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1. Základní údaje o DDM
Název organizace: Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem,
Adresa: Flesarova 49, Třebechovice pod Orebem, 50346
IČO: 62694723
RED_IZO: 600089126
Bankovní spojení: 593 630 277/0100

Tel: 495 592 230, 736 770 462, 607 066 029
Právní forma: příspěvková organizace města
ID: hhykj2h
e-mail: info@ddmtre.cz
web: www.ddmtre.cz
ředitel: Mgr. Petra Jánská (od 1. 9. 2016)
Datum zapsání do rejstříku škol a školských zařízení:1. 1. 2005
zřizovatel: město Třebechovice pod Orebem
Masarykovo nám.14, Třebechovice pod Orebem, 50346
e-mail: podatelna@mutrebechovice.cz
DDM Třebechovice je příspěvkovou organizací města s právní subjektivitou.
Právnická osoba byla zřízena 1. 1. 1996 na dobu neurčitou.
Jde o školské zařízení – středisko volného času pro děti, mládež a další zájemce.
Jeho činnost je upravena zákonem č.561/2004 Sb. a přesně vymezena vyhláškou MŠMT č.74/2005
Sb. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů,
není-li stanoveno jinak.
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2. Charakteristika DDM
Hlavní činnost
DDM je zařízením pro volný čas, uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež
i dospělé. Ta je realizována těmito formami:
 Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností – zájmové útvary (kroužky),
 příležitostnou výchovnou, vzdělávací, rekreační a zájmovou činností – akce DDM v rámci prázdnin,
ředitelského volna v ZŚ, víkendů
 táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost
školského zařízení pro zájmové vzdělávání. – pobytové akce
 osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací, vedení k prevenci rizikového
chování a uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb.
 individuální činností – podpora nadaných nebo znevýhodněných dětí
 Spontánní činností - u nás např. v rámci Herního klubu
 Pořádání a účastí na soutěžích

Doplňková činnost
Na základě povolení zřizovatelem a vymezením zřizovací listinou provozuje DDM Třebechovice
doplňkovou činnost ve smyslu pronájmu nebytových prostor organizace pro zájmovou činnost jiným
právnickým a fyzickým osobám, pokud to nenaruší hlavní činnost organizace. Výše ceny pronájmu je
stanovena a schválena radou města.
3. Zajištění činnosti DDM
 V čele organizace stojí ředitelka.
 Poradním orgánem je pedagogická rada, která se koná nejméně 2x ročně, vždy na začátku a konci
školního roku, nebo podle potřeby.
 Porady interních pracovníků se konají 1x týdně.
 Ředitelku zastupuje v době její nepřítomnosti (delší než 14 dní) hospodářka DDM, ve věcech
pedagogických pověřený pedagogický pracovník.
 Pedagogové volného času se zodpovídají ředitelce. Vedou pravidelnou činnost v rozsahu minimálně
6 hodin týdně a připravují a zajišťují činnost příležitostnou a táborovou. Poskytují činnost
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poradenskou a osvětovou a metodicky řídí externí pracovníky. Vedou příslušnou pedagogickou
dokumentaci.
Externí vedoucí zájmových útvarů vedou zájmové útvary a zodpovídají se přiděleným interním
pedagogům dle rozpisu služeb a ředitelce DDM.
Provozní pracovníci – školník a uklízečka – se zodpovídají ředitelce. Dbají na čistotu a zajištění
provozu přiděleného objektu.

4. Materiálně technické podmínky
 DDM má budovu ve Flesarově ulici ve výpůjčce od města. Vzhledem k absenci dostatečně
velké tělocvičny pro halové sporty využívá pronájem tělocvičny ZŠ pro zájmové útvary
florbal a nácvik rybolovné techniky sportovních rybářů.
5. Přehled činnosti DDM za školní rok 2018/2019
pracovníci
počet

Pedagogičtí
interní
4 (2.75 úvazku)

Pravidelná činnost
Příležitostná činnost celkem
Víkendové akce
Ostatní akce
Soutěže MŠMT
Pobytové akce do 5 dní
Pobytové akce nad 5 dní
Příměstské tábory
Spontánní činnost

Pedagogičtí
externí
13

Počet akcí /kroužků
43
173
120
10
1
1
1
4
Herní klub

nepedagogičtí
2 (1,35 úvazku)
Počet účastníků
490
3139
2302
837
5
27
47
78
247

Některé akce pro veřejnost připravujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi města, především
s Třebechovickým muzeem Betlémů a Heldovou městskou knihovnou, Městskou policií a Dobrovolnými
hasiči. Rovněž jsme se podíleli na akcích pořádaných jinými organizacemi, svazy a sdruženími.(TJ Orel,
Vodácký klub, Klub leteckých modelářů)
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6. Úspěchy
Jako tradičně se mnoho našich zájmových útvarů účastní různých regionálních i národních soutěží s velmi
dobrými výsledky.
Ve školním roce 2018/2019 byli nejúspěšnější :
 TRCA auta, kteří vozí ze všech závodů přední umístění a to zejména Jakub Blecha, Petr
Sibeke, Filip Senko, Pavel Blažek a Radek Šajn. Letos bodovali v 8 soutěžích.
 Sportovní rybáři, kteří dosáhli významných výsledků v celostátních soutěžích pořádaných
Českým rybářským svazem. Ze soutěže Zlatá udice si přivezli 1. místa David Vejs a Michal
Mencl, 2. místo Tomáš Bastl a 3. místo Viktorka Svobodová a družstvo Lipani Třebechovice.
 Judisté, kde byli nejlepší Kateřina Fikartová, Viktorie Drahošová, která se stala talentem
Královéhradeckého kraje, Vojtěch Fikart, Alan Drahoš a Víťa Skřivánek
 Šachisté, sourozenci Reschelovi, Tobiáš Zdechovský
 Tanečníci ze skupiny M.A.D.Style, kteří z 12 soutěží přivezli 3x první, 3x druhé a 3x třetí
místo. Hlavní skupina se stala v soutěži Czech dance tour 2019 Mistry Čech.
 2. místo si z Mia festivalu přivezly i dívky z Aerobicku

5

7. Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2017
2018
Dotace - kraj - platy

Poskytnuto
(čerpáno)
2 221 423

Čerpáno (vybráno)
2 217 181,79

Dotace - zřizovatel

655 000

327 941,72

Dotace - OPVVV

644 612

11 364,00

Vráceno
4 241,21
327 058,28
0

Výnosy
Prostředky z hlavní
činnosti
- pravidelná
- táborová
- ostatní

433 047,00
272 000,00
16 988

Doplňková činnost

Příjmy
15 800

Výdaje
11 682

Zisk
4 118

Komentář ředitele:
 Oproti roku 2017 jsme zaznamenali nárůst finančních prostředků z hlavní činnosti, zejména
pravidelné a táborové (cca o 273 000,-Kč) Narostl nám počet kroužků (o 5) i účastníků (o 26).
Získané finanční prostředky byly následně použity na vybavení kroužků a odměny (platy) externích
vedoucích, které jsme v letošním roce vzhledem ke snížení dotace KÚ na platy nemohli pokrýt
z těchto zdrojů.
 Rovněž narostl i počet příležitostných akcí. O 1 jsme navýšili i počet příměstských táborů.
 Stouply náklady na pořádání pobytových akcí (navýšení cen dopravy, ubytování i pojištění).
 Mírně nám poklesl příjem z doplňkové činnosti, což bylo způsobeno větším využitím prostor DDM
pro hlavní činnost a tím pádem menší možností tyto prostory pronajmout. Tyto příjmy byly po
schválení zřizovatelem převedeny do rezervního fondu a fondu odměn.
 U provozních prostředků od zřizovatele jsme vzhledem k výměně oken opravám vodovodních baterií
ušetřili na spotřebě energií.
 Nově jsme díky dotaci OPVVV MŠMT a EU do výuky zařadili odborníky z praxe a dovybavili
některé kroužky. Pořídili jsme lana na šplh do klubovny juda, dívčí klub vybavili šicími stroji a
overlockem a do keramické dílny jsme pořídili keramický kruh. Taneční skupina dostala novou
multifunkční reprobednu.
 V létě 2019 se opravila fasáda ze strany ze dvorku a od fary a okapové svody.
 Opravili jsme rovněž padající štuk v tělocvičně a spodní část zdí jsme doobložili (extrémní zátěž
díky míčovým sportům)
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8. Plánované investice na období 2019 – 2020
 Vybavení DDM sportovním náčiním (pro sportovní kroužky, příležitostné akce a příměstské tábory)
 Výmalba přízemí a podkroví
 Interaktivní tabule do učebny výtvarny
 Aktualizace IT sítě, dle potřeby výměna počítačů, sjednocení softwarového vybavení
 Oprava kotelny – ohřev vody, řídící jednotka
 Opravy dle revizních zpráv
 Oprava izolací a průsaků střechou (oprava střechy)
Další plánované investice
 Rekonstrukce sociálního zařízení přízemí a 1. patra.
9. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím:
Za rok 2018
dle § 18 odst. 1 písm.
a) DDM Třebechovice pod Orebem nepřijalo žádnou žádost o podání informace ve smyslu výše
uvedeného zákona. § 18 odst. 1 písm.
b) Nebylo řešeno žádné odvolání proti rozhodnutí. § 18 odst. 1 písm.
c) Žádný případ nebyl řešen soudně. § 18 odst. 1 písm.
d) Sankce za nedodržování tohoto zákona nebyly uplatněny. § 18 odst. 1 písm.
e) Agendu k žádostem ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vede
ředitel DDM.

10. Závěr
Dle provedené evaluace došlo k výraznému zlepšení klimatu a kultury DDM. Rozšířili jsme nabídku
volnočasových aktivit pro všechny cílové skupiny.
Daří se nám díky projektu OPVVV Šablony II postupně dovybavovat jednotlivé kroužky a prostory.
Rovněž se osvědčilo zapojení odborníků z praxe a zavedení tandemové výuky některých kroužků.
Velkým přínosem bylo zřízení pracovního místa školní asistentky (rovněž z projektu šablony II), která
pomáhá zejména při komunikaci s rodiči, zprostředkování informací mezi vedoucími a zákonnými
zástupci účastníků. Rovněž pomáhá při začleňování znevýhodněných účastníků a funguje jako podpora
pedagogy (např. při práci v různorodé skupině, nebo při přípravě aktivit. Tento post bychom rádi
zachovali i po skončení projektu.
Máme velmi úspěšné kroužky, které nás pravidelně reprezentují na soutěžích jako jsou Taneční skupina
MAD Style, jejíž choreografie jim letos zajistila titul Mistři Čech; úspěšné máme judisty, šachisty,
TRCA auta a sportovní rybáři. I v následujících letech chceme i nadále nabízet co nejpestřejší škálu
volnočasových aktivit a to jak v pravidelné, tak v příležitostné činnosti. Chceme nabídnout aktivity, ve
kterých každý účastník může objevit svůj talent, najít zpestření života a sdílet ho s ostatními a to bez
ohledu na věk.
Budeme se snažit zapojit do volnočasových aktivit širší veřejnost a to prostřednictvím víkendových
kursů, dílen a sportovních aktivit pro celou rodinu.
Jistou rezervu máme v propagaci a marketingu, připravujeme proto plán na zlepšení (baner, brožury,
kalendáře, marketingové akce)
I nadále budeme rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi města. Posílit bychom chtěli spolupráci
zejména s místní MŠ a ZŠ.
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Dle možností budeme dále dovybavovat kroužky a zlepšovat materiální podmínky pro zájmovou
činnost.
Volnočasové aktivity pro děti, žáky a studenty budeme v příležitostné činnosti směřovat hlavně na
období školního volna (ředitelské volno a prázdniny), abychom nabídli smysluplné volnočasové aktivity
v době, kdy jsou rodiče školních dětí v práci.
Nadále se účastníme projektu MŠMT a EU Šablony II. Tento projekt z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání nám umožňuje zapojit do výuky odborníky z praxe, dále vzdělávat pedagogy, využít
pozici školního asistenta a zkvalitnit tak výuku v oblasti zájmového vzdělávání.
I nadále chceme nabízet aktivity pro celou rodinu ve smyslu našeho motta:
„Šťastné dítě - spokojený rodič
Šťastný rodič – spokojené dítě“

V Třebechovicích pod Orebem, 1. 9. 2019

Mgr. Petra Jánská
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