nástěnku v budově
Městské knihovny Hořice. DDM Hořice ve školním roce spolupracoval s Místní akční skupinou
Podchlumí – např. akce „Nuda? Neznáme!“. Největší spolupráci v oblasti polytechnického
vzdělávání máme s MŠ a ZŠ Na Daliborce Hořice. Již druhým rokem spolupracujeme s BESIP
Královéhradeckého kraje, kdy v rámci příměstských táborů poučujeme děti o dopravní
bezpečnosti. Někteří naši členové vystupovali na akci s názvem Loučení s létem na Dachovech.
Dětem nadaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnujeme průběžně. Snažíme
se rozvíjet jejich talent či nadání, těm se speciálními vzdělávacími potřebami se pokoušíme
prostřednictvím výchovných a hlavně pedagogických metod, doporučení pedagogickopsychologické poradny, pomáhat se začleňováním do kolektivů. Je velmi důležité podporovat to,
že i slabý žák má možnost v některých oblastech zažít úspěch. Díky Šablonám u nás pracuje
školní asistent, proto těmto dětem může být věnováno více pozornosti.
5. Ekonomická oblast
Hospodářský výsledek k 31.12.2019 činil 32.899,- Kč. V rámci sponzorského daru získalo DDM
částku Kč 20.000,- v podobě slevy na opravu fasády budovy DDM Hořice. Město Hořice přispívá
nemalou měrou na zabezpečení chodu DDM Hořice. Příspěvky a dotace od Města Hořice byly
využity především na provoz a údržbu, dále na mažoretkový sport, na uspořádání akcí jako
Mikulášská show, na zájmový útvar Železničtí modeláři aj.

Datum zpracování zprávy: 21.10.2020

Datum projednání zprávy: 21.10.2020

Zpracovala: Mgr. Dita Kosová, ředitelka DDM Hořice
(podpis, razítko)

Příloha – fotodokumentace
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Oprava fasády domu DDM Hořice – duben až květen 2020

Ukázka činnosti zájmových útvarů:
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Ukázky z akcí:

Fotodokumentace z táborů:
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