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1. Základní údaje, struktura, organizace DDM 
 

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), § 10, předkládáme hodnotící zprávu, za školní rok 2016/17 
 
Název školského zařízení 
Příspěvková organizace-Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov, Karla Čapka 573, 357 09 Habartov 
 
Zařazení do sítě škol od 1. 1. 2001 IZO108 019 632, poslední zařazení do sítě IZO 600 073 301 dne 1.1. 2003 
IČO 75006481 
 
Zřizovatel 
Město Habartov, nám. Přátelství 112,357 09 Habartov 
Jméno ředitelky školského zařízení 
Jana Chalupská 

 
Kontakt na zařízení 
DDM Habartov 352 682 190 
Ředitelka DDM – 725 729 551 
Emajl.dumdeti.habartov@seznam.cz 
Prezentace – www.ddm-habartov.cz 

 
 

2. Charakteristika zařízení 

 
Dům dětí a mládeže je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Činnost DDM se řídí zřizovací listinou a zajišťuje 
výchovu, vzdělávání a rekreaci dětí a mládeže ve volném čase a poskytuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a 
mládeží v jejich volném čase. 
 
Činnost DDM se dále řídí Vyhláškou MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, která definuje různé formy zájmového 
vzdělávání. 
DDM má zpracován svůj školní vzdělávací program, ve kterém jsou obsaženy dlouhodobé zásady a cíle vzdělávání: 

 konkrétní cíle vzdělávání, formy a obsah vzdělávání 

 délka a časový plán vzdělávání a podmínky přijímání účastníků ZV 

 popis materiálně- technických, ekonomických a personálních podmínek pro ZV 

 popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

 
Posláním DDM je vytvářet podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců ve 
volném čase, podporovat talenty, nabízet zábavu, relaxaci a prostředí pro vzájemnou komunikaci a odpočinek. To 
vše s myšlenkou růstu hodnotného jedince, který má zdravé sebevědomí. Našim cílem je naučit děti smysluplně 
využít jejich volný čas a tím předcházet působení negativních společenských vlivů.  
 
Dům dětí a mládeže je školskou organizací, která se prezentuje jako středisko volného času, které je určeno širokému 
okruhu zájemců (děti předškolního věku, děti ze ZŠ, mládež a dospělí), kteří se dle zájmu scházejí k pravidelné činnosti 
zpravidla od 01. 10. do 15. 06. každého školního roku. Dále je činnost DDM zaměřena na organizování akcí nepravidelných 
a rekreačních, které jsou určeny všem zájemcům (tedy i účastníkům neorganizovaným v zájmových útvarech DDM). 
Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitelka DDM. Pro přihlášení do činnosti není rozhodující místo 
bydliště, příslušnost ke škole, členství ve spolcích, ani žádné jiné omezení. Ředitelka DDM může vyloučit z účasti na činnosti 
každého, kdo závažným způsobem poruší vnitřní řád, nedodržuje stanovená či dohodnutá pravidla, narušuje morálku a jeho 
chování a jednání ohrožuje ostatní účastníky. 
 
Předmětem činnosti je: 

  pravidelná zájmová činnost v zájmových útvarech, kterými jsou zejména kroužky, kluby,  

  příležitostná zájmová činnost, formou jednorázových nebo cyklických akcí 

  prázdninová činnost, která se uskutečňuje formou táborů a odborných soustředění 

  organizační zajištění přehlídek, soutěží a akcí dle plánu práce pro každý školní rok 
 
Tyto čtyři základní skupiny jsou samostatně sledovány. 
DDM má vytvořenu koncepci činnosti zájmové, vzdělávací a rekreační, která je zaměřena na zajišťování, organizování, 
podporování a rozvíjení těchto základních programů: 

 každoroční sestavení takové nabídky pravidelné zájmové činnosti, která je určena všem zájemcům (bez rozdílu 
rasy, politické příslušnosti, sociálního postavení) a svým zaměřením osloví co největší počet uživatelů 

 zajištění zájmové činnosti v souladu s moderními trendy v oblasti vhodného trávení volného času s kvalifikovanými 
externími pracovníky, která bude odpovídat jak technickým možnostem DDM, tak také očekávání uživatelů 
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 při sestavování nabídky pravidelných zájmových útvarů se zaměřujeme na široké spektrum uživatelů jak z hlediska 
věku, přičemž majoritní skupinou jsou děti ze ZŠ, tak také předpokládaného zájmu, včetně možné integrace 
znevýhodněných dětí a mládeže (národnostně, zdravotně, sociálně) 

 zajištění stabilizovaného, profesionálního týmu pracovníků, zaměření se na výchovu nových, mladých externích 
pracovníků z řad účastníků ZÚ, instruktorů apod. 

 
 

3. Personální podmínky, zařazení pracovníků, DVPP 

 
Ve školním roce 2016/17 byly v DDM zaměstnány celkem 3,661 fyzické osoby 
 
Přičemž se jedná o 2,252 pedagogické pracovníky (dle tzv. přepočtených úvazků), včetně ředitele DDM a o 1,409 
technickohospodářských pracovníků. 
 
Dále ve sledovaném období bylo v DDM 30 placených externích pracovníků, kteří celoročně zajišťovali zejména pravidelnou 
zájmovou činnost. Dle organizačního schématu řízení organizace jsou zaměstnanci odborně řízeni ředitelem DDM a vedoucí 
oddělení. 
Všichni zaměstnanci DDM se řídí platnými předpisy ve školství, včetně Organizačního řádu DDM, který konkretizuje zejména 
u pedagogických pracovníků tyto úkoly: 

 organizaci činnosti obecně 

 organizování zájmové a rekreační činnosti 

 plánování vzdělávací a zájmové činnosti 

 hospodaření 

 bezpečnost, péče o zdraví, požární ochrana 

 stanovení přímé výchovné práce pedagogického pracovníka SVČ 
 
Údaje o zaměstnancích DDM 
Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, 
dostatečné prostory, materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti a mládež, kterým je činnost 
střediska určena. Veškerá nabídka aktivit, činností a akcí se pravidelně prezentuje v Habartovském Zpravodaji, na 
vývěskách DDM, na plakátcích ve městě i ve škole a na webových stránkách DDM. Činnost DDM byla ve školním roce 
2016/17 zajištěna 2 pedagogy a 30 externími spolupracovníky.  
Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků.  
 
Personální složení DDM je následující: 
Pedagogičtí pracovníci: 2 na celý úvazek 
 
Vedoucí oddělení Dobošová Iva 
SPgŠ, pedagog volného času        
13 let praxe 
úvazek 1.0 
 
Vzdělávání  

 Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 závěrečná etapa ON-LINE kurzu 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ- vhodné pro děti a mládež 
 

Ředitelka DDM Chalupská Jana 
SPgŠ, pedagog volného času        
30 let praxe  
úvazek 1.0 
 
Vzdělávání  

 Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

 závěčn etapa ON-LINE kurzu 12 pravidel bezchybné komunikace v MŠ- vhodné pro děti a mládež 

 Seminář Změny právních předpisů ve školství od 16.01.2017 
 
Externí pracovníci                30 pouze ve školním roce 
                                                         9 v době letní činnosti 
Ve školním roce 2016/17  se průběžně podařilo zajistit kvalifikovanost externích pracovníků absolvováním kurzu „Studium 
pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. 
                                                                
Nepedagogičtí pracovníci: 2 na částečný úvazek   

 uklizečka 0.625 úvazku                  Králová Marcela   

 údržbář 0,445 úvazku                    Chalupský Jiří 
 

 



 V oblasti pracovní jsou uzavřeny tyto dohody: 

 pí. Kapešová – mzdové prostředky 

 pí. Nováková – účetnictví 

 pí. Blechová – praktický lékař 

 p.Grigar– požární preventista, bezpečnostní technik 

 
Řídící činnost 
Organizační schéma  
 
Ředitelka DDM 
 
Vedoucí oddělení                        účetní                   údržbář                   uklízečka 
Externí zaměstnanci 
 
Řídící činnost je jedna z důležitých forem vedení zařízení. Pracovníci DDM se řídili Vnitřním řádem, Organizačním řádem 
zařízení, ŠVP a rámcovým plánem práce zahrnující výchovně vzdělávací cíle a další nezbytné ustanovení. Návrh 
celoročního plánu práce je vždy konzultován a vytvářen s vedoucí oddělení a schválen v říjnu daného roku. Je předkládán 
zřizovateli. Pedagogické rady se konaly průběžně dle potřeb a to nejméně jedenkrát měsíčně. Dle potřeb se konaly porady s 
ostatními pracovníky zařízení. Na těchto poradách se řeší důležité organizační, výchovné a jiné problémy zařízení. Porady s 
externími pracovníky proběhly 2x ročně v rámci hospitační činnosti  - zápis je v denících a průběžně podle potřeb 
jednotlivých ZÚ. Porady jsou zaměřené na seznámení se s Organizačním a Vnitřním řádem DDM, ŠVP, plánem práce, 
školením BOZP a PO, výroční zprávou. Řeší se rovněž výchovně vzdělávací problémy. 
 
Zřizovatelem DDM Habartov je MÚ Habartov, kterému je předkládán návrh rozpočtu a který veškeré investice schvaluje. MÚ 
jmenuje ředitele DDM a stanovuje jeho plat. Zřizovateli je předkládána hodnotící zpráva a celoroční plán práce, návrh úplaty 
za ZÚ a je seznamován se změnami a úpravami v oblasti mzdových a provozních prostředků.  

 
 

 4. Vlastní činnost organizace 

 
 Formy zájmového vzdělávání: 

 
a)Pravidelná zájmová činnosti 
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se uskutečňovala v zájmových útvarech. Činnost byla všestranně 
zabezpečena v rámci možností jak po stránce materiální, tak po stránce finanční a vytvářela tímto předpoklad pro úspěšnou 
činnost a reprezentaci DDM na veřejnosti. ZÚ byly vedeny v souladu se zásadami pedagogiky volného času. Většina ZÚ 
pracovala v budově DDM, na pobočce v Bukovanech- budova ZŠ Bukovany a na nově otevřené pobočce v Dasnicích. 
Sportovní ZÚ svou činnost uskutečňovaly v zapsaných místech poskytovaného vzdělávání uvedených v rejstříku škol. 
Činnost většiny aktivit probíhá od října do června. Pouze některé ZÚ zahájily svou činnost již v září a ukončily v červnu. 

 
Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2016/17 byla organizována podle školní matriky,  
Habartov - 27 pravidelných zájmových útvarů, 
Pobočka Bukovany – 7 pravidelných zájmových útvarů 
Pobočka Dasnice  - 2 pravidelné zájmové útvary 
Podle zahajovacího výkazu Z-15-01, zpracovaného ke dni 31.10.2016 bylo celkem zapsáno do 36 pravidelných ZÚ 503 
zapsaných zájemců o různé formy zájmového vzdělávání.  
Pokud některé ZÚ nedosáhly minimálního počtu 4 členů, nebyly otevřeny a přihlášeným byla nabídnuta náhradní 
souměřitelná činnost v podobných zájmových oborech. Minimální počet se vztahuje pouze na činnosti  odborné a nebo 
s náročnou bezpečností. 
DDM Habartov se zaměřil v nabídce různých forem zájmového vzdělávání na různé věkové a zájmové kategorie klientů a 
tímto pestrým rozvrstvením splnil cíl: sestavit různorodou a atraktivní nabídku různých pravidelných zájmových činností 
určených zejména dětem ze ZŠ a posílil i nabídku mládeži. Bohužel již několik let dochází k nižšímu zájmu o sportovní vyžití 
dětí a mládeže. 
V tomto školním roce bylo opět v maximální míře vycházeno vstříc rodičům v oblasti zapojování dětí s diagnózou omezující 
jejich plnohodnotné zapojení v kolektivu/ diagnóza ADHD,autismus/ 
 
V  klubovnách  budovy DDM a dalších prostorech mimo DDM -pobočka Bukovany a Dasnice bylo realizováno 36 zájmových 
útvarů ve kterých bylo registrováno  503  členů. Ve školním roce 2016/17 byla dotace kraje na platy pedagogů i externích 
zaměstnanců dostačující a nebylo nutné účastnit se dohadovacího řízení. Finančí ohodnocení vedoucích ZÚ vychází 
z našich možností - 75 Kč na hodinu a to je ve srovnání s ostatními Domy dětí a mládeže jedna z nejnižších  hranic 
odměňování. I toto je jeden z důvodů proč se stále obtížněji hledají kvalifikovaní vedoucí ZÚ. Předpokladem pro další školní 
rok je udržet počet výkonů- počtu členů v kroužcích. Tato situace však nebude vůbec jednoduchá jelikož  zájem o 
pravidelnou činnost ze strany dětí stále klesá a počet dětí zapsaných v základní škole i spádové oblasti nenarůstá. 
Předpokládané snižování výkonů je i z důvodu odchodu některých externích pracovníků/ rodinné důvody a studium mimo 
region/.Problém vidíme i v tom, že je nutné, aby vedoucí ZÚ splňovali požadovanou kvalifikaci v délce 40.hod - Studium 
pedagogiky pro pracovníky vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Ve školním roce  2016-2017 se podařilo 



proškolit 4 externí pracovníky. Ke stoprocentní kvalifikovanosti chyběl jeden pracovník. Studium externích pracovníků je 
zpoplatněno a může se stát, že někteří vedoucí i přes získanou kvalifikaci nebudou vést žádný kroužek. V tomto směru 
záleží na zájmu dětí. Ani tato situace není pro získávání dalších vedoucích ZÚ nijak příznivá. 
 
Pravidelná činnost - jinak označována jako zájmové útvary; probíhá pravidelně v určený den, v určenou hodinu, na určitém 
místě. Účast je podmíněna vyplněním přihlášky a zaplacením zápisného. Evidence je přesně stanovena pravidly pro vedení 
školní matriky. Některé ZÚ mají omezení např. věkové, kapacitní atd. Na každé schůzce je přítomen vedoucí ať už interní 
nebo externí. Vedoucí se po stránce odborné i doplňkové průběžně vzdělávají a konzultují své požadavky s vedoucím 
oddělení DDM. Vedoucí každého kroužku vede Deník, kam zapisuje datum schůzky, počet členů schůzky a náplň, eviduje 
poučení o BOZP a seznámení s vnitřním řádem DDM. Tento Deník odevzdává ke konci měsíce vedoucí oddělení DDM, 
která na jeho základě zpracovává podklad pro mzdy a měsíční statistiku. Vedoucí vykonává kontrolní činnost jak v Deníku 
tak přímo na schůzce formou hospitace.  

 
ZÚ u kterých byl předpokládán  větší zájem: 
Drátek- ruční výroba šperků 
Mladý hasič 
Němčina 
Zpíváme s Míšou 
Šikula 
 
Nově otevřené ZÚ: 
Moje ZOO 
Kriminálka Habartov 
Malý cukrář 
 
Z přihlášek do ZÚ je zcela zřejmé, že sportovní činnost u dívek je téměř nulová. Celkový zájem o sportovní ZÚ je velice 
nízký. 
 
V pravidelné zájmové činnosti bylo dosaženo dobrých výsledků a to se týká i pobočky v Bukovanech a Dasnicích. Snažili 
jsme se zajistit různorodou nabídku ZÚ. Neustále se potýkáme s vyhledáváním vhodných a kvalifikovaných vedoucích a 
tento stav je stálý. Vedoucí jsou především lidé, kteří tuto činnost nevykonávají z finančních důvodů a většinou na úkor 
svého volného času. Finanční ohodnocení je minimální a náročnost kladená na vedoucí je značná. 
Zájmy dětí se mění a DDM reaguje na tyto požadavky. Pevně věříme, že naše snaha o zavádění novinek a udržení 
stávajících ZÚ přinese i do příštích let stejně dobré výsledky, protože z důvodu stále stejného způsobu financování DDM, 
který vychází z počtu potencionálních a zapsaných klientů je počet zapsaných dětí existenčně důležitý pro udržení 2 
pedagogických pracovníků. Stále platí stanovení že nedostáváme finanční prostředky na ZÚ předškoláků a dětí přípravných 
tříd.  
 
 
ZÚ jako výstup své činnosti využily akce DDM a výzdoby prostor DDM. Taneční ZÚ vystupoval na veřejně kulturních 
akcích. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Počet členů v ZÚ školní rok 2016/2017 k  31.10.2016 
     

Počet  Název ZÚ 
Počet 
dětí 

z toho z toho  
Vedení 

ZÚ 
  

ZÚ školní rok 2015/2016  v ZÚ dívek chlapců Interní Externí 
1. Dovedné ruce 12 5 7   x 
2. Drátek 8 7 1   x 
3. Fimo hraní 17 17 0 x   
4. Florbal mladší 10 0 10   x 
5. Florbal starší 11 0 11   x 
6. Fotbal - dorost 14 0 14   x 
7. Fotbal - žáci 18 0 18   x 
8. Fotbal - mladší žáci 16 1 15   x 
9. Hrajeme si s matematikou 10 6 4   x 

10. Klub Sluníčko 38 23 15 xx x 
11. Klub Táborník 34 20 14 x   
12. Klubíčko pohádek 12 10 2 x   
13. Kreativní vaření 17 12 5   x 
14. Kriminálka Habartov 13 3 10   x 
15. Lenoši 7 2 5   x 
16. Logopedický kroužek 23 11 12   xx 
17. Malý cukrář 11 9 2   x 
18. Mladý hasič 6 2 4   xxx 
19. Moje ZOO 7 5 2 x   
20. Němčina 4 4 0   x 
21. Rámus 11 8 3   x 
22. Šikula 9 7 2   x 
23. Taneční 21 21 0   x 
24. Vaříme pro radost 8 5 3   x 
25. Volný klub her 29 14 15 xx   
26. Volný klub Mini 15 14 1 x   
27. Zpíváme s Míšou 4 4 0   x 

  Celkem Habartov 385 210 175     

              

  Pobočka Bukovany           
28. TOM 10 4 6   xx 
29. Nenudíme 9 3 6   xx 
30. Technické práce 6 2 4   x 
31. Stolní tenis 11 3 8   x 
32. Škola hrou 15 9 6   x 
33. Vaření  26 15 11   x 
34. Mediální 22 12 10   x 

  Pobočka Dasnice           
35. Turistický 10 6 4   x 
36. Šikovné ruce 9 6 3   x 

  Celkem Bukovany+Dasnice 118 60 58     

              

  Celkem všechny ZÚ 503 270 233     

              

 
Počet externích pracovníků vedoucích ZÚ 

   30 
 

  
ženy 

  
19 

 
  

        muži 
  

11 
 

 
   

   
  



b) Příležitostná zájmová činnost 

 jednorázové, nebo cyklicky se opakující akce, akce přednáškové 

 přehlídky a soutěže zájmových útvarů 

 sportovní soutěže (jak v rámci sportovních ZÚ, tak také pro veřejnost) 

 organizování tematicky vymezených exkurzí a zájezdů 

 organizování tzv. spontánní činnosti 
 
Příležitostná činnost  
Prvořadým cílem při organizování příležitostné činnosti bylo vytáhnout děti, mládež i dospělé z domovů, od počítačů a 
opustit stereotyp běžného každodenního života. Snahou bylo vytvářet a prohlubovat v dětech vztah k prostředí, ve kterém 
žijí a věcem, které je obklopují. V neposlední míře jsme chtěli děti vést k úctě k výsledkům lidské práce a tvořivosti, věřit si a 
vážit si sám sebe a toho co mohu vytvořit nebo vykonat pro své okolí. Předvést schopnosti a dovednosti obyvatel Habartova 
a tím je vést k hrdosti ke svému městu, přiblížit lidové řemeslné tradice, odbourávat pocit méněcennosti a vlastní prací se 
podílet na tvorbě výrobků. Při přípravě příležitostné činnosti jsme brali v úvahu sociální složení obyvatel, jejich možnosti, 
zařazení do společnosti i značnou migraci obyvatel v minulosti, která významnou měrou ovlivnila tvorbu tradic v našem 
městě a spádové oblasti.  
Při organizování těchto činností plně využíváme prostory DDM a přilehlého hřiště Sluníčko, tělocvičny při ZŠ i okolí 
Habartova. Informujeme všechny obyvatele průběžně (plakátky, nástěnky, Zpravodaj, internetové stránky, kulturní kalendář 
města/  . Spolupracujeme se školami, společenskými a dětskými organizacemi, Městským kulturním střediskem. Odměny na 
jednotlivé akce jsou zajišťovány v malé míře formou sponzorství a převážně z rozpočtu DDM. Akce DDM jsou vždy pořádány 
interními pracovnicemi. Na akcích nám výrazně pomáhají dobrovolníci a externí pracovníci. DDM se snaží, aby nabídka 
příležitostné činnosti byla co nejpestřejší. Organizujeme i metodické akce pro školy či veřejnost (výtvarné, ekologické, 
dopravní), které jsou velmi dobře přijímány. Pořádáme akce, které k nám každoročně přivádí širokou veřejnost dětí i 

dospělých.  

 
Příležitostnou činnost považujeme za nejlepší prevenci v boji proti drogám a šikaně, jelikož děti a mládež nezavazuje 
k žádným pravidelným aktivitám, které u nich nejsou příliš v oblibě, ale umožňuje jim jednorázovou účast podle nálady a 
momentální nabídky, která je nebo není pro jednotlivce zajímavá. Stálý úspěch mají nástěnkové soutěže, které jsou i 
propagační a podněcují v dětech zájmy o různé obory. Novinkou byla akce Pan Rébusník, Z pohádky do pohádky. Malý kurz 
první pomoci potvrdil zájem rodičů i dětí o   
zdravotní tématiku a o základy první pomoci. Tato forma akcí je odměňována pouze symbolickou odměnou – lízátko.  
Poprvé v letošním školním roce byla představena akce Souboj kroužků- kdy zástupci jednotlivých ZÚ bojují o putovní pohár. 
Tato akce byla velice kladně přijata. 
Zdárný průběh měla i akce Rozloučení s prázdninami, která nahradila Oslavy dne dětí a rozsvěcení vánočního stromečku 
spojené s lampionovým průvodem, který se konal v režii města a všech příspěvkových organizací a v neposlední řadě velký 
úspěch zaznamenává tradiční akce Šipky ve tmě – akce pro rodiče a děti. 

 
Mezi nejúspěšnější akce školního roku patřily: 
Šipky ve tmě – akce pro rodiče s dětmi 
Souboj kroužků 
DDM představuje 
Mikulášská jízda a rozsvěcení vánočního stromečku 
Velikonoční vyrábění 
Malý kurz první pomoci 
Mámo, táto pojď si se mnou hrát 
 
Akce, které se nevydařily: 
Rej čarodějnic byl pro nepřízeň počasí zrušen 
Turnaj v pexesu 
Burza plyšáků 
 
V porovnání se školním rokem 2015/16 se uskutečnil menší počet akcí a počet účastníků také klesl. Přesto výsledek 
hodnotím velice kladně, protože některé akce bylo nutné pro nepřízeň počasí  odvolat a pro pořádání akcí je nutné zajistit 
mnoho  dobrovolníků, kteří nemají vždy volný čas.Tohoto výsledku bylo dosaženo s maximálním pracovním nasazením. 
Propagace akcí byla již tradičně na velice dobré úrovni. 
Příležitostnou činnost DDM hodnotím jako výbornou, při stávajících personálních podmínkách a nárocích kladených na 
provoz DDM. Finanční zabezpečení akcí – odměny a materiál na přípravu byl čerpán z rozpočtu na akce a doplněn 
sponzorskými dary. I nadále je DDM Habartov velkým přínosem pro město v oblasti využívání volného času dětí, mládeže i 
dospělých, což vyplývá ze statistik. V průměru je pořádáno 8 akci měsíčně. 
 
Bohužel, počet akcí i počet účastníků na těchto akcích není závazným ukazatelem, který by ovlivňoval rozpočet 
přímých výdajů na mzdy zaměstnanců. DDM propaguje svoji práci a ve městě je důležitou součástí volnočasových a 
kulturních aktivit. 
 
Akce byly zaměřeny především na estetiku a tělovýchovu. Vycházely z celoročního plánu práce a byly doplněny o aktuální 
požadavky ze strany dětí, mládeže i dospělých. Všechny akce jsou zdokumentovány a založeny k nahlédnutí v DDM 
 



 

         Roční statistika akcí rok 2016-2017 

Měsíc Počet akcí 
Počet 

účastníků 
Poznámky 

IX. 10 821  

X. 7 771  

XI. 11 1314  

XII. 8 476  

I. 5 298  

II. 7 294  

III. 8 209  

IV. 10 653  

V. 8 527  

VI. 5 411  

Celkem 79 5774  

 

 

1. Letní tábor  16.7. - 29.7.2017            38 účastníků            

 

Počty do výkazu Z 15-01 

5.774           - celkem účastníci akcí 

-   130         - diváci na akcích 

5.644 

O sobotách a nedělích: 

2 akce o  180 účastnících 

Spontánní činnost (hřišťátko): IX. – 750, X. – 750, IV. – 750, V. – 750. VI. – 750 

   ( 3750 ) 

 
 
   Porovnání s předcházejícími roky 
                                                               
Akce ve školním roce  2006/07   2007/08   2008/09    2009/10    2010/11    2011/12    2012/13   2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 
_________________________________________________________________________________________          _____ 
Počet akcí -                      44              60              78            105             67            79             74           78           77         88         79  
Účast -                      2 430         7 552         7 889        8 378         7 093       8 550        6 792      7 602       5781      7085       5774 

 
Z uvedených výsledků pro další činnost DDM Habartov vyplývá následující: 
Udržet s počtem 2 stálých pedagogických pracovníků stávající kvalitu a počet akcí.  
Vyhledávat další zajímavé náměty pro příležitostnou činnost. 
 
c) Spontánní činnost   
Spontánní činností - se rozumí aktivita a činnost volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, bez pevného řádu a za 
nepřímého pedagogického působení. Spontánní činnost není pedagogickým pracovníkem přímo organizována, pracovník 
vykonává pouze dozor. Do spontánní činnosti se řadí i konzultační a poradenská činnost. Hříště pro nejmenší Sluníčko je 
otevřeno pro veřejnost, MŠ, ŠD každý den tj. i o sobotách a nedělích, v době od 9.00 do 19.00 hod. Je určeno dětem do 10ti 
let. Dozor a údržbu zajišťují zaměstnanci DDM Habartov ve spolupráci s Tsm Habartov. Spolupráce s Tsm hodnotíme velice 
kladně. V tomto prostoru se uskutečňuje i příležitostná činnost. Kvalifikovaný odhad návštěvnosti hřiště je stanoven 
průměrem. 
 
 
d) Prázdninová činnost 
 
Táborová činnost  
Ve školním roce 2016/17 uspořádal DDM 1 letní tábor a 1 akce s přespáním v DDM – podzimní prázdniny.  
Všechny tyto akce jsou maximálně obsazeny a zájem přesahuje naše možnosti v kapacitě i personálním 
zabezpečení. Nelze uspokojit všechny zájemce. Největší problém s táborovou činností vidíme v personálním 
zabezpečení. 
Program je připraven tak, aby odpovídal náročností všem věkovým skupinám. Samotná příprava zabere nesmírnou spoustu 
času jak interních (a to převážně) tak externích pracovníků. Podmínky uspořádání tábora jsou dány vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.  
Letní činnost se uskutečnila na stanové základně objektu tábora Sluníčko na Rotavě. Naší snahou je vytvořit co nejpestřejší 
nabídku. Připravili jsme celotáborovou hru s názvem ROTADINO – cesta za dinosaury. Doplňková činnost byla připravena 
s ohledem na fyzické, zdravotní a věkové rozdílnosti účastníků. Pracovní obsazení bylo 9 externích pracovníků + 2 interní 
zaměstnanci. Všichni prošli proškolením o bezpečnosti a byl jim vystaven výpis z trestního rejstříku. Externí pracovníci 



využívají na tábory své vlastní dovolené a je s nimi uzavírána dohoda o provedení práce. Letošní dohody na LT byly hrazeny 
z účastnických poplatků poplatků a z OPPP DDM. Krajský úřad finance na vedoucí táborů a víkendových akcí neposkytuje. 
 

 Podzimní Rotava  26.10.-27.10.2016                      účast 24                              

 Letní tábor 16.7. – 29.7. 2017                                  účast 38   
 
Přestože  hodnocení letní činnosti vyznívá ze strany dětí i rodičů velice kladně, jsme nuceni organizování letní činnosti pro 
rok 2017/18 změnit do podoby 2 běhů příměstského tábora. V porovnání s letním táborem „Rotava“ formu příměstského 
tábora zvládneme zajistit kvalifikovanými pracovníky.  
 

 

5. Rozbor činnosti                                              

 
Služby poskytované veřejnosti, školám, školským zařízením a dalším subjektům 
Naše zařízení nemá žádnou příslušnou akreditaci, se kterou by mohlo provádět organizaci školení, kurzů, seminářů, 
instruktáží a odborné přípravy. Zároveň neprovozujeme půjčování speciálního vybavení veřejnosti či školským zařízením. 
DDM nabízí pronájem místností k oslavám dětských narozenin i pronájem společenské místnosti na cvičení. Tato nabídka je 
plně využívána s ohledem na pravidelnou a příležitostnou činnost DDM. 
 
Spolupráce se subjekty a organizacemi 
Pro naše zařízení je klíčová spolupráce s našim zřizovatelem – Obec Habartov. Veškerá jednání se zřizovatelem jsou jasná 
a konkrétní. Zřizovatel podle možností respektuje naše rozpočtové požadavky a řeší s námi nečekané problémy. Vedení 
obce má zájem o celou naši činnost a podporuje ji. Bývá i partnerem při pořádání příležitostných aktivit. 
DDM po celý rok dobře spolupracuje se školskými zařízeními v obci MŠ, ZŠ,ZŠP,ZŠS a ZUŠ a s dalšími školami v okolí. V 
tomto směru bych chtěla vyzdvihnout  výbornou spolupráci s 1.stupněm ZŠ Habartov. 
Spolupracujeme i se sportovními a společenskými organizacemi ve městě. S ostatními DDM v regionu a v kraji si 
vyměňujeme zkušenosti ve vzdělávání a výchově dětí a mládeže v mimoškolní činnosti. 
Jako úspěšnou hodnotíme spolupráci se ZŠ Bukovany a obcí Dasnice, kde má DDM otevřené pobočky. 
 
Propagační činnost 
Propagační činnost byla uskutečňována především prostřednictvím náborových letáků a pozvánkami k jednotlivým akcím, 
které jsou předávány přímo cílové skupině, nástěnkami ve školách, obecními vývěskami, městským rozhlasem. Na 
veřejnosti jsme se prezentovali pořádáním kulturních a sportovních akcí. Informace jsou zveřejňovány i na webových 
stránkách www.ddm-habartov.cz 
Výsledky činnosti byly prezentovány v Habartovském Zpravodaji, na webových stránkách DDM , www.novinky.cz – 
karlovarský kraj. Stejně jako v předešlých letech se při přidělování financí z rozpočtu Karlovarského kraje pro činnosti Domu 
dětí a mládeže (častěji označovány jako Střediska volného času) přihlíží k pravidelné činnosti a k počtu klientů zapsaných 
v ZÚ. V celkové roční návštěvnosti DDM Habartov zaujímá pravidelná činnost první místo. Ostatní formy činnosti však mají 
nezanedbatelnou pozici, která je pro potřeby města žádoucí. Návštěvnost na akcích pořádaných DDM je veliká a značně 
obohacuje kulturní dění ve městě  
Jak jsem uvedla, podle pravidelné činnosti se určuje míra činnosti a jsou podle ní přiřazovány i finanční prostředky na mzdy 
interních a externích pracovníků. Pro výpočet mzdových nároků interních pracovníků je tento stav i nadále nevýhodný. 

 
Závěry 
Ve školním roce 2016/2017 nebylo nutné žádat zřizovatele o dorovnání platů. Ani v  oblasti OPPP  nebylo nutné přistoupit 
k dohadovacímu řízení. Počet zapsaných členů v ZÚ zajistil dostatečné krytí mzdových prostředků. 
S tímto stavem je také spojeno další vyhledávání lidí, kteří by svůj čas věnovali dětem. Prognóza do dalších let nevyznívá 
kladně v prospěch DDM. Od 1.1.2015 musí mít všichni vedoucí ZÚ 40ti hodinové proškolení pedagoga volného času. 
V tomto roce se nám podařilo zajistit proškolení 4 vedoucích, ale další externí pracovníci budou muset absolvovat  toto 
školení. Je totiž téměř nemožné počítat s tím, zda kvalifikovaný vedoucí bude pracovat i v následujícím roce. Je to ovlivněno 
zájmem dětí i pracovním vytížením externistů. A tak stále dokola bude docházet k nástupu neproškolených zaměstnanců na 
dobu nezbytně nutnou, než projdou požadovaným vzděláváním. 
Nedokáži odhadnout  jak se k této situaci případní zájemci o práci v ZÚ postaví. Školení probíhá v jejich volném čase a 
případné finanční krytí nákladů DDM může poskytnout jen omezeně. Úbytek dětí, které v Habartově navštěvují volnočasové 
aktivity také není nezanedbatelným faktorem pro další provoz DDM. Každoročně nabízíme novinky ve snaze zaujmout 
veřejnost. 
I nadále dochází k velkému propadu účastníků zájmových útvarů, který se týká věkové skupiny zahrnující 2 stupeň 
základních škol. Počínaje šestou třídou děti tráví více času s virtuálními přáteli a ztrácí zájem o přímou práci v kolektivu. 
Další propad nastal tím, že se zájem dětí odklání od sportovního vyžití a ručních prací.  A tak ačkoliv se pracovnice DDM 
snaží zajistit co nejlepší materiální i odborné zázemí, není vynaložené úsilí adekvátní dosaženým výsledkům.  
 
V DDM Habartov se interní pracovníci týdně věnují pravidelné činnosti 11-18 hodin. Spontánní činnosti 5 hodin týdně. 
Příležitostné činnosti v průměru 16-20  hodin měsíčně. Zbylou pracovní dobu se věnují přípravám a administrativě. 
 
Od 1.1.2005 kdy došlo k reorganizaci v oblasti financování mezd ze strany Karlovarského kraje se   přístup k financování 
nezměnil. Rozpis přímých nákladů na mzdy vychází ze skutečného počtu zapsaných dětí do pravidelné činnosti. DDM 
Habartov potřebuje pro svoji činnost 2 plné úvazky pedagogických zaměstnanců. 



 
I přes každoroční nárůst administrativy, zvýšenou manažerskou a mentorinkovou činnost udržujeme kvalitu 
činnosti, kterou si DDM za poslední roky nastavil. 

 

6. Kontroly, inspekční činnost                                                

 
V průběhu roku nebyla podána ani zaznamenána žádná stížnost, kterou by se muselo naše zařízení zabývat a řešit ji. 

 Kontrola VZP – 24.10.2016 – nebyly zjištěny nedostatky 

 Veřejnoprávní kontrola –  26.6.2017 -  nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrola Krajské hygienické stanice – 25.7.2017  LT Rotava nebyly zjištěny nedostatky 

 

7. Materiálně-technické zabezpečení 

 
Budova vyhovuje hygienickým normám a její provoz je schválen 
Rozvoj, údržba a opravy zařízení vychází z koncepce rozvoje zařízení 2014-2018 
 
Materiální podmínky: 
V rámci finančních možností vybavujeme jednotlivé klubovny a na základě požadavků vedoucí oddělení a vedoucích 
zájmových útvarů zabezpečujeme potřebné pomůcky a materiál k činnosti. 
 

 kancelářský nábytek 

 stolní fotbálek, stavebnice 

 Sportovní potřeby 

 Výukový materiál 

 Doplnění PC techniky, nákup Data-videoprojektoru,mikroskop 
 
Ve školním roce 2016-2017 byly provedeny následující práce: 
 

 Opravy a údržba žaluzie                                                                                                                    1 452,00 Kč 

 Oprava a montáž dveřní kování,seřízení a oprava oken                                                                   7 783,00 Kč 

 Výměna radiátorových ventilů                                                                                                            1 706,00 Kč 

 Oprava střechy- klempířské práce                                                                                                      3 269,00 Kč 

 Oprava a zateplení vnějšího soklu přístavba DDM  - investiční příspěvek                                     119 888,00 Kč 

 Oprava podlahy a pokládka krytiny v půdní klubovně                                                                       35 622,00 Kč 

 Oprava interiéru tělocvičny I.fáze                                                                                                    163 181,00 Kč 

 Využito financování z fondů DDM Habartov 
                                                          II.fáze –práce spojené s havarijním stavem                                         215 005,00 Kč 

 Využito financování z fondů DDM 

 Neinvestiční účelový příspěvek na opravu podlahy spojenou s havarijním stavem                       100 000,00 Kč 
 

 Běžné opravy a údržba objektu 
 
V roce 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu a zateplení vnějšího soklu přístavby DDM.  
Na základě výběrového řízení byla schválena dodavatelská firma SOKOSTAV HT,s.r.o. 
 
V roce 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu interiéru tělocvičny – varianta PVC podlaha  
Na základě výběrového řízení byla schválena dodavatelská firma SOKOSTAV HT s.r.o. 
V průběhu prací došlo k zjištění, že se  podlaha nachází v havarijním stavu. O celkovém stavu byla pořízena 
fotodokumentace. Vícepráce spojené s touto skutečností /odizolování obvodového zdiva, úprava elektroinstalace, výměna 
zárubní a dveří. Na tuto část prací byl zřizovatelem poskytnut neinvestiční účelový příspěvek ve výši 100 000,00 Kč 
 
Objekt jako celek je v dobrém stavu a každoročními údržbovými pracemi je průběžně zhodnocován. Opravy a údržba jsou 
prováděny v souladu s koncepcí rozvoje zařízení. 

 
Ekonomické zajištění činnosti 
 
V hospodaření DDM se nevyskytly žádné vážné problémy. Finanční prostředky, které jsme obdrželi, byly efektivně 
investovány na chod zařízení. 

 
Sponzoři a dary rok 2016/17 
 

 Finanční dar (Vánoční fantazie, Mikulášská jízda)  5 000,-   MÚ Habartov 

 Finanční dar na činnost DDM ve výši 10 000,00 Kč  společnost STAMOZA  
 

           Celkem………………………………………15 000,00 Kč 



 

8. Závěr 

 
Ve školním roce 2016/17 bylo DDM Habartov centrem volného času pro všechny obyvatele města, především pro cílovou 
skupinu dětí a mládeže. Udrželi jsme rozmanitou činnost uplynulých let. Dobrých výsledků dosahujeme díky dobrému a 
zkušenému týmu interních a externích pedagogických pracovníků a díky dobrovolníkům, kteří se na naší činnosti 
spolupodílejí. 
 
Hodnotící zpráva byla vypracována ředitelkou DDM na základě statistických výkazů a pedagogické dokumentace DDM. 
Následně byla projednána na pedagogické radě. Ředitelka potvrzuje pravdivost uvedených údajů. 
 
 
 
V Habartově  12.10.2017      
 
 
Jana Chalupská 
ředitelka DDM Habartov            
 


