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Výroční zpráva  
o činnosti střediska volného času 

 
za rok 2020 



1. Základní údaje o DDM 
 
Název: Dům dětí a mládeže Ždánice, příspěvková organizace 
Sídlo: Sokolská 525, Ždánice 696 32 
Zřizovatel: město Ždánice 
Ředitel: Mgr. Roman Klimek  
Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Handschkeová. 
Kontakty: mobil – 702 091 351, 702 091 352 
                 E-mail - ddm@ddmzdanice.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 (Mouchnice 126). 
 

- 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. 12. 2020 bylo v pracovním poměru šest zaměstnanců, z toho čtyři pedagogové volného 
času, jeden školník a jedna uklízečka. Dva pedagogové volného času, školník a uklízečka 
pracují na plný úvazek. Dva pedagogové volného času na poloviční úvazek. 
O účetnictví se starají dva zaměstnanci, se kterými byla sepsána pracovní smlouva o vedení 
účetnictví a zpracování platů a mezd. 
Na dohodu o provedení práce je od 1. 10. 2020 zaměstnáno pět 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. Za rok 2020 takto bylo sepsáno 111 
dohod o provedení práce. 
 
 
4. Údaje o zápisu do kroužků pro školní rok 2020/2021 
 
V tomto roce jsme otevřeli devatenáct zájmových útvarů, do kterých se sice přihlásilo celkem 
247 účastníků, ale vzhledem k situaci ohledně Cov – 19, jsme nakonec otevřeli jen sedmnáct 
zájmových útvarů a tyto navštěvuje 137 dětí a žáků.  
Tento trend se však nikterak neliší od situace v jiných střediscích volného času a domů dětí a 
mládeže v ČR.  
Obavy o zdraví a finanční situace rodičů jsou bohužel důsledkem pandemie Cov – 19 
 
 
5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
21. května 2020  Školení řidičů referentských vozidel  Mgr. Roman Klimek 
21. května 2020  Školení řidičů referentských vozidel  Mgr. Ivana Handschkeová 
 
Veškerá další školení a vzdělávací akce byly zrušeny (Cov.-19) 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 
21. května 2020  Školení řidičů referentských vozidel   Břetislav Bajer 
 
Veškerá další školení a vzdělávací akce byly zrušeny (Cov.-19) 
 
 
Neuskutečnilo se plánované vzdělávání pedagoga volného času pro externí zaměstnance 
DDM. (Cov.- 19) 
 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci DDM na veřejnosti 
 
9. února 2020   Dětský karneval    209 účastníků 
28. února 2020  Uzel přátelství    18 účastníků 
7. března 2020                        Jarní keramické tvoření         14 účastníků 
15. srpna 2020  Histokolo    67 účastníků 
1. října 2020   Podzimní fotodrakiáda   94 účastníků 
1. listopadu 2020  Ždánický místopis    53 účastníků 
prosinec 2020   Těšíme se (distančně) na Ježíška 138 účastníků 
 
Další plánovaná činnost se neuskutečnila (Cov.-19) 
 
 
 
 



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. 
Kroužky sportovně zaměřené využívají ke své činnosti tělocvičnu školy jak ve Ždánicích, tak 
na Čejči a Archlebově. Za příznivého počasí se provozují kroužky i v přírodě nebo na zahradě 
DDM a hřišti, které vlastní Sokol Ždánice. 
Aktivit pro děti, které se pořádány na domu dětí v roce 2020 se zúčastnilo díky covidové 
pandemii jen 593 účastníků.  
DDM Ždánice se aktivně zapojil do projektu MŠMT Ve škole po škole, který je 
spolufinancován EU.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Údaje o činnosti: Klub DDM 
 
Za výrazného přispění města byl v roce 2017 otevřen Klub DDM na Hvězdárně.  
V roce 2020 klub navštívilo celkem 289 dětí v odpoledních hodinách ve dnech pondělí až 
čtvrtek. Zde probíhaly různé tvořivé aktivity, deskové hry, stolní hry, doučování z jazyka 
českého, jazyka anglického a mnoho dalších činností pod vedením pedagogů volného času. 
Za kok 2020 zde proběhlo 3 krát víkendové přespání různého tematického zaměření, kterého 
se zúčastnilo 70 dětí ze Ždánic a okolí. I tato činnost byla značně omezena a ovlivněna 
pandemií Cov.-19. 
 

 
 
 
 
 
 



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 tomto roce proběhla za spolupráce s MU Ždánice rekonstrukce bazénu, při které byl 
zhotoven nový korpus bazénu, nové rozvody technologie, povrch bazénu (fólie), povrch mezi 
malým a velkým bazénem a oplocení bazénu. 
Oplocení bazénu bylo vybudováno svépomocně stejně jako předláždění a dobudování 
povrchu v oploceném areálu bazénu. 
Vzhledem k omezenému počtu pronájmů (Cov.-19) jsme byly nuceni plánované investice 
omezit. Dále jsme zakoupily nové lavice do venkovní jídelny a stůl a lavice pro stravování 
personálu. Poslední investicí tohoto roku byla nová skříň na talíře a lednice na mléčné 
výrobky. 
 
 
Tabulka mimořádných nezbytných výdajů pro chod Haluzické Hájenky – 2020 
hrazených ze zisku hospodářské činnosti DDM. 
 
Technologie bazénu 256562,- Kč. 
Lavice - jídelna 9450,- Kč. 
Stůl a lavice 9450,- Kč. 
Skříň na talíře 2703,- Kč. 
Lednice na ml. výrobky 26741,- Kč. 

 

 
 



11. Údaje o činnosti kroužků do 31. 12. 2020 
 
Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje kroužky 137 účastníků (žáků a dětí) 
Byly vedeny tyto kroužky: Atletický, Sportovní, , Divadelní, Keramika, Keramika pro rodiče 
s dětmi, Mažoretky, Ždáničánek,  T.O.Kamarádi, Herna pro rodiče s dětmi, Zálesák, In – line 
bruslení, Hvězdářský 
Od října 2020 byl nově otevřen kroužek Basketbalu. 
Kroužky v tomto roce probíhaly ve Ždánicích, Čejči a Archlebově. 
Díky finančním prostředkům na pomůcky se nám podařilo po technické a materiální stránce 
vybavit všechny kroužky.  
 
 
12. Údaje o letních pobytových a příměstských táborech za rok 2020 
 
V roce 2020 se uskutečnily tři příměstské tábory ve Ždánících, kterých se zúčastnilo celkem 
42 žáků. 
Pobytových táborů bylo uspořádáno pět turnusů. Dva čtrnáctidenní, dva desetidenní a jeden 
sedmidenní turnus. Celkem se letních pobytových táborů zúčastnilo 400 žáků základních škol. 
Naše kapacita tak byla plně naplněna. 
 
13. Údaje o doplňkové činnosti za rok 2020 
 
Dům dětí a mládeže v rámci doplňkové činnosti realizoval pobyty na Haluzické Hájence. 
V roce 2020 proběhlo pouze 6 pobytů tři a více denních (školní výlety, adaptační pobyty, 
rodinné oslavy, svatby, semináře). Ostatní rezervované pobyty byly pro nařízení vlády (Cov.-
19) zrušeny. Tuto činnost poskytujeme za účelem finančního zisku, který následně 
investujeme do vybavenosti a údržby Haluzické Hájenky. 
 
 
14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti, kontrolní činnosti a revizní  
      činnosti provedené v roce 2020 
 
Dne 20. 1. - 22. 1. 1920 byla provedena inspekční činnost ČŠI 
Závěr kontroly: formální nedostatky byly odstraněny během inspekční činnosti. 
 
Dne 13. 7. 2020 byla provedena kontrola KHSJM 40188/2020/VY/HDM 
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Dne 22. 7. 2020 byly provedena kontrola KHSJM 40858/2020/HO/HOK 
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Ve dnech 26. 5., 10. 6., 7. 7.,  21. 7., a 4. 8. 2020 byly provedeny pravidelné kontroly pitné a 
bazénové vody. 
Závěr kontrol: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Dne 24. 10 2020 byly provedena kontrola S-KZ-VZP-20-03115559-B8G4 
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 



Dne 11. 12. 2020 proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu o finanční kontrole ve 
veřejné správě. Byla provedena pracovníky Městského úřadu Ždánice. 
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
V průběhu roku proběhla revizních činností dle stanoveného harmonogramu. 
 
 
15. Základní údaje o hospodaření DDM za rok 2020 
 
Hospodářský zisk: 
Zisk celkem 42 223,76,- Kč 
 
 
 
 
Hodnotící zprávu o činnosti za rok 2020 vypracoval dne 18. 1. 2021 
 
 
        Mgr. Roman Klimek 
        ředitel Domu dětí a mládeže 
 
 
 


	K 30. 12. 2020 bylo v pracovním poměru šest zaměstnanců, z toho čtyři pedagogové volného času, jeden školník a jedna uklízečka. Dva pedagogové volného času, školník a uklízečka pracují na plný úvazek. Dva pedagogové volného času na poloviční úvazek.

