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1. Základní údaje 
 

Název: Dům dětí a mládeže Habartov, okr. Sokolov  

Sídlo: Karla Čapka 573, Habartov 357 09 

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená městem  

IČO: 75006481 

Zřizovatel: Město Habartov, okres Sokolov 

Sídlo zřizovatele: nám. Přátelství 112,357 09 Habartov 

Statutární zástupce: ředitelka DDM Habartov Kajanová Marie 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení: od 01. 01. 2001 IZO108 019 632, poslední 

zařazení do sítě IZO 600 073 301 dne 01. 01. 2003 

2. Charakteristika zařízení 
 

   Dům dětí a mládeže je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. DDM Habartov 

pracuje podle vlastního vypracovaného ŠVP na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhl. 74/ 2005 o 

zájmovém vzdělávání. Činnost DDM 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 podle dané zřizovací listiny.  

   Posláním DDM je vytvářet podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i 

ostatních dospělých zájemců ve volném čase, podporovat zájemce v jejich talentu, nabízet 

zábavu, relaxaci a prostředí pro vzájemnou komunikaci a odpočinek. Našim cílem je naučit 

děti smysluplně využít jejich volný čas a předejít tak patologickým projevům u dětí a 

mládeže. 

   DDM se prezentuje jako středisko volného času, které je určeno širokému okruhu zájemců. 

Tito zájemci se dle zájmu scházejí k pravidelné činnosti, tj. kroužky a kluby, které jsou 

zpravidla organizovány v období od 01. 09. – 20. 06. školního roku. Kromě vlastních prostor 

využívá ke své činnosti i prostory habartovské základní školy (tělocvična). 

   Dalším úkolem DDM je organizování nepravidelné - příležitostné zájmové činnosti, mezi 

níž patří: soutěže, kvízy, akce, spontánní aktivity atp.  

   V období letních prázdnin DDM pořádá příměstský tábor. Počet turnusů se odvíjí od počtu 

zájemců. 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. 
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   Byla vydána směrnice upravující pravidla pro zachování zákonnosti, korektnosti, 

transparentnosti, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezené uložení, 

důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracovávajících osobní data/údaje 

v rámci organizace. Jejím účelem je zajistit soulad s GDPR a prokázání naplnění všech 

principů a požadavků GDPR. 

3. Personální podmínky, zařazení pracovníků, DVPP 
 

Ve školním roce 2021/22 byly v DDM zaměstnány celkem 4 fyzické osoby 

   Přičemž se jedná o 2 pedagogické pracovníky, včetně ředitele DDM a o 2 

technickohospodářských pracovníků. 

   Dále ve sledovaném období bylo v DDM 13 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. 

 

Údaje o zaměstnancích DDM 

   Činnost DDM byla ve školním roce 2021/22 zajištěna 2 pedagogy a 13 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 Marcela Králová, úvazek 1.0 

SPgŠ, pedagog volného času, 15 let praxe 

Vzdělávání  

• Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

• Absolvování videokurzu „Novely právních předpisů ve školství 2021/22“ 

 

Ředitelka DDM Chalupská Jana, úvazek 1.0 

SPgŠ, pedagog volného času, 37 let praxe  

Vzdělávání  

• Samostudium pedagogická literatura, právní předpisy a vnitřní směrnice 

• Absolvování videokurzu „Novely právních předpisů ve školství 2021/22“ 

 

 

Externí pracovníci                          13 externích pracovníků 

 

      Ve školním roce  2021/2022 se podařilo přihlásit 3 externisty ke Studium pedagogiky pro 

pracovníky vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v rozsahu 40hod.                                                                 
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Nepedagogičtí pracovníci: 2 na částečný úvazek   

• uklízečka 0.625 úvazku                 Lebedová Jana   

• údržbář 0,445 úvazku                    Chalupský Jiří 

 

 V oblasti pracovní jsou uzavřeny tyto dohody: 

• Lendo mzdy s.r.o. mzdové prostředky od 1.1.2020 

• pí. Nováková – účetnictví 

• pí. Blechová – praktický lékař 

• p.Grigar– požární preventista, bezpečnostní technik 

• p.Ondříšek - smlouva o správě webových stránek 

 

Řídící činnost 

Organizační schéma  

 

   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.  

   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 
a) Pravidelná zájmová činnost 

   Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se uskutečňovala v zájmových útvarech. 

Činnost byla všestranně zabezpečena v rámci možností jak po stránce materiální, tak po 

Ředitel

Vedoucí 
oddělení

Externní 
pracovníci

Účetní Údržbář Uklizečka
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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 a na pobočce v Dasnicích. Při realizaci zájmové činnosti využívá 

DDM především vlastních prostor třípatrové budovy. Sportovní ZÚ svou činnost 

uskutečňovaly v zapsaných místech poskytovaného vzdělávání uvedených v rejstříku škol. 

Činnost většiny aktivit probíhá od září do června. 

   Pravidelná činnost 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 vedoucí 

oddělení DDM. Vedoucí každého kroužku vede Deník ZÚ - vedený v elektronické podobě, 

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. 

 

Habartov - 19 pravidelných zájmových útvarů, 

Pobočka Dasnice  - 2 pravidelné zájmové útvary 

 

   Podle zahajovacího výkazu Z-15-01, zpracovaného ke dni 31. 10. 2021 bylo v 19 ti 

pravidelných ZÚ evidováno celkem 266 zapsaných zájemců o různé formy zájmového 

vzdělávání.  

   Pokud některé zájmové útvary 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, 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. Již několik let dochází k nižšímu zájmu o sportovní vyžití dětí a 

mládeže. Také účast dětí druhého stupně základních škol je velice slabá. V tomto směru byly 

podnikány různé náborové akce a propagace činnosti na akcích.  

   Ve školním roce 2021/2022 jsme opět v maximální míře vycházeli vstříc rodičům v oblasti 

zapojování dětí s diagnózou omezující jejich plnohodnotné zapojení v kolektivu/ diagnóza 

ADHD,autismus/ 

   V pravidelné zájmové činnosti bylo dosaženo dobrých výsledků a to se týká i pobočky, 

která sídlí v Dasnicích. Snažili jsme se zajistit nejenom různorodou nabídku ZÚ, ale také jsme 

vyhledávali vhodné kvalifikované vedoucí.  

DDM v průběhu školního roku aktivně reagovalo na nové zájmy dětí. Pevně věříme, že naše 

snaha o zavádění novinek a udržení stávajících ZÚ přinese i do příštích let dobré výsledky.  

   Celkový zájem o sportovní ZÚ je malý. Snižuje se i zájem o rukodělné činnosti. Nebude 

jednoduché zajistit požadované počty členů ZÚ, protože zájem o pravidelnou činnost ze 

strany dětí neustále klesá a počet dětí zapsaných v základní škole nenarůstá. Děti ze spádové 

oblasti dojíždí do Sokolova a tam zůstávají i na volnočasové aktivity. 
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ZÚ jako výstup své činnosti využily akce DDM a výzdoby prostor DDM.  

 

b) Příležitostná zájmová činnost 

   Při sestavování plánu akcí jsme se zaměřili na pestrost a zaměřili jsme se na všechny 

věkové skupiny. Při vytváření akcí bylo snahou vytvářet a prohlubovat v dětech vztah 

k prostředí, ve kterém žijí. V neposlední řadě jsme chtěli novým obyvatelům Habartova 

přiblížit lidové 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. Odměny na jednotlivé akce jsou 

zajišťovány. Finanční zabezpečení akcí – odměny a materiál na přípravu byl čerpán 

z rozpočtu na akce z dotací města. 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.  

   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. 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 cca 8 akci měsíčně. 

 

   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. Příležitostné akce jsou zároveň propagací Domu dětí a mládeže 

Habartov. Stálý úspěch mají nástěnkové soutěže, které podněcují v dětech zájmy o různé 

obory. Tato forma akcí je odměňována pouze symbolickou sladkou odměnou.  

 

 

Akce zaměřené na podporu tradic 

Zábavné soutěžení s Mikulášem (pořádáno pro děti ze zájmových útvarů DDM) 

Papírové Vánoce (spolupráce se základní školou Habartov) 

Karneval se jmény (nahrazeno za akci Karneval) 

Den Velikonočních tradic 

 

 

Mezi úspěšné akce školního roku patřily: 

Šipky ve tmě – akce pro rodiče s dětmi 

Papírové Vánoce 

Rej Čarodějnic 

Velikonoční vyrábění 

Kolobežka běžka 
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            Koloběžka Běžka  

 

 
               Rej čarodějnic  

 

Akce, které se neuskutečnili 

Bavíme se za školou – nezájem veřejnosti 

Karneval 

Křížovka pro každého (spolupráce se ZŠ Habartov) 

Prázdninové kolo štěstí 

Souboj kroužků 

 

Celkový přehled akcí ve školním roce 2021/2022  

Počet uspořádaných akcí pro děti ve školním roce 2021 – 2022: ………… 82 

Z tohoto počtu o SO, NE: …………………………………………………..1 

Počet účastníků na akcích:…………………………………………………..3898 

Z tohoto počtu o SO,NE: ……………………………………………………70 

1. Letní příměstský tábor 11.07. - 15. 07.2022                  13x5dní= 65 

 

c) Spontánní 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 

                         Koloběžka Běžka  

             Rej čarodějnic  
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velice kladně. V tomto prostoru se uskutečňuje i příležitostná činnost. Kvalifikovaný odhad 

návštěvnosti hřiště je stanoven průměrem. 

Spontánní činnost (hřišťátko): 01. 09. 2021 – 31. 08. 2022 - 2450 osob.  

d) Prázdninová činnost 

 

Táborová činnost  

   Ve školním roce 2021/22 uspořádal DDM 1 turnus Letního příměstského tábora. Stejně jako 

v předešlém roce i tentokrát byla reakce ze strany rodičů i dětí velice příznivá. 

Předpokládáme, že letní příměstský tábor nabídneme i v následujícím školním roce. Počet 

turnusu uzpůsobíme poptávce. Příměstské tábory jsme schopni pokrýt personálně a to 

s minimálním počtem vedoucích na dohodu. U výjezdových táborů nelze zajistit dostatečný 

počet lidí k zajištění provozu LT. Program příměstského tábora je připraven tak, aby 

odpovídal náročností všem věkovým skupinám. 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 přímo v DDM a okolí Habartova. Naší snahou je vytvořit co 

nejpestřejší nabídku. Připravili jsme celotáborové hry a doplňkovou činnost s ohledem na 

fyzické, zdravotní a věkové rozdílnosti účastníků. Pracovní obsazení bylo 1 externí pracovník 

+1 instruktor a byla s nimi uzavírána dohoda o provedení práce, + 2 interní zaměstnanci. 

Tento počet zajistil splnění požadovaných hygienických pravidel. Krajský úřad finance na 

vedoucí táborů a víkendových akcí neposkytuje a proto jsou čerpány z rozpočtu DDM. 

 

• 1. Letní příměstský tábor 11. 07. - 15. 07.2022             13 účastníků 

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 v této době pronajímá 

společenskou místnost na cvičení. 

Spolupráce se subjekty a organizacemi 

   Pro naše zařízení je klíčová spolupráce se 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. 

   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 s obcí Dasnice. 
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Propagační činnost 

   Propagační činnost byla uskutečňována především prostřednictvím náborových letáků a 

pozvánek 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 a na webových stránkách 

DDM. 

6. Kontroly, inspekční činnost                                                
 

   V průběhu roku nebyla podána ani zaznamenána žádná stížnost, kterou by se muselo naše 

zařízení zabývat a řešit ji. 

 

Provedené kontroly: 

   03. 09. 2021 Veřejnosprávní kontrola zřizovatelem. Kontrolováno čerpání příspěvku od 

zřizovatele za rok 2020, inventarizaci majetku a závazků 2020, hospodaření s veřejnými 

prostředky. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.  

   17. 06. 2022 Veřejnosprávní kontrola zřizovatelem. Kontrolováno čerpání příspěvku od 

zřizovatele za rok 2021, inventarizaci majetku a závazků 2021, hospodaření s veřejnými 

prostředky. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

   I v tomto školním roce byly prováděny pravidelné předepsané kontroly technického stavu a 

provozu elektrických spotřebičů a zařízení, bleskosvodů, tělocvičny, hasicích přístrojů 

pracovníky odborných firem. Kontrolní zprávy a nálezy jsou uloženy ředitelky DDM.  

7. Materiálně-technické zabezpečení 
 

Budova vyhovuje hygienickým normám a její provoz je schválen. 

Rozvoj, údržba a opravy zařízení vychází z koncepce rozvoje zařízení 2019-2022 

 

Materiální podmínky: 

   V rámci finančních možností vybavuje DDM jednotlivé klubovny a na základě požadavků 

vedoucí oddělení a vedoucích zájmových útvarů zabezpečujeme potřebné pomůcky a materiál 

k činnosti. 

   Ve školním roce 2021-2022 byly provedeny běžné opravy a údržba objektu /opravy svítidel, 

opravy židlí, oprava odrolené fasády u vchodových dveří, seřízení oken dveří, opravy herních 

prvků na zahradě – provádí údržbář DDM. Byly provedeny každoroční revize.  

   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. 



11 
 

8. Závěr 
   Dům dětí a mládeže pracoval podle vypracovaného Celoročního plánu práce a ŠVP.  

V uplynulém školním roce se bohužel snížil počet účastníků zájmových útvarů, což negativně 

ovlivnilo financování DDM z kraje, které se odvíjí především od počtu přihlášených zájemců 

do kroužků a klubů DDM.  

   V dalším roce bychom chtěli dosáhnout vyššího zájmu z řad účastníků pravidelné i 

nepravidelné činnosti. Snažíme se sledovat potřeby a zájmy dětí a mládeže, které se neustále 

mění. DDM hledá nové a zajímavé formy práce s kvalitním obsahem.  

   Výroční zpráva o činnosti DDM Habartov byla vypracována na základě výkazů a 

dokumentace DDM.  

 

V Habartově dne 24. 10. 2022     

 

 

 

                                                                                              Marie Kajanová                                                                         

Ředitelka DDM Habartov 


