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1. Charakteristika Domu dětí a mládeže  

Dům dětí a mládeže v souladu se Zřizovací listinou a Statutem, které schválil zřizovatel 

město Jaroměř, rozvíjí svoji činnost v oblasti volnočasových aktivit a zájmového 

vzdělávání. Celková kapacita dětí a mládeže v pravidelné zájmové činnosti je 687 osob v 

58 zájmových útvarech. V nepravidelné zájmové činnosti včetně aktivit pro dospělé je 

celková kapacita DDM cca 6252 osob. 

Činnosti probíhá na budově DDM v Josefově ve Školní ulici. V případě sportovních 

zájmových útvarů v pronajatých prostorách. Tělocvičny ZŠ B. Němcové (kapuera, mičuda) 

a aula Gymnázia (taneční kroužky, mažoretky), hale ASVAJ (badminton) tělocvična SOU  

( baskeťáci). 

Letní a táborová činnost se realizuje na smluvně zajištěných zařízeních. (ubytovací objekty 

spřátelených DDM např.Rychnov n K, chata Zvonařka v Krkonoších, apod.) 

Materiální zabezpečení je odpovídající typu zařízení a je průběžně obnovováno. 

 

2. Hlavní úkoly DDM  

Prioritním úkolem DDM ve školním roce 2017 - 2018 bylo zabezpečení maximální 

nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež z Jaroměře, Josefova a spádových obcí a 

nabídnout takové činnosti, které by zaujaly nové účastníky.  

Nábor dětí do pravidelných zájmových útvarů byl realizován na základě informační 

brožury. Tištěné ve firmě Tisk Jaroměř. WWW stránky a facebook.  Doplňkový nábor byl 

  



řešen letáky na akcích a vývěskách, ve školách, školních družinách. Příležitostné a 

spontánní akce byly inzerovány v pravidelných zájmových útvarech DDM a na plakátech, 

které byly umístěny v propagačních skříňkách na budově DDM, na sídlišti Zavadilka a na 

podloubí na náměstí ČSA. Využíváme také výletových ploch města, které spravují 

Technické služby. Dále zveřejňujeme informace o akcích ve Zpravodaji města a 

Infoservisu. Neustále se snažíme zkvalitňovat prezentaci na www stránkách. Změna 

poskytovatele webového prostoru se ukázala velice přínosnou. Zrychlila aktualizace 

přesnost informací. Prohloubili jsme spolupráci v webmasterem. Ukládáme fotografie na 

www. Rajče kde jsou dostupné všem účastníkům akcí i široké veřejnosti. 

Byla vypracována směrnice a zavedeny postupy při zpracování osobních údajů, aby vše 

odpovídalo Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů nahrazující zákon 101/2000 Sb. 

Pracovní kolektiv je stabilizovaný a funguje bez problémů. Což vede ke zkvalitnění a 

zjednodušení práce. U externích pracovníků a aktivistů, bez kterých se činnost DDM 

neobejde, došlo ke stabilizaci a zapojení odrostlíků (to znamená bývalých účastníků 

pravidelné zájmové činnosti DDM).  

 

 

3. Personální zabezpečení  

 

3.1. Pedagogové pro volný čas  

Ve školním roce 2017 - 2018 pracovali 3 pedagogové pro volný čas, včetně ředitele, 

přepočtený počet 2,7. V dubnu 2018 odešla Iveta Pírková vedoucí oddělení estetiky na 

mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila vítězka výběrového řízení Aneta Bryndová. 

Stávající stav 3 pracovníků je dostačující a vedení DDM nepředpokládá nárůst interních 

pracovníků. Stabilizoval se stav externích pracovníků a aktivistů na 52 z toho je 30 žen, tito 

spolupracují na zabezpečení činnosti DDM v pravidelné činnosti zájmových útvarů a při 

organizaci letní činnosti.  

 

3.2. Pracovníci THP  

Ve školním roce 2017 - 2018 pracovali na DDM 2 THP zaměstnanci (1 uklízečka, 1 účetní 

a mzdová účetní). Přepočtený počet pracovníků byl 1,5 což je dostačující pro zabezpečení 

řádného chodu DDM.  

3.3. Kvalifikace pracovníků  

Všichni pracovníci DDM splňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí, na které jsou 

zařazeni.Obě vedoucí oddělení mají pedagogické bakalářské vzdělání. Účetní se průběžně 

vzdělává na školeních doporučených zřizovatelem i Krajským úřadem, aby aplikovala 

legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd. U externích pracovníků a aktivistů je kladen 

důraz na odborné znalosti. Vybraní externí pracovníci jsou vysíláni na odborná školení, aby 

uplatnili nové trendy v zájmové činnosti. 8 externistů absolvovalo pedagogické studium 

pro pedagogy volného času. Ředitel se průběžně vzdělává v rámci DVPP,  managementu  

v oboru legislativy příspěvkových organizací a školení v rámci projektu Klíče pro život 



pořádaných NIDV. (novela školského zákona, změny v systému odměňování pracovníků 

ve školství, aplikace GDPR a využití šablon II. atd.) 

 

 

4. Řídící činnost  

Kontrolní činnost se odvíjela od systému porad. Pravidelně, každý týden v úterý se konají 

porady pedagogických pracovníků. Všichni pracovníci se účastní provozních porad, které 

na DDM nahrazují pedagogické rady. Tímto systémem dochází ke kvalitnějšímu a 

přesnějšímu přenosu informací na všechny pracovníky DDM. Kontrolní činnost probíhá v 

oblasti pedagogické, kontrolou stavu deníků a hospitační činností v zájmových útvarech a 

na akcích pořádaných organizací. Hospitace provádí každý vedoucí u ZU svého oddělení. 

Ředitel provádí hospitace u ZU u kterých se vyskytují nedostatky nebo u nových 

externistů. 

Proškolení BOZP zajišťuje paní Toglová(odborná firma na BOZP a PO) probíhají na 

začátku školního roku, na zahajovací poradě všech pracovníků včetně externích 

spolupracovníků. Pravidelné kontroly BOZP probíhají podle plánu kontrolní činnosti. 

Pravidelně probíhají revize sportovního náčiní, hasičských přístrojů a hydrantů a elektro 

zařízení. Tyto kontroly řeší DDM smluvně s dodavatelskými firmami. 

 

5. Vlastní činnost organizace  

 

5.1. Pravidelná zájmová činnost  

V DDM ve školním roce 2017 - 2018 pracovalo  49 zájmových útvarů s celkovým počtem 

597 členů. Zájmové útvary byly vedeny 3 interními pracovníky, 52 externími pracovníky.   

Nově otevřené ZÚ: 

 Šachy ZŠ B. Němcové      

Šachy ZŠ Jasenná          

 Šachy ZŠ Česká Skalice        

 

 
Některé ZÚ jsme museli ukončit nebo se neotevřely. 

 

Veselé pískání-žádný zájemce, kroužek flétničky má v nabídce mnoho MŠ 

Včelka- žádný zájemce 

Stará textilní řemesla- žádný zájemce 

Sluníčko-pouze jeden přihlášený 

Sebeobrana pro ženy- pouze jeden přihlášený,  

Florbal-během roku přestaly děti mít o kroužek zájem 



Yasmin-před koncem školního roku skončily z důvodu nedostatku účastnic 

Malaika-nedostatek účastnic 

Řezbáři - pracovní vytížení vedoucího  M.Kříže 

PC kurz pro dospělé – nezájem dospělých (pouze 1 přihlášený) 

League of legends – málo zájemců 

Badminton přípravka – sloučeno s Badmintonem 1 + 2 

 

 

 

TOP zájmové útvary dle počtu členů a činnosti: 

Just our street-25 dětí 

-vedoucí Lucie Šedová 

-děti velmi baví moderní tanec ve stylu street dance 

Disco Cats-24 dětí 

-vedoucí Iveta Pírková 

-děti velmi baví tanec v rytmu disca 

Carmen+Carmenky-35 dětí 

-vedoucí Martina Veselková+Natálie Komínková 

-mažoretky mají mnoho soutěžních úspěchů a v mažoretkovém 

sportu jsou jedny z nejlepších v republice 

Rebels-19 dětí 

-vedoucí Beáta Šotolová 

-děti jsou velice šikovné v tanci s pom pomy 

Keramika pro děti-19 dětí 

-vedoucí Petra Turková 

-děti mají rády práci s keramikou, vyrábí i užitečné výrobky 

Střípky-23 dětí 

-vedoucí Iveta Pírková, Eliška Jelínková 

-malé děti se velice rády hýbou a zvlášť pokud mohou tancovat 

Sobotní keramická dílna-23 účastníků 

-vedoucí Alena Hudáková 

-práce s keramikou 

 
Šachy – 79 dětí  (9 ZÚ, 4 vedoucí)  - pravidelně 1 x měsíčně účast na okolních 

turnajích, vlakem s vedoucím nebo s pomocí rodičů auty. 

1.místo na KPŠ v šachu  v Třebechovicích  (Šachy Velichovky) 

Ve spolupráci s ŠO Jiskra Jaroměř – 5 turnajů během roku pro všechny 

účastníky v šachových ZÚ Memoriál V.Vomáčky- O pohár starosty města 

Jaroměře (A. Matoušová, P. Staněk, A.Martínek, K.Chalupa) 

 

Badminton (ASVAJ) – vedoucí E.Černá, J.Černý (reprezentace na turnajích v okolí) – 39 

dětí (Chlumec nad Cidlinou, Smiřice, účast na turnaji v Poličce) 

Během roku 3 turnaje místní (silvestrovský - novoroční, velikonoční, závěrečný) 

Pilates, Aerobik, Cvičení pro seniory – úspěšné, fungující kroužky,  

o které je každoročně velký zájem (dospělí, + cca 8 dětí) 

 

Účast a úspěchy na soutěžích:  
 

Just our street – Lucie Šedová –  



Disco Cats – Iveta Pírková – 3. místo BETA DANCE, 3. místo  

Heřmanův Městec 

Disco Kitty – Iveta Pírková – 2. místo O Rtyňskou zvonici, 3. místo TPO  

DANCE 

Carmenky – Natálie Komínková – Mistrovství ČR, 2. místo, 2x 3. místo,  

6. místo 

Carmen – Martina Veselková – Mistrovství světa Kapské město,  

mistryně světa, 2x 2. vicemistryně světa, 2x 

4. místo, 5. místo, 6. místo 

Zumba dance – Renáta Kilevníková – 5. místo Heřmanův Městec 

Rebels – Beáta Šotolová – 3. místo TMD CUP ČR, 3. místo Čáslavský  

pohár mažoretek, 2. místo O Rtyňskou zvonici  

Conspiro – Iveta Pírková – 3. místo Dvorská jednička, 2x 2. místo  

Heřmanův Městec, 2x 2. místo O Rtyňskou 

zvonici, 1. místo TPO DANCE 

 

5.2. Příležitostná zájmová činnost  

 

V příležitostné činnosti uspořádal DDM 33 akcí, kterých se zúčastnilo 6252 osob. Z toho 

bylo 19 akcí uskutečněno v sobotu a neděli. Příležitostnými akcemi se DDM prezentuje na 

veřejnosti. Viz seznam příležitostných akci v přílohách. 

 

Nejúspěšnější příležitostné akce: 

2 výstavy železničních modelů – 750 účastníků 

Hrátky s čerty – cca 800 účastníků 

Memoriál V.Vomačky – 185 účastníků 

Streetball Josefov (spolupráce s baskeťáky Josefov) – 200 účastníků 

Dětský den v Jaroměři v parku – 1365 účastníků 

Pohádkový les – obnovená tradice320 návštěvníků 

Turnaj v KIM ballu 20 účastníků 

Taneční soustředění Disco Cats 1-30 účastníků-akce se konala za účelem seznámení 

účastníků, tvorby kostýmů, projití choreografie na části, upozornění na jisté chyby v tanci 

Draculova cesta-308 účastníků 

-akce byla velmi chválená, do příště možnost zlepšení ve více 

informacích na webových stránkách, plakátech apod., popřemýšlet o 

možnosti rezervace času, určit přesný čas začátku a konce 

 

Adventní věnce-29 účastníků 

-tento rok přišlo méně účastníků než v minulých letech, pro příští rok 

zvolit lepší propagaci 

 

Besídka-302 účastníků 

-akce byla velice krátká, mnoho zájmových útvarů nemělo ještě secvičenou 

choreografii a tak se nemohly zúčastnit, pro příští rok se více zaměřit na kvalitu 

ozvučení 

 

Taneční soustředění Disco Cats 2-21 účastníků 



-akce se konala za účelem dokončení 

choreografie, kostýmů a hlavně projití 

choreografie na části, upozornění na jisté chyby 

v tanci 

 

Dětský karneval-266 účastníků 

-kapela více zapojovala větší skupinku dětí, což se lidem velice líbilo, 

pro příští rok je potřeba nezapomínat rozdávat odměny 

 

Pohádkový les-119 účastníků 

-akce se konala po dlouhé odmlce a přišel velmi malý počet návštěvníků, 

pro příští rok zvolíme lepší a dřívější propagaci, připravíme více odměn 

 
Příměstský tábor Hrajeme si-17 účastníků 

-tábor byl velice povedený, děti se zapojovaly do 

aktivit, vyjely jsme i na dva výlety 

 

Taneční tábor-46 účastníků 

-tábor byl velice povedený, děti byly šikovné a závěrečný večer byl 

úžasně secvičený, pro příští rok je potřeba zajistit kvalitní nahrávací 

zařízení 

 

5.3. Prázdninová činnost  

O prázdninách organizujeme jak tábory výjezdové a pobytové, tak akce v DDM. O 

podzimních, pololetních prázdninách a v době kdy ZŠ mají ředitelská volna, pořádáme 

tematické výlety do skanzenů a muzeí.  

Příměstský tábor Hrajeme si-17 účastníků, tábor byl velice povedený, děti se  

zapojovaly do aktivit, vyrobily jsme postu výrobků, 

které si děti mohly odnést domů, na památku jim 

zůstalo tričko se jménem, které si vlastnoručně 

ozdobily, na prvním výletě jsme se dozvěděly něco 

zajímavého o Zooparku ve Stěžerách, na druhém 

výletu se děti svezly na koních, pro příští rok by bylo 

dobré udělat dřívější propagaci a tím zvýšit počet 

účastníků 

 

Taneční tábor-46 účastníků, tábor byl velice povedený, děti byly šikovné a  

závěrečný večer byl úžasně secvičený, jednotlivá vystoupení měla 

šmrnc a na dětech bylo vidět, že je to velice baví, pro příští rok je 

potřeba zajistit kvalitní nahrávací zařízení 

 

Příměstský tábor - 23 účastníků (20 dětí + 2 vedoucí + 1 praktikantka) 

Léto s DDM Klíč - 5 dní (v DDM Klíč + výlety po okolí) 

- Do 20 dětí je ideální na přepravu autobusem, do vody, na výlety, na vyrábění 

atd., 2 vedoucí + letos jedna dívka praktikantka (studuje Pedagogickou školu 

v Litomyšli.          



6. Služby poskytované veřejnosti, školám a dalším  

Spolupracujeme se základními a mateřskými školami ve městě i ve spádových obcích.. 

(Speciální škola každý měsíc navštěvuje PC učebnu Vypalujeme keramiku, pomáháme 

personálně i materiálově při sportovních akcích. Velmi dobře se rozvinula spolupráce se 

šachovým klubem Jaroměř. Uspořádali jsme několik turnajů jak v DDM tak na všech 

spádových školách. Rozvíjíme spolupráci se sportovním klubem ZŠ Ostrov.  

Městské muzeum Jaroměř-Advent v muzeu-propagace nejen DDM Klíč,  

ale i výtvarné činnosti a možnost přihlášení nových 

účastníků do zájmových útvarů 

 

Bastion I. – Draculova cesta-vize: větší možnost spolupráce, utužení vztahů 

 

Už několik let ŠO Jiskra Jaroměř – šachový oddíl (turnaje, soustředění..) 

Dětský den – organizace ve městě a okolí, pracující s dětmi a mládeží 

(Pionýři Přátelství, PTO Maxim, Junák – český skaut Jaroměř, MK Rozmarýnek, ZO 

ČSOP Puštíci, Jaro Jaroměř – ochránci přírody, stanice pro handicapované živočichy 

Jaroměř, SDH Jaroměř - hasiči, Policie, Armáda, Školní sportovní klub Jaroměř, Skřítkova 

MŠ, ZŠ Křišťál, TJ Sokol florbalisti + pojišťovna GENERALI 

 

 

 

7. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi  

 

7.1. Spolupráce se zřizovatelem  

Nadále pokračuje spolupráce na výborné úrovni jako v minulosti. Veškeré problémové 

situace vyplývající z provozu DDM a případně z kontrol provedených v DDM jsou řešeny 

věcně a vždy dojdeme ke vzájemnému konsenzu.  

 

7.2. Spolupráce s jinými organizacemi  

 

V roce 2017 jsme rozjeli více spolupráci s Podzemními chodbami – Bastion I., která 

je velkým přínosem. Nejen, že nám pomohli na Draculově cestě, ale na oplátku 

jsme jim měli možnost pomoci na Masopustu či Čarodějnicích. Určitě budeme 

v této  spolupráci pokračovat. 

 

Další spoluprací je se Základní školou Josefov. Umožňuje nám tak přístup k dětem 

nejen v první třídě, ale i v dalších ročnících. Hlavní spolupráce je v adaptačním 

procesu, která zprostředkovává pro žáky 1. tříd, seznámení s dětskými organizacemi 

Josefova. 

 

Každým rokem spolupracujeme s Jaroměřským muzeem a to na Adventu v muzeu, 

kde jim poskytujeme vyrábění pro děti.  

 

Dětský den – organizace ve městě a okolí, pracující s dětmi a mládeží 



(Pionýři Přátelství, PTO Maxim, Junák – český skaut Jaroměř, MK Rozmarýnek, 

ZO ČSOP Puštíci, Jaro Jaroměř – ochránci přírody, stanice pro handicapované 

živočichy Jaroměř, SDH Jaroměř - hasiči, Policie, Armáda, Školní sportovní klub 

Jaroměř, Skřítkova MŠ, ZŠ Křišťál, TJ Sokol florbalisti + pojišťovna GENERALI 

 

TJ Jiskra Jaroměř – šachový oddíl – spolupráce na šachových turnajích pro děti a 

mládež 

 

Klub vodáků v Jaroměři – spolupráce při kroužku „Vodáci“ i při akcích 

a táborech 

 

Badminton – spolupráce se ZŠ Josefov, DDM Smiřice, DDM Chlumec nad 

Cidlinou při turnajích v badmintomu 

 

 

8. Propagační činnost  

Propagační činnost a reklama se odvíjí několika směry. Pravidelná propagace je umístěna 

na http://ddmklic.cz/, o akcích a nabídce informujeme ve Zpravodaji města a v Info servisu. 

Dále využíváme vývěsky na Zavadilce, budově DDM a na podloubí na náměstí ČSA. 

Ředitelé ZŠ nám umožňují každoročně rozdat osobně nabídkové letáky všem žákům ZŠ. 

Stejně postupujeme i v MŠ. Využíváme i možnosti výletových ploch ve městě. Dále 

rozvážíme naše propagační materiály do okolních škol ve spádových obcích. Využíváme 

profil DDM na facebook a využíváme elektronická media. 

 

9. Materiálně technické zabezpečení  

Materiálně technické vybavení je dáno stavem financí. Vybavení je až na výjimky 

dostačující pro rámec činností, které DDM nabízí. Pravidelně obměňujeme opotřebované 

sportovní vybavení.  Stávající stav oddělení je ve stavu, kdy máme vše potřebné. Tento rok 

se neotevřely zájmové útvary s náplní tvořivého charakteru, a proto nebylo potřeba více 

materiálu, než je momentálně na skladě. V následujícím školním roce očekáváme větší 

nárůst požadavků na materiál z důvodu otevření nových zájmových útvarů s cílem 

vyrábění. V dohledné době se budeme zajímat o nové techniky vyrábění a tím pádem bude 

potřeba koupit nějaké moderní pomůcky. 

Potřeba obnovit sportovní potřeby – míče na basketbal, fotbal, volejbal 

Cvičící pomůcky dokoupit – gymbaly, overbaly, stepy, gumy  

PC učebna zastaralá – používaná pouze na návštěvy dětí ze ZŠSp a PŠ  

v Jaroměři (zatím na tento druh návštěv postačující, ale na počítačové kurzy a hraní 

současných her již nevyhovující)  PŘEMĚNA v HERNU ! Vedlejší sklad vyklidit, vyřadit 

nefunkční PC a další odložené věci (přesunout tam PC sestavy) + materiální vybavení na 

(požadavky během roku) 

Rybáři – odměny na závody,  Badminton – míčky + rakety, Železniční modeláři – 

materiál k činnosti, Capoeira – sportovní a další vybavení (bubínky)… 



 

10. Ekonomické zajištění činnosti  

V roce 2017 skončilo hospodaření DDM Klíč se ziskem 82 594 Kč. Finanční vypořádání se 

zřizovatelem proběhlo bez problémů. 

Zdroji financování je příspěvek zřizovatele - Města Jaroměř, který pokrývá provozní 

výdaje organizace  a dotace MŠMT na mzdy, OPPP a učební pomůcky  3 799 537 Kč. To 

jsou hlavní zdroje financování. Dalším zdrojem jsou poplatky za pravidelnou zájmovou 

činnost, které jsou vybírány na celý školní rok. Dále pak výnosy z pořádaných akcí celkem 

775 926 Kč.  Viz výkaz zisku a ztrát v přílohách. 

 

11. Výsledky kontrol 

  

V letošním roce proběhly kontroly ze strany oddělení auditu zřizovatele. Neshledaly žádné 

nedostatky.  

 

 

 

12. Závěry  

Lze konstatovat, že úkoly a funkce svěřené zřizovatelem DDM, byly splněny. Nový školní 

rok je připravován v souladu s poptávkou dětí a mládeže ve spádové oblasti po aktivitách 

ve volném čase se snahou o posílení spontánních aktivit ve dnech pracovního volna a 

krátkých prázdninách v souvislosti se školskou legislativou. Snahou bude nabídnout nové 

aktivity a vzhledem ke klesajícímu počtu žáků zapsaných do základních škol, udržet stejný 

počet účastníků všech volnočasových činností a aktivit DDM. 

 

Výroční zprávu zpracoval Martin Kříž, ředitel DDM Klíč. Tato výroční zpráva je 

zpracována za školní rok 2017 - 2018 a je veřejně přístupná.  

 

V Jaroměři dne 14. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  
Kontaktní informace DDM Klíč i na jednotlivé 

zaměstnance 
  

    
 

Oficiální název 

 

Dům dětí a mládeže Klíč 

  

IČO 857751 

Banka KB 35-5703590257/100 

E-Mail 

 

ddmklic@seznam.cz   

ddm.estetika@seznam.cz  

ddm.sport@seznam.cz  

 ddmklic.ucetni@seznam.cz  

 

Jméno Funkce a zařazení Mobil  

   

Martin Kříž Ředitel 774 097 009  

Andrea Matoušová Pedagog volného času-vedoucí odd. sport a technika 603995639  

Aneta Bryndová Pedagog volného času -vedoucí odd. estetika 733642218  

Karolína Motyčková Účetní-administrativa 733569555  
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