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I. Charakteristika školského zařízení 
  

• Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, 

odloučené pracoviště Přírodovědné centrum Trnka Uh. Hradiště, Za Alejí 1072, Uh. 

Hradiště (II. ZŠ), pobočka DDM  Jarošov – Louky 519 

  

• Zřizovatel:    Město Uherské Hradiště – od 1. 1. 2007 

 

• Jméno ředitele školského zařízení: Mgr. Ivana Zůbková – od 1. 9. 2010  
 

• Statutární zástupce ředitele:            Bc. Martina Dörrová 

 

• Kontakt na zařízení:        tel:  572 551 347,   737 923 842 

•  web: www.ddmsikula.cz,     www.trnka.xf.cz                                                              

•  e-mail: info@ddmsikula.cz 

   

• Datum zřízení (založení) školského zařízení: 1. 1. 1993, datum zařazení do sítě: 24. 5. 

1996, poslední aktualizace v síti: 1. 1. 2007 

 

 

• Stručná charakteristika zařízení:  

 

Základním předmětem činnosti a poslání Domu dětí a mládeže (dále jen DDM) je 

organizování a zabezpečování  zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, 

pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého 

pobytu nebo jiné podmínky. Jsme otevřené zařízení se širokou nabídkou aktivit. Nabízíme 

pravidelnou, nepravidelnou, spontánní činnost, ale také projektové dny, výukové programy, 

tábory, akce, výlety, semináře, školení, atd.  pro všechny zájemce.  

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se 

zaměřením na různé oblasti (tělovýchovná, taneční, společensko vědní, hudební, 

estetické, přírodovědná a enviromentální, technická). 

DDM se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a 

dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Jsme pořadatelé 

přehlídky sólových recitátorů na úrovni okrskové, okresní a krajské. DDM poskytuje služby a 

vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí. 

Navazujeme na ŠVP dle jednotlivých typů škol. DDM uskutečňuje vzdělávání podle vlastního 

školního vzdělávacího programu, který je pravidelně aktualizován. Naše zařízení nabízí 

http://www.ddmsikula.cz/
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zájmové vzdělávání podle školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzděláváním, 

v pozdějším znění.  

Dům dětí a mládeže spolupracuje se všemi mateřskými školami v Uh. Hradišti a okolí. 

Spolupráci s MŠ při nemocnici a speciální ZŠ v Uh. Hradišti jsme přizpůsobili jejich 

specifickým potřebám. 

Dále velmi dobře spolupracujeme se všemi základními školami ve městě a okolí. Úspěšná je  

v našem zařízení činnost s hendikepovanými dětmi a jejich rodiči. Dobrá spolupráce je také 

s MěÚ Uh. Hradiště, ICM, Kina Města UH a Klubem kultury, Park Rochus, se kterými 

pravidelně během školního roku připravujeme řadu úspěšných akcí. Abychom vyšli vstříc 

dětem a rodičům z Velehradu, Huštěnovice, Polešovice, Podolí, Bílovic, Jarošova, Mařatice, 

Popovic, Boršice, Mistřice vytvořili jsme odloučené pracoviště v těchto obcích. 

V jednotlivých školách nabízíme jak pravidelnou činnost – kroužky, kluby, kurzy, tak i akce a 

projektové dny, ale také výukové programy a příměstské tábory. Se základními školami 

spolupracujeme v rámci pravidelné činnosti, tak v rámci příležitostné, ale také zde 

realizujeme celou řadu výukových programů (enviromentální, mediální, etická, finanční 

výchova) a také příměstské tábory přímo pro jejich děti z vesnic.  

Od února 2013 jsme nově zřídili odloučené pracoviště v Jarošově – sídliště Louky. Tento 

prostor jsme získali do užívání od Města UH zdarma, platíme pouze provozní náklady – 

elektřina, plyn, voda.  Pravidelně zde probíhá jak zájmová pravidelná, tak i příležitostná 

činnost DDM a také aktivity o prázdninách. Letos tam proběhl opět jeden týden příměstských 

táborů. Během dalších školních prázdnin (pololetní, velikonoční, podzimní,..) tam probíhají 

jednorázové aktivity.  

Pod vedením DDM pracuje Městský žákovský a studentský parlament Města Uh. Hradiště. 

V současné době se našly prostory pro   Otevřený klub pro mládež ve spolupráci s Městem 

Uh. Hradiště. Zahájení činnosti bude od října 2017. 

DDM Uh. Hradiště má vypracován Strategický plán rozvoje činnosti do roku 2016, který 

každoročně aktualizujeme. 
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II. Údaje o pracovnících školského zařízení 
 

Pedagogičtí pracovníci : 

 

 Školní rok 2015/2016 Školní rok 2016/2017 

počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 6 6 6 6 

Externí 

pracovníci 

48 2,5 46 2,5 

 

Ostatní pracovníci : 

 

 Školní rok 2015/2016 Školní rok 2016/2017 

počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 2,5 2,5 2,5 2,5 

Externí 

pracovníci 

1 0,13 1 0,13 

 

 

Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce 2015/2016  

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) 

Pracovníci 

– poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvaz Kvalifikace, obor Celková 

praxe 

Praxe  

v DDM 

1 ředitelka – Mgr. 1 UTB Zlín 32 30 

2 zástupce řed., ved. 

estet.odd., Bc. 

1 UTB Zlín 25 19 

3 ved.odd.tělovýchovy, 

Bc. 

1 UTB Zlín 16 7 

4 ved.  odd. spol. věd, 1 SUPŠ UH, studuje 

ped.vzd. 
1 2 

5 pedag. pracovnice 1 SUPŠ UH, ped.dop. 

studium Kunovice 
25 11 

6 účetní 1 SPŠ UH, pomatu,.stud. 

Gymnázium 

s ekonom.zam. Zlín 

21 3 

7 správce 1 SOU UH 21 2 

8 uklizečka 

 

  0,5 SOŠ Kojetín       24 3 

9 ved. pracovník PC 

Trnka, Mgr. 

1 UP Olomouc 10 10 

 

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje :   

Průměrný věk pdag. pracovníků DDM je  43 let. Pedagog volného času – vedoucí 

společensko vědního odd. ukončila pracovní poměr dohodou k 31. 8. 2017.   Interní i externí 

pracovníci DDM se dále průběžně vzdělávají v rámci DVPP, funkční vzdělávání, aj. Externí 
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pracovníci se vzdělali v rámci doplnění pedagogického vzdělání v rozsahu SPVC - 40 hod. 

(listopad – leden).  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

zařízení : 

 

Název kurzu: Počet účastníků: Cena v Kč: 

Vzdělávání ředitelů (kvalita řízení školy, 

pedagog a paragrafy ve školství) 

1 3.200,-- 

Setkání mentorů SPVC-40 Praha 1 0 

Účetnictví v příspěvkových organizacích 1 880,-- 

Tvorba a úpravy ŠVP v systému INSPIS 1 500,-- 

Aktuality v účetnictví 1 890,-- 

Metodický kurz pro výuku AJ (60h) 

(externista) 

1 4.500,-- 

Konference pracovníků DDM Zlín 5 8.000,-- 

Krajská konference EVVO  1 490,-- 

Studium pro školení koordinátorů EVVO- 
roční studium – ved. odd. PC Trnka – závěr studia 

1 0 

Trenér – asistent D-sportovní gymnastika 4 1.500,-- 

Národní konference o mládeži 1 0 

Nové trendy v táborové činnosti 1 0 

Animace jako volnočasový přístup 2 0 

Kurz keramické dílničky 1 900,-- 

Celostátní seminář k mládeži Praha 1 0 

Odpovědnost pedagogů a žáků 

v zájmovém vzdělávání 

1 850,-- 

Moderní způs. a nástroje v market. a PR 1 1.850,-- 

 

Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků ve školním roce 2016/2017 

byly 23.560,--  Kč. Studium koordinárotů EVVO (p. Pavelčíková) je hrazeno 

z prostředků Zlínského kraje. I nadále se všichni pracovníci DDM budou zúčastňovat 

dalšího vzdělávání v rámci nabídky a potřeb našeho zařízení. Pokračování vzdělávání 

externích pracovníků – jeden kurz proběhne v listopadu 2017, závěrečné zkoušky v lednu 

2018. 

 

III. Údaje o práci školského zařízení 
Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 201/2017 (dle výkazu o činnosti střediska 

volného času Z15-01 k 31. 10. 2016) : 

 

Počet zájmových útvarů celkem 146 

Počet členů v ZÚ celkem  1335 

Z toho ve věku – děti (MŠ) 450 

Z toho ve věku – žáci (ZŠ, SŠ - 

studenti) 

698 

Počet členů - ostatní 187 
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Komentář: 

Zájmové útvary probíhají v budově DDM, kromě sportovních a tělovýchovných, pro jejichž 

činnost si musí naše zařízení pronajímat prostory za úplatu na různých místech města. Toto 

značně komplikuje práci vedoucí oddělení Tv a zatěžuje rozpočet DDM, jedná se o 

dlouhodobý pronájem Diakonie UH.  Další kroužky probíhají také v mateřských a základních 

školách, kde se také účtuje jejich pronájem. V některých zařízeních toto není sjednané, nájem 

se neúčtuje. PC Trnka má své pracoviště budově ZŠ Za Alejí UH, kde platíme celoročně 

nájem. Prostor v Jarošově máme v dlouhodobě výpůjčce od Města UH, kde nehradíme nájem, 

pouze spotřebu energií a vody. V ostatních prostorách škol platíme nájem. 

 

Příležitostná zájmová činnost  ve školním roce 2016/2017 - ke dni 31. 8. 2017 : 

 

Počet akcí celkem  156 

Počet účastníků celkem  21.063 

z toho počet akcí o so a ne  33 

Počet účastníků v so a ne 6.958 

Osvětová a informační činnost – počet účastníků (výukové programy), z toho:  

- EVVO – celkem účastníků 

               - účastníkohodin  

- ostatní VP – celkem účastníků  

               - účastníkohodin 

3.900 

803 

1.735 

3.097 

4.645 

 

 

Prázdninová činnost 2016/2017 : 

 

 celkem Tábora 

pobytové příměstské 

Poč.táborů 27  5  22 

Poč účastníků 619  188  431 

Poč.osobodní 4064  1649  2415 

Poč.prac. tábora 79  27  52 

 

 

Organizace soutěží a přehlídek  MŠMT ke 31. 8. 2017 

 

Soutěže Počet 

kol účastníků 

celkem 4 293 

 

Komentář: Jedná se o recitační soutěže dětí v rámci celorepublikových kol, pod záštitou 

MŠMT. DDM UH pořádá okrskové, okresní i krajské kolo této soutěže. Dále o divadelní 

soutěž dětí pod záštitou Ministerstva kultury ČR.  
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IV. Další údaje o zařízení 
 

1. 1. 2007 zřizuje Dům dětí a mládeže Město Uherské Hradiště.  

 

 

V. Projekty, dary, dotace, granty 
 

1. Studio 5 – 1.000,-- Kč (Karneval) 

2. FILIPI zlatník – 500,-- Kč (Karneval) 

3. Hájek Petr – 500,-- Kč (Karneval) 

4. Autosklo Cícha – 1.000,-- Kč (Karneval) 

5. Mgr. Mojmír Náplava – 1.000,-- Kč (Karneval) 

6. Miroslav Šuránek – 3.000,-- Kč (Karneval) 

7. Ticara s.r.o. – 2.000,-- Kč (Karneval) 

8. Hanák UH – 2.000,-- Kč (Karneval) 

9. Pediatrie Polešovice – 2.000,-- Kč (LT Polešovice) 

10. Mesit holding – 3.000,-- Kč (aktivity DDM) 

11. Amon CS, s.r.o. – 10.000,-- Kč (aktivity DDM) 

12. Lesy ČR, Zlín – 50.000,-- Kč (Zahrada DDM) 

13. Zlínský kraj – 8.000,-- Kč (krajská přehlídka divadel) 

14. Zlínský kraj -   22.000,-- Kč (recitace) 

15. Zlínský kraj – 64.000,-- Kč (EVVO aktivity) 

16. Zlínský kraj – 12.000,-- Kč (Dopravní výchova) 

17. Nadace DKS – 10.000,-- Kč (KDM) 

18. Ministerstvo kultury ČR – 20.000,-- Kč (krajská přehlídka divadel) 

 

Celková částka činí  212.000,--  Kč. 
 

V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Nebyly provedeny 

 

Další kontroly: 

    

20. 9. 2016 – kontrola cestovních náhrad, Blahová, Horáková, Město UH, bez nedostatků 

29. 9. 2016 – kontrola inventury– přírůstky majetku, Lopatová, Běhávková, Město UH, bez 

zásadních připomínek 
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    3. 10. 2016 -  kontrola hasicích přístrojů, Jordán, UH, bez závad (DDM UH + pobočka 

Jarošov) 

19. 12. 2016 – Revize el. zařízení, nářadí a strojů, Zámečník, Uh. Hradiště, bez závad 

14. 12. 2016 – Revize hromosvodního zařízení, Zámečník, Uh. Hradiště, bez závad 

8. 2. 2017  – kontrola stavu spalinových cest, Žídek, UH, bez viditelných závad 

9. 5. 2017 – prověrka BOZP -  p. Černá, p. Lopatová  – Město UH 

20. 7. 2017 - Krajská hygienická stanice  Uh. Hradiště, letní tábor Kopánky, bez závad 

14. 7. 2017 - Krajská hygienická stanice   Uh. Hradiště, letní tábor Žítková, bez závad 

8. 8. 2017 - Krajská hygienická stanice   Uh. Hradiště, letní tábor Ranč Rovná, bez závad 

 

 

VI. Závěr výroční zprávy 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme  zkvalitnili spolupráci se základními a mateřskými školami  

v Uh. Hradišti a okolních vesnicích. Zejména v nabídce kroužků, dále v oblasti dopravní 

výchovy, výukových programů, estetického, společensko-vědního oddělení a přírodovědného 

centra Trnka.  Zejména se zaměřením na enviromentální výchovu, mediální,  etickou výchovu 

a finanční gramotnost.  Dále se zaměřujeme na práci s externími pracovníky, instruktory, 

táborníky a dalšími mladými lidmi, kteří chtějí pracovat na DDM. Zorganizovali jsme jeden 

kurz v rámci vzdělávání externistů – 40 hod. – dílčí přímá pedagogická činnost pod záštitou 

NIDV Praha. Naše zařízení se zajímá o děti, mládež i dospělé v odloučeném pracovišti 

v Jarošově, sídliště Louky, kde jsou získaly prostory od Města UH. Aktivity nabízené v této 

lokalitě města byly zaměřeny zejména na jednorázové akce, ale také pravidelné kroužky a 

proběhl zde jeden týden příměstského tábora se zaměřením na přírodovědu a environmentální 

výchovu.  Začala se také rozvíjet větší spolupráce se základní školou a knihovnou v Jarošově. 

Probíhaly zde kroužky dětí a maminek, šperkování,  keramika, hra na kytaru. Každý měsíc 

byla zorganizována jedna akce v této lokalitě.  

Velmi úzce spolupracujeme s Klubem kultury, rozvíjí se spolupráce s Kiny města UH a 

Úřadem práce, pobočka Uh. Hradiště, ICM, Park Rochus. Úzká spolupráce je v různých 

oblastech zájmového vzdělávání.  

Úspěchy DDM Šikula: 

- Hudební soutěž FOLKY TONK – Praha – kapela Frajeři  - 2. místo 

- Cena poroty – soutěž HIT sezóny CzechTourism – letní příměstské tábory „Moje 

Slovácko aneb u tetičky na dědině“, Zlín 
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- MŠMT Praha, Kateřina Valachová, ministryně – Čestné uznání Radce Ondrejkové za 

pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání v DDM Uh. Hradiště, Krajská 

konference SVČ a DDM Zlín 

- International Championship – Mia Festival aerobic, Brno – 2.místo 

- International Championship – Mia Festival aerobic, Olomouc – 3.místo 

 

 

Datum zpracování zprávy : 16. 10. 2017       

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení :    13. 11. 2017   

 

 

 

Podpis ředitele a razítko DDM  :   Mgr. Ivana Zůbková 

 


