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Hodnotící zpráva  

o činnosti střediska volného času 
 

za rok 2017 



1. Základní údaje o DDM 

 
Název: Dům dětí a mládeže Ždánice 

Sídlo: Sokolská 525, Ždánice 696 32 

Zřizovatel: obec Ždánice 

Ředitel: Mgr. Roman Klimek  

Zástupce ředitele: Mgr. Naděžda Habartová DiS. 

Kontakty: mobil – 702 091 351, 601 586 685 

                 E-mail - ddmzdanice@email.cz 

 

 

2. Charakteristika a vybavení DDM 
 

- Dům dětí a mládeže je středisko volného času, které je zřizováno obcí Ždánice se 

sídlem na ulici Sokolská 525 ve Ždánicích. Jeho součástí je táborová základna 

v katastru Mouchnice a Klub DDM na Hvězdárně ve Ždánicích. 

Hlavní činností je vedení zájmových útvarů pro děti a mládež města Ždánice a přilehlých 

obcí. Nadále je to pořádání letních táborů, letních příměstských a jarních příměstských táborů. 

Nedílnou součástí je i doplňková činnost, kdy poskytujeme ubytovací a stravovací služby 

především na táborové základně Haluzická Hájenka. 

 

- Na DDM Sokolská 525 se nachází tři učebny, jídelna, kancelář, archív, sklad, sklepní 

prostory a garáže. Učebny jsou velmi dobře vybaveny pro provozované zájmové 

útvary jak po materiální, tak technické stránce.  

- Klub DDM na hvězdárně se skládá z jedné třídy, kterou město Ždánice 

zrekonstruovalo, stejně tak chodbu a sociální zařízení. Třída je po materiální i 

technické stránce zařízená velmi dobře. 

- Táborová základna Haluzická Hájenka se skládá z Haluzické hájenky, jídelny, 

společenské místnosti s krbovými kamny, klubovny, 15 chatek, bazénu o rozměrech 

25 × 10 m s hloubkou pozvolně vzrůstající od 1 do 1,5 m a brouzdalištěm pro děti (10 

x 4 m hloubka 60 cm). V areálu jsou stoly na stolní tenis, kulečník, ruské kuželky, 

stolový fotbal, televize a video. Středisko se nachází na rozhraní lesa, pole a louky. Je 

osamoceno, nejbližší hájenka je vzdálená 2 km. Celková kapacita je 108 osob. Budova 

přízemí: 1 x 2lůžkový pokoj, 1 x 6lůžkový pokoj, 1x 8lůžkový pokoj. Budova patro: 2 

x 4lůžkový průchozí pokoj, 2 x 6lůžkový průchozí pokoj, 1 x 6lůžkový pokoj, 1x 

4lůžkový pokoj, 1x 2lůžkový pokoj. Dále se zde nachází 15 x 4lůžková chatka. 

Vybavenost areálu potřebuje v následujících letech zlepšit. 

 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti DDM 
 

    K 30. 9. 2017 bylo v pracovním poměru pět zaměstnanců, z toho tři pedagogové volného 

času, jeden provozní pracovník a jedna uklízečka. Všichni pracovníci pracují na plný úvazek. 

O účetnictví se starají dva zaměstnanci, se kterými byla sepsána pracovní dohoda o vedení 

účetnictví a zpracování platů a mezd. 

Na dohodu o provedení práce je od 1. 10. 2017 zaměstnáno šest vedoucích kroužků. 

Dále se v průběhu roku dle potřeby sepisují dohody o provedení práce se zaměstnanci, kteří 

pracují například jako, programový vedoucí, oddílový vedoucí, zdravotníci, kuchařky a další 

personál pro zabezpečení chodu naší doplňkové činnosti. 



4. Údaje o zápisu do kroužků pro školní rok 2017/2018 

 
V tomto roce jsme otevřeli patnáct zájmových útvarů, do kterých se přihlásilo celkem 199 

účastníků. Za zmínku stojí porovnání jednotlivých kategorií účastníků podle výkazu o 

činnosti střediska volného času MŠMT. 

 

  2016/2017 2017/2018 

Účastníci 190 199 

Žáci 100 153 

Děti do 6 let 43 26 

Ostatní 47 20 

 
Jako ostatní metodika označuje rodiče dětí do šesti let a dospělé. 

 

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

24. května 2017  Školení řidičů referentských vozidel  Mgr. Roman Klimek 

24. května 2017  Školení řidičů referentských vozidel  Věra Švábová 

13. října 2017 zahájení Funkční studium   Mgr. Roman Klimek 

19. září 2017  Keramický seminář – modelování    Mgr. Ivana Handschkeová 

19. září 2017  Keramický seminář – modelování   Mgr. Naděžda Habartová  

25. záři 2017  Keramický seminář – glazování   Mgr. Ivana Handschkeová 

25. záři 2017  Keramický seminář – glazování   Mgr. Naděžda Habartová 

16. října 2017  Keramický seminář – modelování   Mgr. Ivana Handschkeová 

16. října 2017  Keramický seminář – modelování  Mgr. Naděžda Habartová 

23. října 2017  Keramický seminář – glazování   Mgr. Ivana Handschkeová 

23. října 2017  Keramický seminář – glazování   Mgr. Naděžda Habartová 

30. října 2017   Keramický seminář – hrn. kruh   Mgr. Ivana Handschkeová 

30. října 2017    Keramický seminář – hrn. kruh       Mgr. Naděžda Habartová 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
24. května 2017  Školení řidičů referentských vozidel  Břetislav Bajer 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci DDM na veřejnosti 

 
12. srpna 2017  Histokolo    87 účastníků 

11. – 15. září 2017  Den otevřených dveří   60 účastníků 

6. října 2017   Podzimní drakiáda    37 účastníků 

12. – 14. října 2017  72 hodin    19 účastníků 

25. listopadu 2017  Těšíme se na Ježíška    20 účastníků 

 

 
 



 

8. Údaje o činnosti: DDM Sokolská 525 

 
DDM na Sokolské ulici slouží především k pořádání kroužků pro žáky, kroužky pro rodiče 

s dětmi, jednorázové akce pro děti a dospělé (například předvánoční akce Těšíme se na 

Ježíška), přespání žáků kroužků, které ke své činnosti využívají jiné zázemí a klubovny než je 

DDM. 

Také je možné využít toto zařízení jako ubytování pro jiné organizace i turisty. 

Kroužky sportovně zaměřené využívají ke své činnosti tělocvičnu školy jak ve Ždánicích, tak 

na Čejči. Za příznivého počasí se provozují kroužky i v přírodě nebo na zahradě DDM. 

 

 

 
Kroužek - Aerobic / Zumba 



 
Kroužek - Střelecký 

 

 

 
Předvánoční akce - Těšíme se na Ježíška 

 

 



9. Údaje o činnosti: Klub DDM 

 
Za výrazného přispění města byl otevřen Klub DDM na Hvězdárně.  

Město Ždánice se podílelo na rekonstrukci třídy v suterénu hvězdárny, chodby před třídou, 

sociálních zařízení, rozvodech elektrické sítě a spoustě dalších činnostech jako je například 

vybudování internetového připojení, bez kterých by nebylo možné činnost na klubu 

provozovat.  

Klub byl otevřen 20. 10. 2017 přespáním na Hvězdárně v rámci programu Noc v muzeu a 

slouží dětem k trávení volného času ve dnech pondělí až čtvrtek v čase od 13:00 do 17:00. 

Mimo tuto pravidelnou činnost se jednou měsíčně pořádá přespání dětí s programem. Náplní 

je různorodá činnost podle věku a pohlaví dětí pod vedením pedagogů. Krom oddechu a 

relaxace můžou děti využívat klub i za účelem doučování a k přípravě na přijímací zkoušky.  

Naše organizace se podílela na vybavenosti klubu a celkové náklady od nábytku až po 

technické zařízení dosáhly částky 21 000,- Kč. Zbývající část vybavení byla doplněna z DDM 

na Sokolské ulici. 

 

 
 

 

 

10. Údaje o činnosti: Haluzická Hájenka 

 
Haluzická Hájenka slouží především k pořádání letních táborů, školních výletů, adaptačních 

pobytů a k dalším činnostem spojených s dětmi a mládeží. 

Tuto základnu lze využít k pořádání různých akcí, jako jsou rodinné oslavy, svatební hostiny 

nebo k ubytování pro turisty. 



V minulých letech bohužel tato základna utrpěla nevhodným hospodařením a v tomto roce 

bylo potřebné vynaložit nemalé úsilí a finanční prostředky pro její údržbu a rekonstrukci. 

Nevyhovující byly především sociálky, chodníky mezi chatkami, podlahy v chatkách, chybělo 

evakuační značení, byl zde nedostatek hasicích přístrojů, místnost nad skladem je 

v havarijním stavu, byla propadlá revize elektrických zařízení, revize drobných spotřebičů, 

chyběl zde protokol vnějších činitelů, chybělo dávkovací zařízení chloru do vodovodního 

řádu, přístroje a stroje byly v dezolátním stavu a většina z nich je za zenitem svého času 

(akutní je pořízení nového robota na vysávání bazénu a traktoru pro údržbu areálu), bazén je 

v havarijním stavu a je nezbytné řešit jeho rekonstrukci. Stejně tak sociální zařízení na hlavní 

budově.   

V tomto roce město Ždánice zrekonstruovalo přízemí hlavní budovy, kde byla budova ve 

větší části podřezána, vznikly nové izolace, podlahy, omítky, elektroinstalace a položené nové 

linoleum. Při této činnosti bylo vybudováno zázemí pro zdravotníka a současně pokoje pro 

kuchařky a izolace pro akutně nemocné děti. 

V podzimních měsících započala rekonstrukce sociálních zařízení, kdy město Ždánice 

rozvedlo nové potrubí vody.  

V chatkové části se nám podařilo vyměnit podlahy v osmi chatkách, které jsou i nově 

vymalované. V celé části je předlážděný chodník. 

Na hlavní budově jsou vymalovány všechny místnosti a dokoupené nové botníky pro děti.   

 

 
Rozebírání chodníku – Kamarádi a Přátelé Haluzické Hájenky 

 

 

 

 

 



Tabulka mimořádných nezbytných výdajů pro chod Haluzické Hájenky 

 
Studna (čistění, poklop) 12000,- Kč. 

Tlaková nádoba 17361,- Kč. 

Dávkovače chlóru (bazén) 14471,- Kč. 

Oprava čerpadla (bazén) 33824,- Kč. 

Dávkovač pro vodovodní 

řád 10845,- Kč. 

Oprava chodníků 11200,- Kč. 

Lednice 8990,- Kč. 

Opravy technického 

vybavení 9870,- Kč. 

 

 

11. Údaje o činnosti kroužků do 30. 6. 2017 

 
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo kroužky 190 účastníků a celkem navštěvovali 

patnáct kroužků. Je potřeba ale zdůraznit, že z tohoto počtu bylo 47 dospělých. 

Byly vedeny tyto kroužky: Keramika I, II, III, Keramika pro rodiče s dětmi, Keramika pro 

dospělé, Mažoretky, Ždáničánek, Kamarádi, Kuchtík, Klubíčko, Taneční hrátky, Papírohraní, 

Florbal a Zálesák. 

 

 

12. Údaje o doplňkové činnosti za rok 2017 

 
Dům dětí a mládeže v rámci doplňkové činnosti realizoval pobyty na Haluzické Hájence. 

V roce 2017 proběhlo 22 pobytů (školní výlety, adaptační pobyty, rodinné oslavy, svatby, 

semináře). Tuto činnost poskytujeme za účelem finančního zisku, který následně investujeme 

do vybavenosti a údržby Haluzické Hájenky. 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti, kontrolní činnosti a revizní  

      činnosti provedené v roce 2017 

 
Audit o hospodaření na DDM ve Ždánicích 

Kontrola Krajské hygienické stanice 20. 7. 2017 

Česká inspekce životního prostředí 20. 7. 2017 

Kontrola Krajské hygienické stanice 9. 8. 2017 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 18. 8 2017 

 

Revize elektrické instalace nízkého napětí 19. 8. 2017       

Revize malých spotřebičů 20. 8. 2017 

Protokol o určení vnějších vlivů 21. 8. 2017 

Revize elektrického zařízení – pec 6. 10. 2017 

 

 

 

 



 

14. Základní údaje o hospodaření DDM za rok 2016 

 
Výnosy celkem: (výnosy z prodeje služeb, čerpání fondů, ostatní výnosy, výnosy vybraných 

místních vládních dotací) 

5 126 880,82 Kč. 

Náklady celkem: 

4 964 827,06 Kč. 

Hospodářský zisk celkem:  

162 053,76 Kč. 

 

 

15. Vlastní kontrolní činnost 

 
Kontrolní činností placených faktur bylo zjištěno, že DDM Ždánice vynakládal nemalé 

finanční prostředky na reklamu u různých serverů a společností jako je Fůze s.r.o., Infom, 

Bysmode, Česko katalog, Seznam firem Czech s.r.o., Seznam a Google. 

Nadále bylo zjištěno, že byly hrazeny faktury za pevné telefonní linky u společností Live 

telecom a O2 přičemž tyto nebyly zapojeny a tudíž nevyužívány. 

Všechny tyto služby byly z naší strany vypovězeny a tím naše organizace ušetří ročně 

v součtu více jako 85 000,- Kč.  

 

 

 

V hodnotící zprávě se lze relevantně opírat o činnost kroužků a aktivitách DDM na veřejnosti 

od 10. 7 2017. Do této doby nebyla evidence o činnosti řádně vedena. 

 

 
Hodnotící zprávu o činnosti za 2017 vypracoval dne 12. 12. 2017 

 

 

        Mgr. Roman Klimek 

        ředitel Domu dětí a mládeže 

 

 


