DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV
ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA
ve školním roce 2016/2017

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název:
Adresa 1):
Právní forma:
IZO:
IČO:
Bankovní spojení:

Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
Příspěvková organizace
600028119
00665711
131 280 698/0300 BÚ
131 898 527/0300 FKSP
131 898 607/0300 DČ
Ředitel:
Jakub Pich, Mgr.
Telefon:
604 867 563 – ředitel
Telefon, fax:
380 716 407 – ředitel
Email:
reditel@ddmck.cz
Telefon:
734 228 025, 605 970 170, 720 977 636 – jednotlivá odborná oddělení
Média:
www.ddmck.cz
Identifikátor datové schránky: vtmj43a
Adresa 2):

Telefon:
Média:
Forma organizace:
Pracoviště:

Dům dětí a mládeže Český Krumlov – pobočka Kaplice
Omlenická 436
382 41 Kaplice
380 313 009, 734 128 548, 734 128 547, 725 885 562
www.ddmck.cz
Příspěvková organizace s právní subjektivitou
DDM ČK, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
DDM ČK, pobočka Kaplice, Omlenická 436, 382 41 Kaplice
Táborová základna Zátoň, 382 11 Větřní
Táborová základna Slavkov, 382 11 Větřní
Areál zahrady – Prokyšova zahrada na území katastru Český
Krumlov

ZŘIZOVATEL:
Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice. Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67 s právní subjektivitou byl
zřízen 11. 09. 2001 Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích schválením usnesení
zastupitelstva Jihočeského kraje č. 55/2001/ZK ve znění dalších dodatků a podle § 1 odst. 1 a
2 a § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České
republiky do majetku krajů.
Zřizovatel, dle platných právních předpisů a norem, schválil zřizovací listinu
organizace a zabezpečil její zápis do školského rejstříku.

PRACOVIŠTĚ:
Pracoviště, na kterých realizujeme zájmovou činnost domu dětí a mládeže, jsou
rozdělena:
a) Hlavní pracoviště DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
b) Pracoviště DDM Český Krumlov – pobočka Kaplice, Omlenická 436, 382 41 Kaplice
Vykonáváme svoji činnost na dvou pracovištích. Centrálním (hlavním) pracovištěm je
DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov. Odloučeným pracovištěm je
pobočka DDM Kaplice. Ke sloučení organizací do jednoho právního subjektu došlo k 01. 01.
2012 včetně přechodu práv a povinností subjektů.
Naše činnost vychází z Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském
kraji, Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 MŠMT, vyhlášky o zájmovém
vzdělávání a navazuje na koncepci a podporu měst i obcí, ve kterých svoji činnost
realizujeme.
VEDENÍ ORGANIZACE:
Ředitel:
Mgr. Jakub Pich, 380 716 407, 604 867 563, e-mail: reditel@ddmck.cz
Zástupce ředitele, vedoucí výtvarného oddělení:
Bc. Alena Marvanová, 734 228 025, e-mail: vytvarka@ddmck.cz
Vedoucí pracoviště a hudebně-dramatického oddělení Kaplice:
Petr Špatný, Dipl. um., 380 313 009, 734 128 548, dramatikaplice@ddmck.cz
Ekonom – účetní:
Naděžda Pižemová, +420 720 977 636, e-mail: ucetni@ddmck.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ:
Vedoucí jazykového oddělení Český Krumlov:
Mgr. Eliška Rolníková , 734 228 025, e-mail: jazyky@ddmck.cz
Vedoucí estetického oddělení Český Krumlov:
Mgr. Marie Smeykalová, 605 970 170, e-mail: estetika@ddmck.cz
Vedoucí přírodovědy a techniky Český Krumlov:
Denisa Sedláčková, 734 228 025, e-mail: technika@ddmck.cz

Vedoucí sportovního oddělení Český Krumlov:
Hana Havlíčková, 605 970 170, e-mail: sport@ddmck.cz
Vedoucí výtvarného oddělení Kaplice:
Petra Maláková, 380 313 009, 725 885 562, estetikaplice@ddmck.cz
Vedoucí sportovního oddělení Kaplice:
Mgr. Michaela Bučková, 380 313 009, 734 128 547, sportkaplice@ddmck.cz
PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:
Správce Český Krumlov:
Jiří Němeček, tel.: 380 711 601
Uklízečka Český Krumlov:
Hana Interholzová, zkrácený úvazek
Pokladní Český Krumlov:
Jana Talířová, zkrácený úvazek
Uklízečka Kaplice:
Marcela Kadlecová, zkrácený úvazek
Školník Kaplice:
Josef Vaniš, zkrácený úvazek
Změny byly provedeny na pracovišti Kaplice na pozici: Vedoucí pracoviště a hudebnědramatického oddělení DDM Kaplice, a to ke dni 23. 09. 2016 – Petr Špatný, Dipl. um. a
Vedoucí sportovního oddělení Kaplice: Mgr. Michaela Bučková. Dále na pozici: Uklízečka
Český Krumlov: Hana Interholzová, od 01. 09. 2017 Zdeňka Pěstová.
2. INFORMACE O NÁS
Dům dětí a mládeže Český Krumlov je školské zařízení zřizované Jihočeským krajem.
Vykonáváme činnost v oblasti zájmového – volnočasového vzdělávání. Zájmové vzdělávání
uskutečňujeme formou pravidelné zájmové i příležitostné činnosti, dále pořádáme výchovné,
vzdělávací, rekreační i táborové akce, připravujeme osvětovou činnost pro žáky, studenty a
pedagogické pracovníky, nabízíme otevřenou nabídku příležitostných a spontánních aktivit
pro všechny děti, mládež, dospělé a další zájemce.
Podílíme se také na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se
školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.
Zajišťujeme organizaci soutěží MŠMT, dále organizujeme přehlídky divadelní i hudební,

výukové programy, kurzy, soutěže, víkendové a prázdninové akce, příměstské tábory,
výstavy a společenská setkání.
Vzdělávání poskytujeme a realizujeme v oblasti cizích jazyků, výtvarné, přírodovědné,
technické, estetické, hudební, taneční, dramatické a v oblasti tělovýchovy a sportu. Svoji
činnost vykonáváme na dvou pracovištích, a to v Českém Krumlově a Kaplici. Společně
patříme mezi největší střediska v Jihočeském kraji a zajišťujeme nabídkou zájmových činností
oblast celého Krumlovska a Kaplicka. Aktivně také spolupracujeme s přilehlými obcemi
v regionu. Naše nabídka je určena všem zájemcům o zájmové vzdělávání v těchto oblastech.

3. HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY
POPIS:
Jsme dům dětí a mládeže. Zaměřujeme se na dlouhodobý a smysluplný rozvoj a práci
s dětmi, mládeží, studenty a dalšími klienty bez rozdílu. Nabízíme aktivní, bezpečné, pozitivní
a hravé zázemí, trvalý rozvoj talentu našich účastníků, spolupráci a pozitivní komunikaci.
POSLÁNÍ:
Prvotním posláním naší organizace je nabídnout našim účastníkům aktivity, které
podporují jejich zájmy, potřeby a vedou k smysluplnému a aktivnímu využití jejich času. Náš
dům dětí a mládeže nabízí prostor pro všechny. Nebojte se a přijďte k nám.
Definice:
 Náš dům dětí a mládeže v Českém Krumlově je místem, kde se nikdo nenudí
 Pestrou nabídkou činností a kroužků Vás motivujeme a směrujeme k další cestě
životem
 Jsme otevřeni všem, u nás se můžete realizovat a dělat to, co vás baví
Moto:

„S námi žijete pro život“

CÍLE A ÚKOLY:





Nabídka kvalitní a pestré činnosti v oblasti aktivit pro rozvoj našich klientů
Dlouhodobý a smysluplný rozvoj práce s klienty (dětmi, studenty, mládeží)
Rozvoj spolupráce, komunikace a společenských hodnot
Spolupráce s dalšími organizacemi pracujícími s dětmi, mládeží a studenty
v oblasti i v regionu
 Spolupráce s městy a obcemi
 Zajištění bezpečného a pozitivního zázemí pro naši činnost
 Prevence sociálně patologických jevů

4. ČINNOST A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2016/2017
PRAVIDELNÁ ČINNOST:
Zajištění a podpora
 Pravidelnou činnost jsme zajišťovali na dvou stálých pracovištích a dále v pronajatých
prostorách spolupracujících měst a obcí – Český Krumlov, Chvalšiny, Kájov, Holubov,
Benešov nad Černou a v Omleničce.
 V rámci spolupráce s obcemi jsme uzavírali smlouvy.
 Sportovní činnosti, pronájmy sálů a sportovních hal jsme zajistili ve spolupráci
se základními školami, gymnázii a sportovními kluby.
 Prezentovali jsme se nabídkou tradičních volnočasových aktivit a činností.
 Vzdělávali jsme nové pedagogické pracovníky.
 Pro rok 2016/2017 jsme opět zajistili spolupráci s obcí Benešov nad Černou a
celkovou podporu volnočasového klubu Ulita.
 Zajistili jsme spolupráci a další realizaci klubu „Úsměv“ pro účastníky se zdravotním
postižením.
 Zaměřili jsme se na školy a školní výukové programy.
 Otevřeli jsme opět dopravní hřiště a s ním spojené výukové programy.
 Realizovali jsme první ples domu dětí a mládeže, akce, doprovodné programy a
vystoupení k významnému výročí DDM.
 Podali jsme, zrealizovali jsme a řádně jsme uzavřeli dotační granty.
 Zhodnotili jsme dosavadní strategický plán a vytvořili podmínky pro tvorbu
strategického plánování 2018 – 2021.
 Připravili jsme podmínky a podali žádost v programu IROP, výzva č. 57.
 Podíleli jsme se na plánování KAP a MAP v regionu.
 Zajistili jsme vyšší hospodářský výsledek, finanční krytí projektů a spoluúčast
v grantových systémech.
 Zavedli jsme elektronický přihlašovací systém a elektronickou evidenci.
 Oslovili jsme nové obce a školy v rámci spolupráce.
 Prezentovali jsme činnost DDM na celostátní přehlídce literární a výtvarné soutěže
Evropy ve škole, a to doma i v zahraničí.

Činnost
 Celoročně jsme se snažili nabídnout, zajistit a podpořit tradiční aktivity a zaměřili
jsme se na kvalitu poskytované zájmové činnosti.
 Veliký zájem byl tradičně především o moderní taneční skupiny Hip-Hop, kytary,
cvičení pro nejmenší a cvičení rodičů s dětmi, badminton, kalanetiku, mažoretky,
judo, jógu, zpěv a výuku keramiky. Programy v cizím jazyce pro předškolní děti jsme
pořádali ve formě kurzů v průběhu roku.

 Ve sportovním oddělení jsme opět dosáhli podpory a vynikajících výsledků
na mistrovství světa v karate. Dále jsme také uspěli například ve floorballu.
 Tradičně veliký zájem byl také o rukodělné aktivity (keramika, kresba, malba apod.).
 Pravidelnou zájmovou činnost jsme uskutečňovali na pracovišti DDM Český Krumlov
v pěti odborných odděleních: v jazykovém, hudebně-tanečním, v oddělení techniky a
přírodovědy, tělovýchovy a sportu a v oddělení výtvarném.
Přehled
Oddělení Český Krumlov
Oddělení jazykové
Oddělení hudebně-taneční
Oddělení techniky a přírodovědy
Oddělení tělovýchovy a sportu
Oddělení výtvarné

Počet ZÚ
19
36
10
27
21

Počet
účastníků
157
330
88
434
172

Počet
externistů
5
12
6
11
4

Pravidelnou zájmovou činnost jsme uskutečňovali na pracovišti DDM Český Krumlov –
pobočka Kaplice ve třech odborných odděleních: v oddělení výtvarně-estetické výchovy,
hudebně-dramatickém a v oddělení tělovýchovy a sportu.
Oddělení Kaplice
Oddělení výtvarně-estetické
Oddělení hudebně-dramatické
Oddělení tělovýchovy a sportu
Celkem v roce 2016/2017

24
22
26

Počet
Účastníků
207
173
367

Počet
externistů
9
8
14

185

1928

69

Počet ZÚ

 Ve školním roce 2016/2017 bylo vedeno v domě dětí a mládeže na 185 zájmových
útvarů, ve kterých bylo registrováno celkem 1928 účastníků. Z tohoto počtu
navštěvovalo zájmové útvary domu dětí 1612 dětí, žáků a studentů.
 Z pohledu pracovní zátěže jsou jednotlivá oddělení zcela pracovně vytížena a svou
činností se doplňují.
 Jednotlivá oddělení a jejich zájmové útvary prezentovaly svojí činností Domu dětí a
mládeže Český Krumlov a Kaplice Jihočeský kraj při tanečních vystoupeních,
koncertech, soutěžích nejen na krajské, ale i na národní a mezinárodní úrovni,
například:
 Mladá scéna Český Krumlov
 Krumlovská Prima sezóna

























Týden otevřených dveří
Hurá prázdniny!
Měsíc kultury
Pohár vědy 2017
20. ročník Krumlovské Dětské Porty
Republikové finále Folky Tong Praha
Taneční skupina roku Jindřichův Hradec
Jihočeský zvonek
Mia Festival Český Krumlov
Účast na krajské přehlídce v Českých Budějovicích Pětilístek
Bambifest České Budějovice
Den dětí Český Krumlov a Kaplice
Republikové finále Dětské Porty Ostrava
Mistrovství světa v karate Varna Bulharsko
Výstava historie a výtvarné tvorby k 45. výročí DDM
Účast na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2017
Vánoční jarmarky a dílny
Betlémské světlo
Noc kostelů
Kouzelný Krumlov
Kaplické hrátky
Večerní běh Kaplicí
Celostátní přehlídka literární a výtvarné soutěže Evropy ve škole

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST:
 Do této činnosti se zapojila všechna pracoviště. Uspořádali jsme opět přípravné
víkendy, sportovní i taneční soustředění, výukové programy i přednášky.
 Nabídli jsme klientům možnost strávit aktivně svůj čas na víkendových a
prázdninových akcích a výletech.
 Pořádali jsme se svými partnery tradiční akce, jakými jsou Krumlovské slavnosti
pětilisté růže, Večerní běh Kaplicí, Dny dětí, Den řemesel, vánoční koncerty,
keramické dílny, velikonoční dílny, celoroční kurzy, výstavy, vystoupení v domech
seniorů apod.
 Činnosti jsme opět zaměřili na cílové skupiny – rodiče s dětmi, mládež, seniory a
doplnili aktivity pro veřejnost. Tyto aktivity probíhaly ve dnech pracovního volna,
o svátcích, sobotách a nedělích.
Celkem bylo uskutečněno tento rok 138 akcí, kterých se zúčastnilo 6 385 aktivních
účastníků a dalších 16 596 účastníků jako posluchačů, diváků apod.

Rok
Celkem v roce 2016/2017

Počet akcí
138

Aktivní účastníci
6385

Návštěvnost
16596

 Pobytové akce a vícedenní soustředění jsme uskutečňovali na dvou táborových
základnách. Další neuváděná soustředění probíhala jako jednodenní.
 Pokračovali jsme opět v pořádání mezinárodní hry (larp) „Hra o trůny“
s celorepublikovou účastí již čtvrtým ročníkem.
VÝUKOVÉ PROGRAMY:
 Nižší zájem projevili klienti v oblasti výukových programů, především pro mateřské
školy. Programy jsme tradičně zaměřili hlavně na dopravní a hudební výchovu.
 Výukové programy:
1) Bezpečná cesta
2) Bláznivá věda
3) Za písničkou do pohádky
4) Tancujeme pro radost
5) Voda voděnka
Rok 2016/2017
Celkem

Počet výukových programů
20

Počet účastníků
374

TÁBOROVÁ ČINNOST:
 Letní táborovou činnost jsme realizovali ve formě letních táborů, příměstských táborů
a pobytových akcí.
 K letní činnosti jsme využili především základnu TZ Zátoň.
 Vyžadoval-li to charakter činnosti nebo zaměření letního tábora, využili jsme i
základny jiných domů dětí a mládeže nebo Jihočeského kraje.
 Příměstské tábory, o které zaznamenáváme v posledních letech stále zvýšený zájem,
jsme pořádali na obou pracovištích.
 Letní pobytové tábory jsme nabízeli na začátku prázdninového období, příměstské
tábory podle poptávky spíše ke konci letních prázdnin.
 Na organizaci, přípravě a provozu letních i příměstských táborů se podílelo na 60
pracovníků na různých pozicích, včetně hlavních vedoucí.
 Tábory jsme plně obsadili, jejich hodnocení veřejností i účastníky bylo kladné.
 Letní činnost a tábory jsme dokázali kvalitně obsadit a zrealizovat.
Rok 2016/2017
Pobytové akce
Celkem účastníků

Počet
6
169

Rok 2016/2017
Letní tábory pobytové
Příměstské tábory
Celkem
Celkem účastníků

Počet
5
5
10
234

SPONTÁNNÍ AKTIVITY:
 Spontánní zájmové činnosti jsme realizovali především v otevřených dílnách, kurzech,
na jarmarcích a dalších akcích.
 Ve spolupráci s městem Český Krumlov a základními školami jsme opět zajistili i další
aktivity, např. olympiády, Den země apod.
 Prostor dopravního hřiště a parku jsme využívali k veřejné propagaci DDM a
Jihočeského kraje.
 V průběhu roku jsme účastníkům vzdělávání připravovali soutěže, ale také
vědomostní kvízy, hádanky, soutěže, akce na dopravním hřišti apod.
Rok 2016/2017
Spontánní aktivity
Celkem účastníků

Počet
70
6406

SOUTĚŽE:
 V letošním školním roce jsme realizovali nejen soutěže MŠMT. Všechny jsme řádně
veřejně propagovali na našich webových stránkách, veřejných vitrínách, reklamních
plochách, letáčcích, a to i přímo při konání samotných soutěží.
 Ve školním roce 2016/2017 jsme pořádali tradiční okresní kola v regionu a tři krajská
kola, a to: Evropa ve škole, Přehlídka dětských recitátorů, Floorball. Též jsme
organizovali a zajišťovali celostátní přehlídku literární a výtvarné soutěže Evropy
ve škole.
 Materiálně, prostorově, finančně, personálně i z pohledu zajištění kvality jsme
dokázali všechny soutěže velice dobře zabezpečit.
 Soutěže jsme organizovali a zajišťovali především interními pedagogickými pracovníky
DDM Český Krumlov. Oslovili jsme také základní školy a ve spolupráci s pedagogy
těchto škol jsme sestavili kvalitní, zkušené, odborné hodnotící komise. Odborníky
jsme také zajistili ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.
 Soutěže MŠMT pořádané pod naší organizací byly pravidelně navštěvovány dětmi,
žáky a studenty ze ZŠ a SŠ. Zájem o soutěže se v letošním roce zvýšil.
 Naši účastníci dosahovali v soutěžích velmi kvalitních výsledků.

Rok
Celkem v roce 2016/2017

Počet uskutečněných soutěží
37

Počet účastníků
4417

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2016/2017:
 Tým žáků Hokusy – pokusy III. se zúčastnil soutěže Mladých Debrujárů a postoupil
v červnu roku 2017 do celorepublikového finále soutěže „Pohár vědy“. V kategorii
1. stupně ZŠ získal tento tým z celkového počtu 95 soutěžních konkurenčních
družstev z celé České republiky, které soutěžily v Nymburce, zlatý pohár a umístil se
na 1. místě. Jedná se o první místo v této soutěži, které v celé historii soutěže
vyhrál tým vedený pod domem dětí a mládeže.

Bohemia Open České Budějovice
Krajský přebor karate České Budějovice

JA kat.: 3. místo
JB kat.: 1. místo
SA kat.: 1. místo
2. místo
3. místo
SA kat.: 1. místo
2. místo
JB kat.: 3. místo
SA kat.: 2. místo
SA kat.: 3. místo
0. kat.: Zlaté pásmo
Stříbrné pásmo
1. kat.: Zlaté pásmo
3. kat.: Stříbrné pásmo
4. kat.: Zlaté pásmo
4. kat.: Zlaté pásmo
2. kat.: 2. místo
3. kat.: 4. místo
3. místo
Mažoretky a mix dance 1. a 2. místo
1 zlatá, 1 stříbrná medaile
4 zlaté medaile

Mistrovsví ČR karate Praha

1 zlatá, 2 stříbrné, 3 bronzové medaile

Krumlovská Dětská Porta (KK) 2016
Postup do pražského RF Dětské Porty
Republikové finále Dětské Porty Ostrava 2016

Republikové finále Folky Tong Praha

OK Jihočeského zvonku

KK Jihočeského zvonku
Ledečský taneční pohár Ledeč Sázavou
Mia Festival Český Krumlov 2017

Mistrovství světa Varna Bulharsko
Mladí Debrujáři – Pohár vědy 2017
Mezinárodní dětská výtvarná výstava „Lidice 2017“
Florball Stupava Cup 2016 B-05
Innebandy Cup 2017 České Budějovice
O pohár starosty města Kaplice

24 medailí – 8 zlatých, 4 stříbrné, 12
bronzových
1. místo
čestné uznání
Ml. žáci – 1. místo
Ml. žáci – 3. místo
Elévové – 1. místo

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST DDM V MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH:
 45. ročník mezinárodní soutěže Lidice 2017

 Mistrovství světa v karate Varna Bulharsko 2017

ORGANIZACE REPUBLIKOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ:
 Celostátní přehlídka literární a výtvarné soutěže Evropy ve škole 2017

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
 Personální obsazení je stabilní, všichni pracovníci pracovali dle svých povinností,
náplně práce a úvazku.
 Činnost domu dětí a mládeže zajišťovalo osm pedagogických, dva administrativní,
čtyři provozní pracovníci a ředitel.
 Jednotlivé pracovní pozice byly a jsou kvalitně personálně i odbornostně
zabezpečeny, dle charakteru činnosti.
 Všichni pracovníci se řídili plánem dalšího vzdělávání.
 Soustředili jsme se na zkvalitnění celého personálního obsazení a nábor nových
externích – dílčích pedagogických pracovníků.
 V oblasti externích – dílčích pedagogických pracovníků jsme proškolili nové
pracovníky v rámci projektu dalšího vzdělávání.
 Pedagogičtí pracovníci se také v průběhu roku účastnili metodických výměnných
pobytů a setkávání, pracovali na svém růstu při DVPP. Prošli školeními, semináři a
kurzy dle potřeby.
 Provozní pracovníci prošli odbornostními školeními, semináři a kurzy dle potřeby.
 Všichni pracovníci prošli odbornostními školeními BOZP, kurzy první pomoci a požární
ochrany.
 Vybraní pracovníci absolvovali kurzy BOZP, školení o řízení služebních motorových
vozidel a dalšími školeními dle zákonných norem.
 V průběhu roku byly provedeny tyto personální změny na pozicích vedoucí
sportovního oddělení DDM Kaplice, uklízeč/uklízečka Český Krumlov.
Doporučení: Pokračovat ve školení nových a dalších externích – dílčích pedagogických
pracovníků a stabilizovat tyto pracovníky pro činnost DDM. Spolupracovat s Teologickou
fakultou a NIDV. Pracovat na růstu a rozvíjet tým pedagogických pracovníků DDM.

Rozpis pracovníků ke dni 30. 10. 2017:
Pracoviště
DDM Kaplice
Špatný Petr Dipl. um.

Pracovní zařazení
Vedoucí pracoviště a hudebně-dramatického oddělení Kaplice
Pedagog volného času

Mgr. Bučková Michaela
Maláková Petra
Kadlecová Marcela
Vaniš Josef
DDM Český Krumlov
Mgr. Pich Jakub
Bc. Marvanová Alena
Sedláčková Denisa
Mgr. Rolníková Eliška
Mgr. Smeykalová Marie
Havlíčková Hana
Pižemová Naděžda
Němeček Jiří
Zdeňka Pěstová
Talířová Jana

Vedoucí sportovního oddělení Kaplice
Pedagog volného času
Vedoucí estetického oddělení DDM Kaplice
Pedagog volného času
Uklízečka
Školník
Ředitel
Zástupce ředitele a vedoucí výtvarného oddělení, Český Krumlov
Pedagog volného času
Vedoucí oddělení přírodovědy a techniky
Pedagog volného času
Vedoucí jazykového oddělení
Pedagog volného času
Vedoucí hudebně-tanečního oddělení
Pedagog volného času
Vedoucí sportovního oddělení
Pedagog volného času
Účetní
Správce
Uklízečka
Pokladní

 Pro Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově pracovalo ve školním roce 2016/2017
celkem 69 externích – dílčích pedagogických pracovníků.
 Na táborových základnách pracovali dva správci.
 Celkově se pedagogičtí i provozní pracovníci DDM zúčastnili tento rok 36 seminářů,
školení a kurzů včetně zahraniční metodické návštěvy a metodických setkáních
jihočeských DDM, a to v celkové časové dotaci 566 hodin.
 Tým pracovníků DDM prošel také v tomto roce opět speciálními kurzy, které byly
zaměřeny na zlepšení vnitřního pracovního prostředí, firemní kultury a zvýšení
efektivity práce:
 Dva pracovníci absolvovali funkční studium DOTO
 Vybraní pracovníci se zúčastnili například těchto seminářů, přednášek a školení:










Digitální krajská spisovna
Vema – PAM
Školení referentů vozidel
Změny zákoníku práce
Aplikace zákona o registru smluv
Angličtina v MŠ
Komplexní řešení rizikového chování
Metodické školení IROP, výzva č. 56, 57
Setkání zřizovatelů a zástupců základních a mateřských škol Kaplicka







Poruchy autistického spektra
Práce s externisty
Zahraniční spolupráce – výjezd pracovníků DDM Německo
Školení systému Domeček a elektronizace dokumentace DDM
Kurz pro hlavní vedoucí tábora

 Všichni pracovníci se zúčastnili Strategického plánování, SWOT – příprava
strategického plánování DDM 2018 – 2021.

6. PRACOVIŠTĚ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
 Majetek organizace, užívání a nakládání s majetkem, jakožto i práva a povinnosti
z tohoto vztahu vyplývající, jsou stanoveny zřizovací listinou ze dne 11. 09. 2001
příspěvkové organizace a jejími dodatky.
 Vlastníkem majetku je zřizovatel – Jihočeský kraj.
 DDM Český Krumlov má právo hospodaření k hlavní budově v Českém Krumlově, dále
ke dvěma táborovým základnám TZ Zátoň, TZ Slavkov a areálu Prokyšovy zahrady.
O hospodaření s majetkem rozhoduje ředitel.
 Pravidelná zájmová činnost byla zajištěna na dvou hlavních budovách a následně
v budovách školských zařízení či prostorách spolupracujících obcí.
 Prostory hlavní budovy v Českém Krumlově byly a jsou dostačující pouze
pro klubovou činnost. Z pohledu vysoké vytíženosti prostor jsme jakoukoliv jinou
činností omezeni.
 Vybavení jednotlivých prostor budov, vybavení zájmových útvarů apod. probíhalo a
probíhá průběžně.
 V tomto roce jsme pouze upravovali a zkvalitňovali vnitřní prostory DDM.
Na základnách jsme prováděli jen údržbové práce. Základna Slavkov byla převedena
do udržovacího režimu.
 V návaznosti na pokračování projektu S. E. N. – po úspěšném dokončení rekonstrukce
celého objektu budovy DDM byl zpracován a podán navazující projekt v dotačním
titulu „Integrovaného regionálního operačního programu“ (IROP) Specifický cíl 2.4:
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – výzvy
č. 57. Název projektu: „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.“
Doporučení: Získat kladné hodnocení projektu. Zajistit spolupráci, přípravu a podklady
pro výběrové řízení a spolupráci se zřizovatelem. Zajistit rezervní finanční prostředky a vyšší
hospodářský výsledek. Úspěšně realizovat projekt v období 2018 – 2019.

PROVOZ:
 Provozní doba DDM je obecně rozvržena na všední dny do časového rozmezí
od 08.00 do 20.00 hod. Provozní doba DDM se řídí pracovní dobou pedagogických
pracovníků, rozvrhu ZÚ, externích pedagogických pracovníků a dle aktuální potřeby
spontánních činností, přehlídek, akcí apod.
 Pro nepravidelnou činnost vyhrazujeme termín všedního dne, a to pátek. Prostor
na budovách DDM využíváme po celý rok nejen zájmovou činností, ale i
ve spolupráci s dalšími kluby či organizacemi, př. úřadem práce, Asociací rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR z. s., Klubem Stonožka Ostrava, dále tanečními
kurzy, výukovými programy atd.
 Pokud to časově nezasahuje do zájmové činnosti nebo akcí pořádaných DDM,
prostory v budově krátkodobě pronajímáme.

OSTATNÍ MAJETEK:
TZ ZÁTOŇ
 Prováděli jsme pouze udržovací práce, dále výmalbu, rekonstrukci a opravu schodiště.
Doporučení: Příprava projektu na sportovní hřiště. Příprava projektu OPŽP a MŽP – vnitřní
rekonstrukce a zateplení TZ Zátoň.
TZ SLAVKOV
 Prováděli jsme pouze udržovací práce. Základna byla převedena do udržovacího
režimu.
Doporučení: Z hlediska dlouhodobé časové nevyužitelnosti, finanční zátěže a vzhledem
k budoucím nákladům na základní udržitelnost základny žádat zřizovatele o vyjmutí majetku
z hospodaření DDM.
PROKYŠOVA ZAHRADA
 Provedli jsme každoroční úpravy a prořezy dřevin.
 Pokračovali jsme ve využití prostoru ve spolupráci se Střediskem výchovné péče
pro děti a mládež Spirála (preventivní krizové centrum).
 Připravili jsme dlouhodobý projekt ve spolupráci s regionálním Městským muzeem
Český Krumlov – terénní archeologická stanice.
Doporučení: Zajistit spolupráci dosavadních partnerů k využití zahrady. Získat kladná
rozhodnutí k úspěšné realizaci projektu terénní archeologická stanice. Realizovat
ve spolupráci s partnerem výstavbu stanice.

7. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
 Finanční příjmy, které zabezpečují provoz zařízení, poskytuje zřizovatel Jihočeský kraj.
 Našimi dalšími zdroji jsou finanční příjmy, které doplňují finanční prostředky
zřizovatele pro provoz zařízení. Využíváme dalších zdrojů financování:




Vlastní příjmy za poskytované služby (úplata, příjmy z táborových základen,
příležitostných akcí, darů).
Zapojujeme se do grantové politiky Jihočeského kraje, města Český Krumlov a
Kaplice, Ministerstva kultury, životního prostředí a dalších.
Vedeme doplňkovou činnost.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016/2017
Příjmy:
Mzdy PVN
Od zřizovatele
Soutěže MŠMT
Od klientů – kroužky
Od klientů – letní činnost
Ostatní příjmy – kurzy, akce, ubytování
Pronájmy, úroky, ostatní příjmy
Sponzorské dary
Granty a příspěvky
Příspěvky měst a obcí
Celkem

6 247 336
947 000
162 092
1 586 209,92
365 911
635 305,33
108 671,47
117 378,87
202 983
113 000
10 485 887,59

Výdaje:
Mzdy PVN
Provozní výdaje
Soutěže MŠMT
Do zájmových útvarů
Na letní činnost
Ostatní výdaje na provoz, akce, materiál
Ze sponzorských darů – do kroužků a akcí
Granty a příspěvky
Příspěvky měst
Celkem

6 247 336
947 000
162 092
581 073,90
365 911
1 506 313,39
117 378,87
202 983
113 000
10 243 088,16

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016/2017
Příjmy:
Tržby za prodej
Ostatní příjmy, úroky
Celkem

47 000
31,76
47 031,76

Výdaje:
Nákup zboží
Celkem

Celkový kladný hospodářský výsledek

33 242,33
33 242,33

256 588,86

 Kladný hospodářský výsledek převádíme do rezervního fondu a fondu odměn. Dále jej
využíváme k investicím do svěřeného majetku, zkvalitnění prostor zájmového
vzdělávání a na opravu majetku Jihočeského kraje.
 Z důvodu plánovaných oprav a realizací stavebních projektů hospodaříme záměrně
s vyšším hospodářským výsledkem takovým způsobem, abychom mohli pokrýt
případná rizika a tyto investice realizovat.







Projekty:
IROP – Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení – výzvy č. 57. Název projektu: „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.“
Terénní archeologická stanice
Příprava projektu OPŽP a MŽP – vnitřní rekonstrukce a zateplení TZ Zátoň
Multifunkční umělé sportovní hřiště TZ Zátoň

 Finanční prostředky na úhradu provozu zařízení nám prozatím dostačují,
na financování provozu používáme také výnosy z vlastní činnosti.
 V případě realizace výše uvedeného navrhovaného projektu IROP výzvy č. 57 dojde
v následujícím období 2018 a výše ke zvýšení finančních nákladů spojených
s prostředky na provoz budovy. Navýšení finančních prostředků se také odrazí
v personální a mzdové rovině.
 Abychom získali i další finanční prostředky, zpracovávali a předkládali opět pracovníci
domu dětí a mládeže řediteli návrhy na příspěvky a granty.
 V grantovém systému se nám podařilo dosáhnout za rok 2016 celkových příjmů
v následujících úspěšných grantech:

ROZPIS GRANTŮ 2016:
GRANTY
Ministerstvo kultury
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Město Č. Krumlov
Město Č. Krumlov
Jihočeský kraj
Město Č. Krumlov
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
MŠMT
PŘÍSPĚVKY
Obec Benešov nad Černou
Obec Kaplice
Česká unie sportu
Celkem v roce 2016
Podáno grantů a příspěvků
Získané prostředky celkem

NÁZEV
Mladá scéna Český Krumlov 2016
Krumlovská dětská porta + Zvonek 2016
Večerní běh Kaplicí 2016
Den dětí 2016
Krumlovská Prima sezóna 2016
45. výročí DDM Český Krumlov
Krumlovská Dětská Porta + Zvonek 2016
Kaplické hrátky 2016
Mistrovství světa v karate v Polsku
Podpora talentované mládeže – soutěže
Vybavení keramické dílny
Spolu přes překážky
Soutěže MŠMT
Keramické dílny, Klub Ulita
Účelový příspěvek na činnost
Finanční příspěvek – večerní běh
Počet
17

Úspěšných
17

413 000,- Kč

STÍŽNOSTI:
 Ve školním roce 2016/2017 jsme neznamenali žádnou stížnost. Nebyl uplatněn žádný
písemný dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
ÚRAZY:
 Ve školním roce 2016/2017 jsme neevidovali žádné úrazy k vyřízení.

SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ:
 Během školního roku 2016/2017 bylo vydáno celkem 17 správních rozhodnutí
o poskytnutí slevy na základě přiznání dávky státní sociální podpory a 21 účastníků
uplatnilo slevu na třetí navštěvovaný zájmový útvar DDM.

KONTROLY ORGANIZACE:
 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – kontrolní zpráva SIBP nad stavem
BOZP – kontrola BOZP organizace vykonaná podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb.
zákoníku práce. Kontrola provedena dne 14. 10. 2016.
 Město Kaplice – kontrola vyúčtování prostředků poskytnutých z rozpočtu města dle
§ 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb. Kontrola
provedena dne 07. 12. 2016.
 Česká školní inspekce – hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného školským zařízením podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb. a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu
s právními předpisy. Kontrola provedena ve dnech 16. – 22. 05. 2017.
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) a podle § 88 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, HKS JHČK, Na Sadech 25, 370 71
České Budějovice. Kontrola provedena dne 13. 07. 2017.

OSTATNÍ:
 Další vnitřní a zákonné kontroly byly dále provedeny pověřenými pracovníky DDM a
odbornými lektory v rámci stanoveného plánu k zajištění BOZP, PO a PP, lékařských
prohlídek apod. na všech pracovištích DDM.
 Dne 24. 03. 2017 došlo k nahlášení škodní události Policii České republiky ve věci
pokusu o vloupání a poškození majetku Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká
67, 381 01 Český Krumlov. Celá událost a veškeré dostupné informace byly řádně
předány orgánům činným v trestním řízení, pojišťovně a zřizovateli. Případ byl řádně
uzavřen v dubnu 2017. Výše způsobené škody nepřesáhla částku osmnácti tisíc
korun.

ZÁVĚR:
 Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově a Kaplici má tradici přesahující 45 let jejich
činnosti. Zároveň patří mezi největší střediska v jižních Čechách a jsou jedinými
zařízeními tohoto druhu na území měst Český Krumlov a Kaplice.
 Pozitivně opět hodnotíme spolupráci se školami v regionu, mateřskými školami,
školskými zařízeními, sdruženími, kluby a dalšími subjekty působícími v oblasti
volnočasového a zájmového vzdělávání.
 Kladně též hodnotíme spolupráci a v některých případech i mimořádnou podporu
v našich partnerských městech a obcích.
 Také, jako každý rok, jsme se snažili přizpůsobovat se současným trendům a zájmům
dětí, žáků, studentů, mládeže a dalších zájemců o zájmové vzdělávání. Nabízeli jsme
cílovým skupinám nové aktivity.
 Stabilizovali jsme nabídku zájmových útvarů a snažili jsme se dětem, žákům,
studentům i široké veřejnosti poskytovat takové aktivity, které vedly k aktivní formě
trávení volného času.
 Podařilo se nám zkvalitnit pedagogický tým doplňujícím a funkčním studiem.
 Podařilo se nám zorganizovat a finančně zajistit veškeré soutěže, nejen MŠMT.
 Proškolili jsme nové pedagogické pracovníky.
 Zúčastnili jsme se výběrových řízení k projektům, které směřují k opatřením oprav a
dlouhodobým úsporám domu dětí a mládeže. Směřovali jsme k získání nových
prostor pro činnost a rozšíření nabídky činností a aktivit s našimi partnery.
 Prezentovali jsme dům dětí a mládeže i našeho zřizovatele, Jihočeský kraj jak v České
republice, tak i v zahraničí.
 Zůstali jsme důstojným partnerem našich spolupracovníků, a to i přes stále narůstající
konkurenci.
 V následujících letech se budeme snažit vyhledávat nové aktivity, zkvalitňovat naši
pedagogickou práci, prostorové a materiální zabezpečení organizace. Dále hodláme
společně směřovat a plánovat naše cíle v rámci strategického plánování. Věříme, že
nás společné úsilí k těmto cílům dovede.
 Chtěli bychom také poděkovat za vstřícnost, spolupráci, komunikaci a podporu
našeho zřizovatele Jihočeského kraje, který nám umožňuje dlouhodobý stabilní a
trvalý rozvoj.
Závěrečnou zprávu zpracoval ředitel organizace Mgr. Jakub Pich na základě předložených
dokumentů vedoucích pracovníků Domu dětí a mládeže Český Krumlov: Bc. Aleny
Marvanové, Mgr. Marie Smeykalové, Hany Havlíčkové, Mgr. Elišky Rolníkové, Denisy
Sedláčkové, Mgr. Michaely Bučkové, Petra Špatného Dipl. um., Petry Malákové a účetní
Naděždy Pižemové.
V Českém Krumlově dne 26. října 2017
Mgr. Jakub Pich
ředitel DDM Český Krumlov

SPOLUPRACOVNÍCI A SPONZOŘI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Město Český Krumlov
Město Kaplice
Obec Benešov nad Černou
Obec Omlenice
Městské divadlo Český Krumlov
Českokrumlovská televize ČKTV
Policie ČR
Povodí Vltavy, státní podnik
Sdružení dobrovolných hasičů Český Krumlov
Vodní záchranná služba Český Krumlov
Českokrumlovský rozvojový fond Český Krumlov
Městská Policie Český Krumlov
Kulturní dům, Infocentrum, kino Kaplice
KoCeRo – komunitní centrum Romů
PRO-SPORT ČK o. p. s., Český Krumlov
Fotoklub Český Krumlov
Volnočasové centrum Pepíno
Rodinné centrum Krumlík
Hudební skupina Nezmaři České Budějovice
MO Rybářský svaz
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín
SUPŠ Sv. Anežky, Český Krumlov
Základní škola Za Nádražím, ZŠ Plešivec Český Krumlov, MŠ Tavírna Český Krumlov
ZŠ Kájov, ZŠ Holubov
ZŠ Fantova, ZŠ Školní, Praktická škola Kaplice
Gymnázium Český Krumlov
Studenti SZŠ a SOU Tavírna Český Krumlov
Tesco Český Krumlov
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. (ARPZPD)
Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov
Rafting Český Krumlov
Manželé Čermákovi, Světlík
Jihočeský kraj

Vám všem děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.

