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1. Základní údaje:
Adresa DDM:
telefon:
e-mail:
web:

Dům dětí a mládeže Polná, Indusova 210,
567 225 751
tomas.klima@ddmpolna.cz
www.ddmpolna.cz

588 13 Polná

Ředitel:

Mgr. Tomáš Klíma

IZO:
identifikátor zařízení:
IČO:
Právní forma:
Číslo účtu:
Statutární zástupce:

102 109 761
600 117 421
686 87 397
příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.2.1999
1467230349/0800
Mgr. Tomáš Klíma

Zřizovatel:

Město Polná, Husovo nám. 39, 588 13 Polná

Odloučená pracoviště DDM:

táborová základna v Rohozné 588 44 Rohozná 102
Základní a Mateřská škola Věžnice
Základní a Mateřská škola Brzkov

2. Organizace činnosti DDM Polná

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti
Hlavní činnost zařízení je vymezena Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 111, 112, 118, vyhláškou MŠMT č.74/2005
Sb. o zájmovém vzdělávání.
DDM Polná pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu na základě Školského
zákona č.561/2004 Sb. § 5, odst. 2. a vyhl.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Doplňková činnost je stanovena Zřizovací listinou zřizovatelem.

Charakteristika školského zařízení
Dům dětí a mládeže je zařízením pro volný čas. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a rekreační
akce, osvětovou činnost pro předškoláky, žáky základních škol, speciálních škol, studenty
středních a vysokých škol, pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. Je otevřeným
zařízením pro všechny věkové i sociální skupiny, pracuje se zdravými i handicapovanými
jedinci. Nabízí využití volného času v podobě pravidelného zájmového vzdělávání. Pracuje s
talentovanými žáky a studenty, pečuje i o sportovní vyžití dětí a mládeže, zabývá se prevencí
negativních jevů a nabízí výukové programy pro školy a další příležitostnou i spontánní
činnost.
Dům dětí a mládeže Polná vytváří vedle škol bohatě strukturovanou nabídku pro vhodné
využívání volného času dětí a mládeže během školního roku především nabídkou pravidelné,
příležitostné i spontánní činnosti ve všech oblastech své působnosti. Nezanedbatelný je i jeho
podíl na zajištění letní činnosti formou příměstských nebo výjezdových táborů.

Zájmové vzdělávání v rámci DDM Polná je uskutečňováno
• pravidelnou a periodickou zájmovou činností
• příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností
• spontánními aktivitami - osvětovou činností týkající se prevence sociálně
patologických jevů
• letní prázdninovou činností – příměstské a pobytové tábory
• prázdninovou činnost o jarních, podzimních a pololetních prázdninách
• pobytovými akcemi s výchovně vzdělávací tématikou
• individuální prací v rámci veškerých oblastí činnosti DDM Polná
• dalšími formami vyplývajícími z plánu činnosti

Při zájmovém vzdělávání zajišťujeme
•
•
•
•
•
•

rovný přístup každého občana České republiky ke vzdělávání
vzájemnou úctu, respekt a názorovou snášenlivost
osobní příklad pedagoga
svobodné šíření poznatků
zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě
hodnocení výsledků vzdělávání

•

možnost každého vzdělávat se po dobu celého života

Cíle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj osobnosti člověka
účelné trávení volného času
pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu
pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
utváření vědomí národní a státní příslušnosti
získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně
pomáhat mladým lidem rozvíjet osobnost, získávat zdravé sebevědomí, touhu a
schopnost ovlivňovat společenské dění.
vytvářet tým spolupracovníků, který bude schopen tyto úkoly realizovat
sledovat nové trendy a průběžně se vzdělávat v těchto trendech

3. Údaje o pracovnících zařízení
Mgr. Tomáš Klíma

E-mail:
Telefon:
Mobil:

tomas.klima@ddmpolna.cz
567 225 751
606 643 818

E-mail:
Telefon:
Mobil:

dana.kunikova@ddmpolna.cz
567 225 761, 567 225 774
721 531 176

E-mail:
Telefon:
Mobil:

vlasta.kruntoradova@ddmpolna.cz
567 225 761, 567 225 762
722 686 055

ředitel, sportovní kroužky

Dana Kuníková

vedoucí oddělení sportu

Vlasta Kruntorádová

vedoucí kulturního a vzdělávacího oddělení

MgA. Matěj Kolář

E-mail:
Telefon:

matej.kolar@ddmpolna.cz
567 225 761

E-mail:
Telefon:
Mobil:

tomas.klima@ddmpolna.cz
567 225 751
606 643 818

oddělení propagace a komunikace

Ilona Peřinová, diplomovaný ekonom

ekonomka

Martin Vacek
Školník

Lýdie Kaňkovská
uklizečka

Personální změny ve školním roce 2014/2015
Stav pracovníků k 31.8.2015
Pedagogové
3,35
TH zaměstnanci
0,625
Provozní zaměstnanci
2
V uplynulém školním roce došlo ke změně v pedagogickém sboru přijetím dalšího pedagoga
do oddělení marketingu a komunikace na 0,35 úvazku.
V zařízení došlo ke zkvalitnění činnosti pedagogických pracovníků. Pozornost je věnovaná na
jejich profesní růst – kurzy, školení. Někteří pracovníci si i nadále doplňují vzdělání formou
celoživotního vzdělávání.
V současné době je u pedagogických pracovníků 100% kvalifikovanost.
Věková skladba pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích
< 30 let

31 -40 let

celkem
z toho ženy

1,35

41 – 50 let
1
1

51 – až
důch. věk
1
1

důchodový celkem
věk
3,35
2

Vedení DDM Polná
1 úvazek
ředitel DDM - vystudoval PF Jihočeské Univerzity, funkční studium pro ředitele škol a
školských zařízení Vysočina Education Jihlava, ukončil 1. ročník DOTA – Úspěšný ředitel

Pedagogové volného času
2,35 úvazku
Vedoucí sportovního oddělení – aprobovaná – studium pedagogiky
Vedoucí kulturního a vzdělávacího oddělení – aprobovaná – studium pedagogiky
Oddělení marketingu a komunikace – aprobovaný – studium pedagogiky

Nepedagogičtí pracovníci
Ekonomka
Školník
Uklizečka

0,625 úvazku
1 úvazek
1 úvazek

Externí pracovníci
Ve školním roce 2014/2015 pracovalo v DDM 33 stálých externích pracovníků na dohodu o
provedení práce s pravidelnou činností v zájmovém útvaru.

4. Údaje o počtu účastníků zájmového vzdělávání
Ve školním roce 2014-2015 se účastnilo pravidelné činnosti 827 účastníků v 69 kroužcích.
Příležitostných činnosti se zúčastnilo 4193 aktivních účastníků na 139 akcích, kterých se dále
zúčastnilo 2032 diváků. Akce byly pořádány jak celým DDM, tak i jednotlivé zájmové kroužky
vytvořily pestrou nabídku příležitostných akcí. Pracovníky DDM bylo uspořádáno 5
pobytových táborů s 267 účastníky, 3 příměstské tábory s 51 účastníky, 2 letní soustředění
s 42 účastníky a 6 výjezdových akcí s celkovým počtem 201 účastníků. Na přípravě a
organizaci táborů a pobytových akcí se podílelo 110 vedoucích.

5. Výkon státní zprávy
V uplynulém roce nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, nebylo nutné

6. Výsledky výchovy a zájmového vzdělávání
Úkoly v oblasti zájmového vzdělávání
• Pravidelná zájmová činnost musí odpovídat zájmu dětí a mládeže a zároveň zájmu a
potřebám společnosti. Za podstatné považujeme odpovědné zvážení efektivity
provozování některých, zejména finančně náročných činností.
• Nabízet zájmové kroužky, které nenabízí jiné organizace ve městě, nebo jsou cenově
nedostupné. Soustředit se též na technické zájmové vzdělávání.
• V daleko větší míře je nutno organizovat akce a činnosti příležitostného charakteru,
rozšiřovat je o nabídku spontánních aktivit a tuto činnost směřovat i do dnů
pracovního volna.
• Udržovat širokou nabídku prázdninové činnosti v době hlavních prázdnin.
• Dětské tábory organizovat v potřebném množství. K rozšíření zájmu o ně je však
možné organizovat tábory se specifickým programem pro mládež nad 15 let a tábory
pro společný pobyt rodičů s dětmi, dále pak tábory pro děti tělesně či sociálně
znevýhodněné.
• DDM chápat jako otevřené zařízení, tj. přístupné bez větších zábran všem dětem a
mládeži, a to po celý školní rok a ve větší míře než doposud i o prázdninách.
• Nabídka spontánních aktivit, zajištění přístupu k internetu zájmovým útvarům,
případně realizovat možnost komerčního využití v rámci organizace specializovaných
kurzů a akcí.
• Popularizovat a prezentovat výsledky práce DDM v médiích.
• Rozvíjet spolupráci s ostatními DDM Kraje Vysočina organizováním společných akcí
výchovně vzdělávacího a metodického charakteru.

Cíle pravidelné zájmové činnost
1. Nabídkou zájmových útvarů reagovat na zájem dětí, mládeže a dospělých, vycházet z
potřeb regionu a pedagogických cílů, přitom však zohledňovat i hledisko materiálních
a finančních možností zařízení.
2. Zajistit rozšíření aktivit pro předškolní děti ve všech oblastech zájmového vzdělávání a
rozšířit nabídku aktivit pro mládeže nad 14 let v oblasti pravidelného sportovního
vyžití a jednorázových akcí.
3. Zajistit efektivní využití pracoven a kluboven.
4. Vedoucí ZÚ zapojit i do dalších činností, např. příležitostných akcí, projektů apod.,
hledat nové formy práce ve stávajících a to i dobře pracujících ZÚ.
5. Vytvořit podmínky pro prezentaci činnosti kroužků na veřejnosti, podporovat i
jednotlivé talentované děti v účasti na soutěžích a přehlídkách.
6. Na podporu činnosti kroužků pořádat turnaje, pravidelné soutěže, soustředění, zajistit
účast našich sportovních družstev v soutěžích.
7. Vedení DDM Polná a pedagogičtí pracovníci odpovědní za jednotlivé oblasti zajistí
hospitační činnost podle plánu hospitační činnosti. Vedoucí útvarů budou poučeni o
základních podmínkách pro činnost ZÚ i v otázkách BOZP, PO.
8. Zájmová činnost pravidelná, dosažené výsledky a problémy vyhodnotit k 30. 9. a
následně ještě nejméně 2x na pracovních poradách.

Pravidelná činnost
V uplynulém školním roce se opětovně zvýšil počet účastníků, kteří navštěvují zájmové
vzdělávání v pravidelných aktivitách, z přihlášených účastníků předčasně ukončilo docházku
minimum přihlášených, což svědčí o dobré obsahové úrovni zájmových útvarů. Naopak
v průběhu roku se přihlašovali ještě další účastníci.
V porovnání s ostatními poskytovateli volnočasových aktivit nízké ceny svádějí k podcenění
kvality našich ZÚ, podařilo se zastavit snižování průměrného počtu účastníků v jednom
zájmovém útvaru, stále jsou však zájmové útvary, kde je počet účastníků nedostatečný a je
nutné hledat příčiny sníženého počtu účastníků. V každém případě je nižší počet účastníků
nutné připustit u nových ZÚ či ZÚ, které chceme udržet v rámci výchovných funkcí zařízení a
ucelenosti nabídky, získat dobré jméno u nových ZÚ a povědomost u veřejnosti je
dlouhodobou záležitostí. Minimální počet účastníků v ZÚ byl stanoven na 6 klientů.
Největší zájem byl i nadále o zájmové útvary keramiky, pohybové a sportovní kroužky,
taneční a kroužky pro předškolní děti. Ze srovnání věkového podílu na účasti jednoznačně
vyplývá, že znovu největší podíl byl u dětí ZŠ, došlo k dalšímu nárůstu u předškoláků.
Problematickou skupinou jsou středoškoláci, kdy naše zařízení se potýká s nalezením vhodné
formy, která by tuto věkovou skupinu přilákala. Obsahová struktura vycházela jak z
prostorových možností zařízení, tak ze zájmu v dané lokalitě.

Příležitostná činnost
Příležitostná zájmová činnost je jedním z důležitých programů DDM Polná. Zahrnuje jak
jednorázové programy, představení, přehlídky, tak cyklické pořady, akce propagační a
prezentační často s přesahem regionu. Jedná se o akce na všech oddělení, ale i o akce
vycházející z projektů a akce pro širokou veřejnost. Tyto akce byly určeny všem účastníkům,
včetně zdravotně handicapovaných dětí.
V rámci činnosti DDM pořádáme vlastní propagační akce, stejně tak zajišťujeme účast i na
společných prezentacích a na organizaci akcí v rámci dlouhodobých projektů. K prezentaci
vydáváme měsíční leták-NEWSLETTER a zveřejňujeme přehled akcí na www stránkách, v
regionálním tisku, 1 x měsíčně zasíláme naši nabídku do Polenského zpravodaje, na školy.
Akce DDM Polná jsou a i nadále budou příležitostí k integraci zdravotně postižených s
využitím asistentů z řad zdravých dětí. V rámci jednorázových akcí se snažíme o další úpravy
prostoru a objektu DDM Polná tak, aby prostory vyhovovaly jak požadavkům akcí a soutěží,
tak i možnostem relaxace a odpočinku.
Na základě požadavků veřejnosti je nabídka rozšiřována o kurzy pro dospělé a seniory. Jde
zejména o kurzy keramiky, vitráží, pletení z pedigu, jazykové kurzy a práce na počítači.
Některé příležitostné akce měly velmi hojnou účast, ale u některých akcí byl zájem klientů
menší. Této problematice je nutné stále věnovat značnou pozornost a reagovat na nezdary
při pořádání příležitostných akcí.

Pobytové akce
V rámci celoroční činnosti zájmových útvarů a kroužků jsou do plánů činnosti zahrnuty i
vícedenní výjezdy a výlety v době trvání do čtyř dnů, které mají nezastupitelné místo v
činnosti DDM a zároveň slouží k vytváření vazeb uvnitř jednotlivých ZÚ. Jsou zde zahrnuty i
výjezdy sportovních a jiných zájmových útvarů.

Pobytové akce DDM Polná – školní rok 2014/2015

Filmák podzimák
Vánoční spaní s putováním
Spaní s putováním a vysvědčením
Setkání vedoucích na Rohozné
Víkendové Putování na Stříbrné hory
Maraton – Běh běhů

31
19
9
24
14
100

5
2
2
2
2
3

155
38
18
48
28
300

počet
pracovníků

24.-29.10.2014
20.-21.12.2014
29.-30.1.2015
18.-19.4.2015
7.–9.5.2015
29.5.-1.6.2015

osobodny

název akce
počty
účastníků

datum akce

délka (dní)

pobytové akce

4
1
1
2
2
2

Táborová činnost
Táborová činnost DDM Polná lze rozdělit do několika skupin a to na tábory příměstské a
tábory pobytové. Příměstské tábory byly o letních prázdninách celkem 3. Celkem ve školním
roce 2014 – 2015 o letních prázdninách byly uskutečněny 5 pobytové tábory a 2 letní
soustředění sportovních kroužků.

typ tábora

počty
účastníků

délka (dní)

osobodny

počet
pracovníků

Táborová činnost DDM Polná – školní rok 2014/2015

1.-10.7.2015

Pekelně sportovní tábor

pobyt

56

10

560

21

10.-21.7.2015

Indie

pobyt

75

12

900

27

21.7.-1.8.2015

….Kdysi dávno v daleko galaxii pobyt

53

12

636

19

1.-10.8.2015

Doba ledová – putování za
mamutem

pobyt

55

10

550

21

10.-15.8.2015

Tábor rodičů s dětmi

pobyt

26

5

130

2

6.-10.7.2015

SCHERLOCK-detektivní
kancelář

přím.

23

5

115

4

13.-17.7.2015

Taneční tábor

přím.

15

5

75

4

20.-24.7.2015

Cyklotábor VENTILEK II.

přím.

13

5

65

4

11.-14.8.2015

Letní volejbalové soustředění

přím.

31

4

124

3

20.-23.8.2015

Letní soustředění stol. tenisu

přím.

12

3

36

2

datum akce

název akce

Na všech pobytových akcích bylo pracovníky DDM odpravováno 38 osobodní, na táborových
akcích 982 osobodní a na příměstských táborech a soustředěních pak 78 osobodní
(osoboden = přepočet dní konání akce na počet zúčastněných pracovníků).

Prezentace zájmových útvarů, dosažené výsledky
Florbal
Kroužek je určen pro děti od 7 let se zájmem o sportovní aktivity. Tento kroužek funguje
při DDM dlouhodobě. Tréninková činnost se koná v tělocvičně DDM, náplní jsou tréninkové
aktivity potřebné k získání sportovních dovedností v tomto sportu. Všichni účastníci se naučili
základům florbalu, pravidlům, týmové hře a komunikaci. V rámci činnosti byly pořádány
florbalové turnaje, uskutečnila se řada přátelských utkání s florbalovými z okolí. Klady: pořádání
florbalových turnajů a zápasů, počet účastníků v ZÚ, navázání spolupráce s dalšími týmy z okolí
Polné a DDM Kraje Vysočina, náplň kroužku. Zápory: tělocvična velikostně neodpovídá
pravidlům florbalu.
Výpočetní technika
Nově otevřený zájmový útvar se zaměřením na výpočetní techniku – základy
programování PHP a tvorba webových stránek. Účastníci se zaměřili na tvorbu jednoduchých
webových stránek a zpracování prezentací k některým činnostem jednotlivým zájmovým
útvarům DDM Polná. Klady: větší prostory, vybavenost učebny, vedoucí zájmového útvaru,
náplň činností, individuální přístup. Zápory: do budoucna zájem účastníků.
Kurz výpočetní techniky
Kurz určený dospělým a seniorům s časovou dotací 30 výukových hodin. Hlavní náplní
kurzu je výuka práce na PC, hlavně v rozhraní MS Word a internetu. Úkolem je naučit účastníky
základním činnostem na PC a orientace na internetu – elektronická pošta, webové stránky,
apod. Klady: náplň kurzu, věková skupina klientů. Zápory: nezkušenost lektora
Keramické a výtvarné kroužky, tvorba z přírodních materiálů
Rozvíjení dětské osobnosti, kreativity, fantazie, motoriky, komunikace pomocí
výtvarných prostředků. Zábavnou a hravou formou se děti seznámily s různými technikami,
získaly výtvarné zkušenosti. Učily se samostatnosti, ohleduplnosti a práci v kolektivu.
Tvůrčí dílny I, II
Děti tvořily s různého materiálu, získávaly zkušenosti, naučily se různé techniky –
práce s papírem, plstění, batika, práce s voskem, tisk na textil, drátování, kreslení,
modelování. Učily se také scrapboking, vitráže.
Hravé sportování
Účastníci Hravého sportování se v průběhu roku naučili, jak používat své tělo k
různým pohybovým úkonům- sportovní průprava. Hlavním cílem bylo děti seznámit s
pohybem, naučit je koordinovat jejich pohyb a vytvořit v nich pohybový stereotyp.
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi nabízí maminkám na mateřské dovolené setkání s jinými
maminkami a dětmi, dětem potom pohybové vyžití ve formě překážkových drah, říkanek a
písniček. Děti se učí spolupracovat s jinými dětmi, dělit se o hračky a navzájem se tolerovat.

Kytarový kroužek
Kytara je určena dětem jak začátečníkům, tak i těm zručnějším. V každé skupině je
určen jiný cíl s ohledem na věk dětí a jejich dovednosti. Avšak hlavním cílem pro všechny
skupiny jsou vystoupení, která vlastně všechny účastníky posouvá kupředu na základě
vlastního prožitku a vlastních zkušeností, ať už pozitivních, tak i negativních.
Mažoretky
Je to zájmový útvar, který má svoji tradici. Jde o kroužky pro předškolní děti, pro děti
školního věku ať už zkušené či o úplné začátečníky. V tomto ZÚ pracujeme jak skupinově, tak
se vedoucí věnuje individuálně talentovaným žákům. Mažoretky se v průběhu roku účastní
mnoha vystoupení a soutěží.
Loutkářský kroužek
Děti se v tomto kroužku naučí zvládat základní návyky při práci s loutkou jako vodiči i
práci s hlasem v případě, že roli mluví. Kroužek v každém roce nacvičí dvě autorská
představení z dílny vedoucí kroužku, která poté odehrají pro polenskou veřejnost, pro školky
a kamarády ze školy.
Clogging - americký step
Taneční kroužek, zvládnutí těžkých tanečních kroků, stepování, taneční choreografie,
vystupování na různých společenských akcích, účast na celorepublikovém soustředění stepu
v Táboře.
Sálová kopaná
Kroužek funguje ve spolupráci s TJ Slavoj Polná, je určen malým začínajícím
fotbalistům ve věku od 4 let. Činnost je zaměřená na rozvoj sportovního ducha dětí, na
soutěživost a kolektivní hru. Úkolem je upevnit zájem dětí o fotbal, vybudovat vědomí
příslušnosti do týmu a komunikaci s ostatními hráči, v průpravných hrách naučit „hráče“
prostorové orientaci na hřišti. Klady: počet členů v ZÚ, trenéři.
Stolní tenis
Tento kroužek má dlouhodobou tradici v DDM a patří mezi dětmi k velmi oblíbeným.
Je rozdělen na dvě skupiny podle úrovně a věku hráčů. V průběhu roku je pořádáno několik
turnajů, kdy si účastníci mohou poměřit své síly s jinými tenisty. Ty úspěšnější se za DDM
zapojují do krajských soutěží, kde se v poslední umísťují mezi 10. – 20. místem.
Klady: vlastní herna, velký zájem dětí. Zápory: dětí je na kapacitu poměrně hodně,
v krajských soutěžích se poměřují s hráči, kteří trénují vícekrát týdně.
Tenis
Další z kroužků, který se těší velké oblibě dětí, ale prostorové podmínky v Polné nejsou
úplně ideální. Hřiště v naší tělocvičně je z důvodu její velikosti pouze jedno a zkrácené.
V jarních a podzimních měsících, když to dovolí počasí, se tréninky odehrávají na kurtech
tenisového oddílu TJ Slavoj Polná. Děti se naučí základní herní návyky a dovednosti.
V případě objevení talentu má kroužek navázanou spolupráci s tenisovým oddílem v Jihlavě
kam je hráč předán, aby byl umožněn jeho herní růst, které naše podmínky nedovolují.

Badminton
Kroužek badminton je v naší nabídce třetím rokem a těší se velkému zájmu dětí.
Během roku všichni zvládnou základní úderové techniky a pokročilejší hráči se úspěšně
zúčastnili několika pořádaných turnajů, kde si vzájemně poměřili svoje síly.
Volejbal
Kroužek s dlouhodobou tradicí. Účastníci jsou rozděleni podle věku a herní výkonosti
a podle toho jsou organizovány tréninkové jednotky. Postupně se učí jednotlivé herní
dovednosti a získávají herní návyky. Účastní se soutěží organizovaných ČVS (Barevný
minivolejbal pro mladší a Krajského přeboru starších žákyň)
Divadelně dramatický kroužek
Kroužek funguje druhým rokem na našem odloučeném pracovišti v Brzkově. Účastníci
spolu nacvičili představení, se kterým úspěšně vystoupili před vyprodaným sálem v Brzkově,
na divadelní přehlídce v Přibyslavy a odehráli představení pro polenské mateřské školy.
Orientální tance
V naší nabídce poměrně nový kroužek, který výborně navázal na vysokou úroveň,
kterou Orientální tance v Polné mají a podařilo se jim zvítězit v krajském kole taneční soutěže
Světlo orientu a nominaci do národního kola v Uherském Brodě, kde se umístili na osmém
místě.
Judo
Kroužek Judo je jeden z nejnaplněnějších kroužků z celé nabídky DDM. Kroužek je
organizován společně s oddílem Savada TJ Slavoj Polná, aby bylo možné zajistit široký záběr
závodů a soustředění, kterých se závodníci účastní.
Výběr úspěchů oddílu z tohoto školního roku (pouze medailová umístění):
ČP – Brno, 20.-21. 9. 2014
Mikší Dominik
1. místo
mladší žáci
38 kg
Vacek Matěj
2. místo
mladší žáci
50 kg
Drápela Jan
3. místo
starší žáci
50 kg
ČP – Teplice, 4.-5. 10. 2014
Rosecká Pavlína
Bruknar Šimon
Drápela Jan

3. místo
3. místo
3. místo

starší žákyně
starší žáci
starší žáci

48 kg
50 kg
60 kg

SKKP Brno, 4. 10. 2014
Sehnal Karel
Egertová Eva
Smejkal Štěpán
Egert Jiří
Smejkal Vojta

1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo

mláďata
mláďata
mláďata
mláďata
mláďata

25 kg
28 kg
23 kg
30 kg
34 kg

starší žáci

50 kg

Přebor ČR starších žáků - Ostrava, 18. 10. 2014
Bruknar Šimon
3. místo

Šampionát Moravy – Uherské Hradiště, 25. 10. 2014
Smejkal Štěpán
2. místo
mláďata
Sehnal Karel
2. místo
mláďata
Egert Jiří
3. místo
mláďata

24 kg
27 kg
30 kg

Kolárovo, 25. 10. 2014
Rosecká Pavlína
Bruknar Šimon
Drápela Jan

1. místo
1. místo
1. místo

starší žákyně
starší žáci
starší žáci

48 kg
50 kg
60 kg

Kufstein, 2. 11. 2014
Rosecká Pavlína
Bruknar Šimon

2. místo
3. místo

starší žákyně
starší žáci

48 kg
50 kg

Velká cena Polné - „O Pohár starosty města“, 8. 11. 2014
Brož Martin
1. místo
mláďata
Smejkal Štěpán
1. místo
mláďata
Jelínek Adam
1. místo
mláďata
Mikší Dominik
1. místo
mladší žáci
Vacek Matěj
1. místo
mladší žáci
Zacha Viktor
2. místo
mláďata
Sehnal Karel
2. místo
mláďata
Egertová Eva
2. místo
mláďata
Egert Jiří
2. místo
mláďata
Rosecká Gábina
2. místo
mladší žákyně
Bruknar Jáchym
3. místo
mláďata
Váňová Aja
3. místo
mláďata

22 kg
25 kg
35 kg
38 kg
50 kg
20 kg
28 kg
29 kg
31 kg
48 kg
26 kg
23 kg

Krems – Rakousko, 16. 11. 2014
Rosecká Pavlína
Beran Marek
Vaněčková Vanda
Drápela Jan
Bruknar Šimon
Vacek Matěj

48 kg
46 kg
57 kg
60 kg
50 kg
50 kg

1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo

starší žákyně
starší žáci
starší žákyně
starší žáci
starší žáci
starší žáci

Přebor ČR mladších žáků - Hranice, 22. 11. 2014
Mikší Dominik
2. místo
mladší žáci

38 kg

SKKP Brno, 29. 11. 2014
Sehnal Karel
Smejkal Štěpán
Smejkal Vojta
Egertová Eva

25 kg
23 kg
34 kg
28 kg

1. místo
1. místo
1. místo
2. místo

mláďata
mláďata
mláďata
mláďata

Bratislava, 6. 12. 2014
Zacha Viktor
Smejkal Štěpán
Smejkal Vojta

1. místo
1. místo
3. místo

mláďata
mláďata
mláďata

23 kg
25 kg
34 kg

SYNER CUP 2015 - Liberec, 17. 1. 2014
Rosecká Pavlína
2. místo
Drápela Jan
1. místo
Bruknar Šimon
1. místo

dorostenky
starší žáci
starší žáci

52 kg
60 kg
50 kg

Česká Třebová, 24. 1. 2015
Mikší Dominik
Sehnal Karel
Egert Jiří

1. místo
2. místo
3. místo

mladší žáci
mláďata
mláďata

34 kg
29 kg
31 kg

Pohár nadějí – Olomouc, 31. 1. 2015
Bruknar Šimon
3. místo

dorostenci

55 kg

Spremberg - Německo, 28. 2. 2015
Sehnal Karel
2. místo
Smejkal Štěpán
3. místo

mláďata
mláďata

28 kg
24 kg

Hradec Králové, 7. 3. 2015
Smejkal Štěpán

mláďata

24 kg

1. místo

Český pohár – Jablonec nad Nisou, 20. – 21. 2. 2015
Bruknar Šimon
3. místo
starší žáci

46 kg

Berger Nachwuschcup 1. Runde – Krems, Rakousko, 22. 3. 2015
Rosecká Pavlína
1. místo
starší žákyně
Drápela Jan
1. místo
dorostenci
Vacek Matěj
2. místo
mladší žáci
Vaněčková Vanda
2. místo
starší žákyně
Vlček Zbyněk
2. místo
starší žáci
Mikší Dominik
3. místo
mladší žáci
Bruknar Šimon
3. místo
starší žáci

52 kg
60 kg
50 kg
57 kg
66 kg
42 kg
60 kg

Spremberg - Německo, 3. 4. 2015
Sehnal Karel
Smejkal Štěpán

2. místo
3. místo

mláďata
mláďata

29 kg
25 kg

VC Dačice, 18. 4. 2015
Zacha Viktor
Sehnal Karel
Kopecký Jakub

1. místo
1. místo
3. místo

mláďata
mláďata
mláďata

23 kg
29 kg
25 kg

Bratislava, 25. 4. 2015
Rosecká Pavlína
Drápela Jan

2. místo
2. místo

dorostenky
dorostenci

52 kg
66 kg

O Bítešský rohlík – Pohár Vysočiny, 1. 5. 2015
Sehnal Karel
1. místo
Brož Martin
2. místo
Zacha Viktor
2. místo
Egertová Eva
2. místo
Smejkal Štěpán
3. místo
Bruknar Jáchym
3. místo
Egert Jiří
3. místo
Jelínek Adam
3. místo

mláďata
mláďata
mláďata
mláďata
mláďata
mláďata
mláďata
mláďata

29 kg
23 kg
20 kg
29 kg
25 kg
27 kg
31 kg
34 kg

Kroměříž, 16. 5. 2015
Kopecký Jakub

mláďata

25 kg

Zeltweg – Rakousko, 16. - 17. 5. 2015
Smejkal Štěpán
1. místo
Vlček Marek
2. místo
Brož Martin
3. místo
Zacha Viktor
3. místo
Drápela Jan
3. místo

mláďata
starší žáci
mláďata
mláďata
dorostenci

25 kg
46 kg
23 kg
24 kg
66 kg

Galanta – Slovensko, 31. 5. 2015
Zacha Viktor
Brož Martin
Smejkal Štěpán

mláďata
mláďata
mláďata

24 kg
24 kg
28 kg

Český pohár – Chomutov, 13. 6. 2015
Vlček Zbyněk
3. místo

starší žáci

66 kg

Vídeň - Rakousko, 21. 6. 2015
Zacha Viktor

mláďata

24 kg

2. místo

1. místo
2. místo
3. místo

1. místo

Další prezentace činnosti DDM
Účastníci kroužků mažoretek a orientální tance pravidelně vystupují na akcích jiných
subjektů, účastní se soutěží a přehlídek v tomto oboru zájmového vzdělávání. Sportovní
kroužky se pak účastní sportovních soutěží a přeborů nejen v rámci kraje, ale i v rámci celé
republiky.

Nejvýznamnější akce DDM Polná v roce 2014 – 2015
Drakiáda
Kurz keramiky pro dospělé
Zahajovací turnaj PABL
Vitráže pro začátečníky
Mikulášská besídka
Zvonečky z pedigu
Vánoční hrátky v DDM
Vánoční badmintonový turnaj
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Kurz předtaneční výchovy
Tvoříme s keramikou
Dětský maškarní karneval
Florbalový víkend o pohár předsedy Mikroregionu Polensko
Domečkovská akademie kroužků
Velikonoce v DDM
Velikonoční badmintonový turnaj smíšených dvojic
Vystoupení divadelně dramatického kroužku pro MŠ
Den dětí s volejbalem
Den dětí po myslivecku
Rozloučení s prázdninami

24. 9. 2014
9. 10. 2014
11. 10. 2014
15. 10. 2014
28. 11. 2014
3. 12. 2014
22. 12. 2014
27. 12. 2014
3. 1. 2015
3. 3. – 21. 4. 2015
2. 2. 2015
22. 2. 2015
7.3. a 14. – 15. 3. 2015
28. 3. 2014
2. 4. 2015
11. 4. 2015
26. 5. 2015
30. 5. 2015
6. 6. 2015
31. 8. 2015

7. Řízení školského zařízení
Roční výchovný plán všech oddělení Domu dětí a mládeže vycházel z činnosti různých
kolektivů zájmového vzdělávání. Spolupráce s rodiči fungovala pravidelnými informacemi a
tzv. otevřenými hodinami některých kroužků přístupnými právě rodičům. Nebyla
zaznamenána stížnost. Jednotlivé kroužky přispívají k tvořivému a samostatnému myšlení a
především logickému uvažování, učí účastníky sebevědomí i odpovědnému rozhodování,
jakož i chápání vztahů v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami i čestnými
občanskými postoji, včetně získávání vědomostí a znalostí plus osvojení a rozvíjení
potřebných dovedností a návyků pro budoucí život. Zásadou všech pedagogů (externích i
interních), bylo respektování účastníků jednotlivých útvarů zájmového vzdělání coby
osobností s prostorem k samostatné a tvůrčí práci.
Výborná spolupráce s rodiči je u sportovních kroužků, kde rodiče pomáhají zajistit dopravu
dětí na závody a turnaje.

Podmínky pro činnost
Vyhodnocování plnění celoročního plánu ŠVP na poradách DDM Polná. Ze strany vedení byla
provedena kontrolní činnost na skutečný dopad naší práce i finanční vyúčtování akcí, tak aby
hospodaření organizace bylo vyrovnané. Vedení DDM usilovalo organizačními změnami o
zlepšení fungování organizace, především na efektivitu a účelnost práce, snahou bylo
motivováni i k ekonomickým výsledkům organizace, vždy však se zřetelem na finanční
přístupnost našich akcí i zájmových útvarů. Nezanedbatelnou je také činnost zlepšující
podmínky zájmového vzdělávání – úprava vnitřních prostor tak, aby vyhovovaly nejen
podmínkám ze strany hygieny, ale také aby se zde účastníci cítili příjemně. V průběhu tohoto
školního roku byly ve spolupráci se zřizovatelem zahájeny a realizovány následující akce:
• Stavební úpravy v objektu ubytovny DDM – kuchyňka a sprchy
• Pořízení nové dodávky pro potřeby DDM
• Na táborové základně dokončení úpravy letní umyvárky a toalet, navýšení kapacity
základny – výroba stanových podsad

Vnitřní činnost – organizační schéma
Ředitel
řídí vedoucí oddělení, THP pracovníky dle oblastí činnosti, ekonomku
Pracovníci
dle oblastí odpovědnosti – řídí oddělení a externí pracovníky. Míra výchovné práce je
stanovena průměrně 10 hodinami týdně práce s klienty.
Pracovní porady
všech pracovníků DDM Polná /všichni pracovníci/
- 1x týdně až 1x za 14 dní v pondělí od 10,00 hodin (v rámci těchto porad probíhají i
pedagogické rady a metodické porady)

Povinná dokumentace
Ředitel a pracovníci dle odpovědností
organizační řád, pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní
činnosti, dohody o provedení práce, dobrovolnické smlouvy, smlouvy o spolupráci,
dotazníky, vyjádření lékaře, doklady o vzdělání a zvyšování kvalifikace, platové výměry,
rozhodnutí o přidělení, snížení či odebrání + osobního ohodnocení, roční plán a hlavní úkoly
DDM, podklady pro mzdy, osobní karty zaměstnanců, kniha docházky, matrika DDM, zápisy z
porad, veškerá dokumentace nutná k provozu pracovišť – provozní řády, požární a
bezpečnostní předpisy, požárně poplachové směrnice, evakuační plány, požární kniha, kniha
úrazů, vnitřní řády pro všechna pracoviště, zápisy z vlastních hospitací
Ekonomka
zápisy z porad, kniha došlé a odeslané pošty, hospodářská dokumentace, evidenční kniha
ZP, DHNM, inventární seznamy místností, archív,
Pracovníci dle oblastí zodpovědnosti
celoroční plán akcí oblasti, měsíční plán akcí, týdenní plán pracovníka, střídavě zápis z
porad, seznam externích a dobrovolných pracovníků, seznam členů kroužků, POZ akcí,
hodnocení akcí, dokumentace z akcí, záznam z hospitací, statistický přehled o akcích oblasti,
měsíční přehledy odpracovaných hodin vlastní i externích pracovníků za jednotlivé měsíce,
včetně ŘD, N, PPD, deníky zájmových útvarů,
Doklady o uhrazení kroužku a přihlášky
Součástí přihlášky je i doklad o úhradě /převodní příkaz, stvrzenky/. Přihlášky jsou vedeny v
matrice DDM Polná v programu Domeček, tištěné přihlášky jsou uloženy u ředitele DDM
Polná.
Kontrolní činnost
formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách, kontrola výchovné
činnosti formou hospitací v zájmových kroužcích, klubech nebo při výchovných činnostech.
Kontrolní činnost cílená byla zaměřena na kontrolu měsíčních výkazů pracovní doby
interních zaměstnanců, kontrola vedení deníků zájmové činnosti, kontrola placení
účastnických poplatků za zájmové kroužky. Hospitace byly provedeny v některých
zájmových kroužcích a činnostech, byly zaměřeny na dodržování minimálních a maximálních
počtů v zájmových kroužcích, dodržování bezpečnosti při činnostech, docházka členů do ZÚ.
Zjištěné nedostatky byly řešeny s konkrétním vedoucím činnosti.

Zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Byly používané takové výchovně vzdělávací metody, které odpovídaly věku a schopnostem
účastníků jednotlivých útvarů zájmového vzdělávání. Dá se říci, že novinkami byly metody
kooperativní a flexibilní, k těm osvědčeným patří diskuse a další formy komunikace,
iniciativní formy – u autorů psaní, vyhledávání informací, třídění faktů, u pohybových aktivit
tvorba vlastních choreografií, u divadelníků spolupráce na dramaturgii a scénáři.

8. Spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi
V rámci činnosti jednotlivých oddělení a zájmových útvarů je pro rozvoj aktivit a rozšíření
nabídky využívána spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi. Spolupráce se odvíjí na

rovině propagace, sponzorské podpory jednotlivých činností a v neposlední řadě i
spolupořádání jednotlivých akcí.

Spolupracující organizace na propagaci našich akcí
Polenský zpravodaj - pravidelné uveřejňování programů
Jihlavské listy – tiskové zprávy, mediální partner
Jihlavský deník – tiskové zprávy, mediální partner
5+2 dny – tiskové zprávy, mediální partner

Spolupracující organizace a subjekty
Město Polná – sponzorské dary, spolupráce na akcích, soutěžích
Spolek KUŠ – spolupráce na akcích
ZŠ Polná – spolupráce na akcích
Lékárna na náměstí s.r.o. – spolupráce na akcích
Seneco – spolupráce na akcích
TKZ Polná – spolupráce na akcích
MUDr. Libuše Nováková – finanční dary, podpora MC Stonožka
Horpo – spolupráce na akcích
Sport Aleš Otisk – spolupráce na akcích
Zuzana Janů – spolupráce na akcích
Mlékárna Polná – spolupráce na akcích
FJCP – spolupráce na akcích

Kladné vyřízené žádosti o grantovou politiku
Město Polná
Rozloučení s prázdninami
Florbalový turnaj O pohár předsedy Mikroregionu Polensko
Dětský den s volejbalem
Dotace na rozvoj táborové základny Rohozná
Krajský úřad Kraje Vysočina
Potáborové setkání – rozloučení s prázdninami

8 250,- Kč
10 000,- Kč
8 250,- Kč
207 516,- Kč

10 000,- Kč

9. Poradenské služby
Práce s talentovanými žáky
Do práce s talentovanými žáky lze bezesporu zahrnout i veškerou činnost se zaměřením na
sportovní činnost, která zahrnuje individuální přípravu žáků na soutěže. V průběhu
uplynulého školního roku se talentovaní sportovci účastnili několika soutěží.

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je v našem zařízení dána označením DDM jako
střediska volného času (SVČ). Každé dítě, žák, student, kterého se nám podaří zaujmout
některou činností, získává zájem, a tím i prevenci sociálně patologických jevů. V celém našem
zařízení, jak pro zaměstnance, tak i účastníky je stanoven zákaz kouření, podávání alkoholu a
omamných látek.
Další poradenské služby jsou zahrnuty v převážné většině činností jednotlivých pracovníků,
jedná se o podávání informací z oblasti zájmového vzdělávání zákonným zástupcům klientů
a dalším subjektům, informovanosti studentů středních a základních škol v oblasti možnosti
dalšího studia. Odborná pomoc se rozvíjí v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase –
pořádání seminářů v době prázdnin a víkendů.

10. Údaje o zapojení pracovníků do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního vzdělávání
Mgr.Tomáš Klíma
DOTO – studium pro řídící a pedagogické pracovníky domů dětí a mládeže
Práce s pedagogickým cílem
Efektivní techniky vyhodnocování pedagogické práce
Dana Kuníková
Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání
Pohybové hry pro děti mladšího školního věku
Školení BOZP a PO
Vlasta Kruntorádová
Školení BOZP a PO
Ilona Peřinová, diplomovaný ekonom
Školení BOZP a PO
Ostatní a externí zaměstnanci
Školení BOZP a PO
Školení pracovníků LT
Studium pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
( Pavlína Hrdličková, Simona Dvořáková, Lucie Dolejší, MUDr. Vít Kruntorád)

11. Údaje o výsledcích kontrol
Dne 20.11.2014 byla Městem Polná provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

předpisů a s odkazem a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění. Byla provedena
za období roku 2013.
Výsledek kontroly: Kontrola proběhla bez závad. Kontrolní orgán obce nestanovil nápravná
opatření.

12. Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr
Plán na příští školní rok
• Do řízení a tedy i rozhodování připustit další pracovníky (vedení DDM = ředitel,
ekonom a vedoucí oddělení).
• Organizovat pravidelné, krátké a věcné porady vedení.
• Vést vedoucí jednotlivých oddělení k odpovědnosti.
• Zajistit další vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti právní, ekonomické a
psychologie vedení lidí.
• Umožnit odborným pracovníkům DDM (interním i externím) další vzdělávání ve svém
oboru.
• Zvýšit počet zájmových útvarů, příležitostných akcí, rozšířit spolupráci se základními
v okolí Polné.
• Důslednou kontrolní a hospitační činností – jak v oblasti ekonomického zajišťování
činnosti DDM, tak v oblasti kvality výchovně vzdělávací činnosti zamezit
nesprávnostem, nešetrnostem a nedobrému image DDM na veřejnosti.
• Realizovat ŠVP nejen v náplni jednotlivých zájmových vzdělávání, ale v propojenosti
na další.
• Dbát pečlivě na sjednocení image DDM, nejen barevným odlišením, ale snad i tvorbou
nového propagačního materiálu. Dodržovat jednotnou propagaci a grafickou úpravu
DDM.
• S pomocí literátů a žurnalistů více zviditelňovat a posilovat dobré jméno DDM.
• Prohlubovat komunitní spolupráci s jinými organizacemi v čele se zřizovatelem.
• Včas zpracovávat a odevzdávat administrativu.
• Udržet počty kroužků a dětí včetně dobré spolupráce a úzkého kontaktu s rodiči.
• Získávat finance přes granty a případně sponzory.
• Úspěšně řešení problémů, a to v průběhu celého roku a ve všech útvarech zájmového
vzdělávání, ať už se týká spolupráce s externisty či s dětmi.
• Dbát o trvalou výzdobu, tvorbu a aktualizaci nástěnek, úklid v místnostech mě
svěřených a pokračovat v technickém vybavování kroužků, renovovat prostory.
• Využívání grantů a získávání finančních příspěvků na pořádání nadstandardních akcí
pro veřejnost a renovaci prostor.
• Hledat nové finanční zdroje krytí pro činnost zájmového vzdělávání.
• Neustálé zlepšování spolupráce se sdělovacími prostředky – vlastní prezentací nejen v
místních, ale i v republikových periodikách.
• Zaměřit se na větší zapojení středoškolské a učňovské mládeže.
• Dále pokračovat na úpravách interiéru budovy – suterénu budovy a průběžné úpravy
zahrady.
• Garance činností, a to především formou zájmového vzdělávání široké veřejnosti.

• Komunitní spolupráce, participovat s jinými organizacemi města.
Účelem a posláním DDM je významně se podílet na formování osobnosti mladého člověka
prostřednictvím podpory a rozvíjení jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu. Z hlediska
řízení je nutno řešit v oblasti plánování výchovné činnosti ucelenost nabídky činností ve
volném čase, její pestrost a přitažlivost, zejména pro věkovou kategorii 15-18 let. V současné
době to je to stále 5% z celkově organizovaných dětí a mládeže v DDM.
Došlo ke zkvalitnění a rozšíření činnosti a dlouhodobě i stabilizaci počtu účastníků v
zájmovém vzdělávání a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Ze strany vedení DDM je
poskytována maximální metodická a materiální pomoc dle možností rozpočtu DDM.

13. Cíle komunitní spolupráce a zapojení pracovníků do života města
Zajistit informovanost o své činnosti především k veřejnosti, ale i směrem k zřizovateli, tak k
orgánům státní správy a samosprávy. Významná je prezentace v regionálním tisku i na
internetu.
Vydat vlastní propagační materiál jak pro DDM v rámci propagace jeho činnosti, tak i pro
zabezpečení obsazení ubytovny v prostorách DDM.
K zlepšení vztahů a navázání nových kontaktů uskutečnit setkání přátel DDM jako formu
neformálního poradního orgánu. K tomu využít i vernisáží, výstav, přehlídek činnosti.
Hledat nové cesty spolupráce se školami a dalšími partnery a dalšími organizacemi, kteří se
problematikou dětí a mládeže zabývají. K tomu využít účasti na jednáních komunitního
plánování.

14. Základní údaje o hospodaření zařízení
KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dům dětí a mládeže Polná, Okres Jihlava, Indusova 210
1.
Statutární zástupce
Mgr. Tomáš Klíma
2.
Předmět hlavní činnosti
Výchovně vzdělávací ( zájmové vzdělávání), poznávací a
rekreační činnost
3.
IČO
686 87 397
4.
Rozvahový den
31.12.2014
5.
Příjmy:

Přijaté neinvestiční dotace Krajský úřad Kraje Vysočina
• z toho - mzdy
• ostatní přímé náklady

1.974.993,- Kč
1.432.143,- Kč
542.850,- Kč

Celkem ze státního rozpočtu

1.974.993,- Kč

Zřizovatel
• příspěvek na provozní výdaje na rok 2013
• příspěvek na MC Stonožka

850.000,- Kč
35.000,- Kč

Finanční prostředky města z loterií

125.112,- Kč

Použití fondu odměn:
Zápisné do zájmových útvarů:
Sponzorské dary:
• finanční
• věcné
• celkem čerpání

40.000,- Kč
449.584,60 Kč

81.790,- Kč
0,- Kč
3.500,- Kč

Ostatní výnosy za rok 2014 (pronájmy, ubytování, vstupné, kurzovné,
z příměstského tábora a úroky běžného účtu)
561.188,76 Kč
Výnosy za rok 2014 celkem
6.

4 011 378,36 Kč

Náklady:
Z prostředků ze SR:
Celkové náklady na mzdové prostředky
(účelový znak 33 353, 33 051, 33 052)
z toho: platy pracovníků
zákonné odvody ( poj. 486.769,- + FKSP 14.081,-)

1.974.933,- Kč
1.432.143,- Kč
500.850,- Kč

ONIV
6.675,- Kč
nedočerpáno z odvodů (zakoupeny učeb. pomůcky pro ZÚ) + 35.325,- Kč
42.000,- Kč
Náklady ze SR celkem:

1.974.993,- Kč

Z prostředků od zřizovatele ve výši
850.000,- Kč
byly hrazeny voda, plyn, elektřina, odpisy DHM a z části byly uhrazeny revize a opravy,
ostatní náklady, DDHM a služby.
Z prostředků od zřizovatele ve výši
35.000,- Kč
byla hrazena provoz, zařízení a pomůcky pro Mateřské centrum Stonožka.

Z vlastní činnosti byly uhrazeny ostatní náklady v celkové výši 796.101,92,- Kč
(provozní náklady, DDHM, materiál, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikační
služby, softwarové služby, ostatní služby, poplatky, pojistné …)
V rámci rekonstrukce podlahy tělocvičny byly současně provedeny úpravy na zařízení
v tělocvičně. Současně s požadavkem na dlouhodobou udržitelnost a zachování nové
podlahy se přebudoval vstupní prostor do DDM a byla vytvořena recepce a tento
prostor vybaven botníky na ukládání bot pro klienty a návštěvníky DDM. Z důvodu
efektivní a hygienické údržby nové podlahy byl pořízen profesionální čistící stroj od
firmy Kärcher. Pro zajištění provozu ubytovny jsme pořídili elektrický přístěnný žehlič.
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se podíleli na realizaci výměny ventilů u topení a
nasazení systému elektrického ovládání vytápění v objektech DDM.
Poměrně významné investice se v loňském roce realizovaly na táborové základně v
Rohozné. Byla postavena pergola nad letními umývárnou, v kuchyni vyměněna
kuchyňská linka, namontované průmyslové odsávání a pořízen nový profesionální,
kuchyňský robot. Dále byly vyrobeny nové podsady a obměněna část stanových celt. Z
poloviny byly obměněny nebo opraveny matrace.
Čerpání fondu odměn:

12.000,- Kč

Zájmové útvary:
Příspěvky vybrané za kroužky pokrývají náklady na činnost jednotlivých kroužků.
Celkové náklady za rok 2014
331.432,02 Kč
Z toho:
náklady na DoPP vedoucích ZÚ
226.750,00 Kč
náklady na materiál
86.636,02 Kč
služby ZÚ
18.046,00 Kč

Náklady za rok 2013 celkem:

3.999.526,94 Kč

15. Přílohy

Kroužek putování

Kroužek florbalu

Mladí záchranáři na akci v Březině

Představení divadelního kroužku

Předtaneční

Taneční tábor

