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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. 163/2018, která mění vyhlášku
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Nabízí aktivity ve více oblastech
zájmového vzdělávání (zájmové útvary, rukodělné dílny, táborovou činnost, akce pro veřejnost,
projektové dny, přednášky, besedy, pořádání soutěží aj.) nejen občanům Hořic, ale i z přilehlých obcí.
DDM naplňuje právo dětí, mládeže i dospělých k využití volného času, jež je zakotveno v Úmluvě
o právech dítěte. Naše činnost je určena dětem, žákům, mládeži i ostatním zájemcům 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. Blahodárný
psychický, tudíž i bio-psycho-sociální dopad volnočasových aktivit se projevuje na stavu
obyvatelstva celé společnosti zejména v současné době, kdy byly omezeny sociální kontakty.
Ve školách pedagogové pozorují a doma rodiče zažívají a společně řeší psychické, často
až psychiatrické dopady koronavirové pandemie na žáky. Proto jsme rádi, že jsme mohli poskytovat
alespoň některé zájmové činnosti, venkovní akce, letní tábory a od září 2021 spustit pravidelnou
zájmovou činnost. Nabídka DDM napomáhá naplňovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2020-2024).
DDM je v provozu celoročně. V minulém školním roce byla naše činnost pro veřejnost pozastavena
již 12.10.2020. Pravidelná setkání zájmové činnosti proběhla jen 3x-10x. Věřili jsme, že se
koronavirová situace zlepší a opět budeme moci brány DDM otevřít s novým rokem, ale nebylo tomu
tak. Nastavená pravidla ze strany MŠMT a MZ ČR nám nedovolila nabízet plnohodnotnou zájmovou
činnost. U 22 zájmových útvarů probíhala distanční výuka, v květnu 2021 mohla být spuštěna za
určitých podmínek výuka u dalších zájmových útvarů. Individuální angličtina probíhala celou dobu
v on-line prostředí. Ze sportovních kroužků po celou dobu probíhaly pouze tréninky našich judistů,
registrovaných sportovců, ale i nich dlouho pouze ve formě venkovních tréninků s rozestupy.
Rodinám jsme doporučovali pobyt venku v přírodě, aby bylo posilováno jejich zdraví, neboť on-line
výuka a home office práce rodičů byla velice náročná. Některé tradiční akce byly zrušeny, některé
naopak uspořádány poprvé.
V běžném školním roce 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 kondici i s dětmi). V odpoledních hodinách pokračují
v pravidelné zájmové činnosti předškolní i školní děti. V podvečerních hodinách probíhají zájmové
útvary pro žáky, mládež, ale i dospělé. V září 2020 jsme uspořádali Dny otevřených dveří pro žáky
ZŠ Na Habru a ZŠ Na Daliborce. Po dohodě s mateřskými školami nabízíme dětem dopolední
workshopy za úplatu.
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, shodně jako v jiných DDM, nedaří obsadit pedagogickými pracovníky. Vážíme
si odbornosti a ochoty nepedagogických pracovníků. DDM poskytuje či poskytoval v uplynulém školním roce 2020/2021 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 a Sportovního zařízení města Hořice.
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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: Mgr. Dita Kosová –
ředitelka, Mgr. Lenka Kosinová, Mgr. Lenka Toušová, Zuzana Toušová – pedagogové
volného času
b) interní nepedagogičtí pracovníci - přepočtený počet 1,1 úvazku - Markéta Novotná –
domovnice, Michaela Šedlbauerová – hlavní účetní
c) externí pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci - 30 osob (vedoucích zájmových útvarů),
dále 7 osob (vedoucích oddílů táborů), 1 kuchařka na pobytovém táboře, s nimiž byly uzavřeny
ve sledovaném období dohody o provedení práce. V říjnu 2020 nás navždy opustil mnohaletý
vedoucí leteckých modelářů, pan Jaroslav Vagenknecht.
V listopadu 2020 byl dočerpán schválený projekt „Zvýšení kvality činnosti v DDM Hořice“,
tzv. Šablony II. OP VVV v celkové výši 780 126 Kč na mzdové prostředky
na níže uvedené pozice, další vzdělávání pedagogů, projektové dny, komunitní setkání, žákům
určený 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, které nejsou zahrnuty ve výši
přepočtených úvazků výše uvedených, a to:
a) školní asistent
b) kariérní poradce
c) odborník ICT

-

přepočtený úvazek 0,3
přepočtený úvazek 0,2
1 hodina týdně.

Tyto pozice s dočerpáním projektu zanikly. Dne 13.4.2021 byla schválena závěrečná zpráva
o realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/.0.0/18-063/0009502. V průběhu realizace
projektu byly naplněny výstupy jednotek zvolených aktivit odpovídající 100 % poskytnuté částky
dotace.
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 školního roku 2020/2021 oproti
předchozímu roku došlo k personálním změnám pouze na některých pozicích externích vedoucích
zájmových útvarů.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno osobně v rámci seminářů určených
všem interním pedagogům – Zdravotník zotavovacích akcí (všichni interní pracovníci DDM Hořice
na celý úvazek). Mgr. Dita Kosová absolvovala funkční studium pro ředitele škol speciálně
pro vedoucí pracovníky středisek volného času s názvem „DOTO“ pod Národním pedagogickým
institutem. Tři externí zaměstnanci měli zájem o kurz pedagogického minima, ale ten se z důvodu
pandemické situace v daném školním roce neuskutečnil. Každoročně jsou zaměstnanci
proškolováni v oblasti BOZP a PO. Referentské zkoušky pro řidiče služebního vozu absolvujeme
ve dvouletých cyklech.
3. Řídící a kontrolní činnost
Řídící činnost probíhala ve školním roce 2020/2021 podle platných zákonných norem, zásad
managementu, směrnic organizace, organizační struktury a vnitřního řádu. Poskytování zájmového
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vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který byl zaktualizován a vstoupil
v platnost od 1.1.2021. Aktualizovány byly i další vnitřní předpisy. S interními zaměstnanci byla uzavřena dohoda o výkonu práce z domova. Všichni interní zaměstnanci DDM Hořice řídí a pečují
o externí pracovníky, bez kterých bychom nemohli nabízet pestrou škálu zájmových útvarů. Zodpovídají za hladký průběh vzdělávání, materiální zabezpečení, hospodárnost. Vzhledem k pandemické
situaci, nízkému počtu uskutečněných setkání zájmových útvarů bohužel neproběhla v uplynulém
roce hospitační činnost, pedagogové byli vytíženi spouštěním a průběhem zájmových útvarů.
Ve školním roce 2020/2021 prošel DDM Hořice veřejnosprávní kontrolou, auditorka Ing. Jana Králová neshledala nedostatky. Zpráva je uložena u zřizovatele. V pravidelných kontrolách byly kontrolovány sportovní pomůcky na zájmové útvary, hasičské vybavení a hlavní uzávěr vody. V současné
době si necháváme odborně kontrolovat dokumentaci BOZP a PO.
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.
Pověřencem osobních údajů pro DDM Hořice je dle smlouvy JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk.
4. Materiální zabezpečení
Naše prostorové i materiální zabezpečení je na dobré úrovni. Schází nám velká tělocvična. Některé
části domu stále pracují, letos byly praskliny uvnitř opraveny, v určitých dnech je bohužel cítit
kanalizace ze sociálních zařízení v přízemí. Žádné investiční akce většího rozsahu se v DDM
neuskutečnily. Díky umožnění vstupu přes náš pozemek stavitelům, manželům Peterovým, vznikl
na hranici našeho pozemku hezký nový plot. Vymalovali jsme některé interiéry, uklidili prostory, natřeli další část plotu. Kromě drobných oprav nebyly investice do budovy DDM Hořice zapotřebí.
Ing. Jan Krementák upravil zabezpečovací systém DDM. Velice si vážíme počítačových služeb,
které nám za finanční podpory města Hořice poskytuje správce informačních a komunikačních technologií Ing. Jan Vítek.
Naším cílem je udržovat atraktivitu námi nabízených aktivit, proto hledáme i další zdroje financování.
V loňském školním roce se nám podařilo získat a vyúčtovat neinvestiční dotaci vyhlášenou Královéhradeckým krajem ve výši 70 000 Kč na projekt Kupředu – rozvoj polytechniky v DDM Hořice
pod č. 20SMVU1-0026. Současně děkujeme městu Hořice za příspěvek do tohoto projektu, a to ve
výši 12.000 Kč. Celkem v něm bylo proinvestováno 104 580,92 Kč, rozdíl 22 520,92 Kč byl uhrazen
z prostředků DDM. Královéhradeckým krajem byla závěrečná zpráva v říjnu 2021 akceptována,
veřejnosprávní kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. bude pravděpodobně následovat. Na nový školní
rok 2021/2022 se nám podařilo získat další dotační finanční prostředky na rozvoj polytechnického
vzdělávání v našem DDM. Nakupujeme za ně především pomůcky do rukodělných zájmových
útvarů, např. lego stavitel, animační kroužky, železniční modeláři, základy elektroniky.
Činnost DDM - střediska volného času
Ve školním roce 2020/2021 bylo k 31.10.2020 evidováno 70 zájmových útvarů, které se podařilo
koncem září 2020 spustit. Zapsáno bylo 125 dětí, 260 žáků a 166 dospělých, tj. 551 účastníků.
Na základě pokynů MŠMT ve spolupráci s MZ ČR byla naše činnost s účinností od 12.10.2021
pozastavena. Distanční formou probíhalo pouze 22 zájmových útvarů. Stanovené protipandemické
podmínky neumožňovaly kvalitní realizaci zájmového vzdělávání. Většina zájmových útvarů byla
v uplynulém školním roce realizováno 3x-10x, i přes to, že jsme prodloužili dobu trvání do konce
června 2021. U 22 zájmových útvarů jsme 17x realizovali distanční formu, kterou zajišťovaly interní
pedagogické pracovnice. Některé zájmové kroužky mohly být v květnu opět otevřeny,
ale za přísných protiepidemiologických opatření, takže některé ani otevřít nebylo reálné
(např. povolení 3 žáci namísto 18 přihlášených v zájmovém útvaru, dodržování rozestupů aj.).
Školné na II. pololetí bylo uplatněno jen u 14 žáků z kroužku individuální angličtiny, ostatní výuku
jsme nepovažovali za plnohodnotnou, proto se uskutečnilo 17 namísto 14 plánovaných setkání
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na pololetí. Vrácením poměrné části úplaty v souladu s loňskou novelizací vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání jsme na běžné účty účastníků zájmové činnosti či jejich zákonných zástupců
vrátili částku 90 890 Kč.
V průběhu školního roku jsme uspořádali 62 akcí, na kterých bylo přítomno 2 312 účastníků . I když
akcí bylo o polovinu méně než v předchozím roce, měli jsme téměř stejný počet účastníků (2 700
k 1. 9. 2020). O těchto letních prázdninách jsme uspořádali 1 pobytový tábor, 3 příměstské tábory,
2 letní sportovní soustředění, 1 vzdělávací kemp. Zúčastnilo se jich celkem 155 dětí pod vedením
24 vedoucích. Ke Dni matek jsme do Domova pro seniory vyrobili více než 150 papírových růží,
abychom potěšili tamní ženy.
Členové některých zájmových útvarů rádi vystupují na různých kulturních a společenských akcích
(ukázky juda, hry na kytaru, taneční kroužky, divadelní kroužek Zvoneček, mažoretky
a roztleskávačky), účastní se soutěží (výtvarné kroužky, judisté, mažoretky i roztleskávačky, hasiči).
Největší úspěchy pravidelně slaví mažoretky a roztleskávačky. Na soutěži, která proběhla 26. září
2020 v Chotěboři, se děvčata umístila v kvalifikačním kole dvakrát na 1. a jednou na 4. místě.
Soutěže se zúčastnilo 13 našich sportovkyň. Divadelní kroužek Zvoneček vystupuje na akcích
pořádaných pro děti, ale i veřejnost. Účastníci zájmového útvaru hasičský sport se pravidelně
zapojují do hasičských soutěží, branný závod proběhl jen v září 2020.
Do osvětové a preventivní činnosti řadíme všechny výstavy, přednášky, kurzy a výukové programy,
ale ve sledovaném školním roce nebyly realizovány. K informování veřejnosti využíváme vstupní
halu, prostor před budovou DDM a nástěnku v budově Městské knihovny Hořice. Pracujeme
i v on-line prostředí, pravidelně aktualizujeme i naše webové stránky, public relations realizujeme
především formou Facebooku. DDM Hořice ve školním roce spolupracoval s Místní akční skupinou
Podchlumí – např. akce „Nuda? Neznáme!“. Již třetím rokem spolupracujeme s BESIP
Královéhradeckého kraje, kdy v rámci příměstských táborů poučujeme děti o dopravní bezpečnosti.
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 pedagogických metod, na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny, pomáhat se začleňováním do kolektivu. Je velmi důležité podporovat to,
že i slabý žák má možnost v některých oblastech zažít úspěch.
5. Ekonomická oblast
Hospodářský výsledek k 31.12.2020 činil 242 670,65 Kč. Město Hořice přispívá nemalou měrou
na zabezpečení chodu DDM Hořice. Příspěvky a dotace od Města Hořice byly využity především
na provoz, opravy a udržování, na mažoretkový sport, vybavení historických železničních modelářů,
Dětský den.
Předmětem činnosti hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti zařízení pro zájmové
vzdělávání. Příspěvková organizace vykonává dále doplňkovou činnost navazující na hlavní účel,
zejména pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu
organizace. Organizace sestavuje podrobný rozpis rozpočtu nákladů a výnosů sestavovaný
samostatně za hlavní činnost a samostatně za doplňkovou činnost v členění dle syntetických
a analytických účtů. Dále sestavuje podrobný rozpočet prostředků MŠMT a dotačních programů.
Každé čtvrtletí dokládá hospodaření tabulkami čerpání rozpočtu za předchozí čtvrtletí, vždy
do 20. kalendářního dne po ukončení čtvrtletí. DDM Hořice plní odpisový plán pro platný kalendářní
rok.
Děkujeme Vám za podporu. Současně si vážíme pomoci zaměstnanců Městského úřadu,
spolupráce dalších organizací ve městě a zájmu občanů o námi nabízené činnosti.
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Datum zpracování zprávy: 29.10.2021

Datum projednání zprávy:

Zpracovala: Mgr. Dita Kosová, ředitelka DDM Hořice
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Mgr. Dita Digitálně
Mgr. Dita Kosová
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI DDM HOŘICE
Fotografie k lepší ilustraci činnosti: keramický kroužek, létající barvy z dotace KHK, soustředění
mažoretek, příměstský tábor Zvířecí svět, vzdělávací kemp, Po stopách žárovky, Dětský den aneb
Přijela k nám pouť, Keškovaná, pobytový tábor Pevnost Boyard.
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