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1. Základní informace o školském zařízení 

 

Název:                Dům dětí a mládeže Pelhřimov 
 
Status:    příspěvková organizace 
 
IČO:       712 35 701 
 
Sídlo:              Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov 
 
IZO:     170 000 303 
 
Identifikátor zařízení.  670 000 299 
 
Rozhodnutí o zařazení do  školského rejstříku: č.j. KUJI 4679/2011 
 
Účel činnosti: Organizace je zřízena za účelem výchovy, vzdělávání a rekreační 

činnosti dětí, mládeže a dospělých ve volném čase. 
 
Předmět činnosti:  Předmětem činnosti je organizování zájmového vzdělávání podle 

zákona  č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005Sb. 
(vyhláška o zájmovém vzdělávání) ve znění pozdějších nařízení 

 
Zřizovatel:   Město Pelhřimov 
 
Ředitel  zařízení:   Bc. Libor Fišar 
 
Telefon:                                 565 326 411 
Web:      www.ddm.pel.cz ;  www.ddmpelhrimov.cz 
E-mail:     ddm@pel.cz 
 
Místo poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 
 
                                   Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov 
    Chaloupky u Nového Rychnova 10, 393 01 Pelhřimov 
    Hříběcí 36, 394 01 Horní Cerekev 
    Dětské dopravní hřiště, Pražská ul. 1115, 393 01 Pelhřimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddm.pel.cz/
https://www.ddmpelhrimov.cz/
mailto:ddm@pel.cz


 

 

 

 

 

2. Charakteristika DDM 

 

Dům dětí a mládeže Pelhřimov je státní školské zařízení se statusem příspěvkové organizace a z toho 

plynoucí právní subjektivitou. DDM se zabývá zájmovým vzděláváním ve všech oblastech činnosti, podílí 

se na další péči o nadané děti, žáky a studenty.  

DDM pracuje celoročně. Nabízíme činnosti určené všem věkovým kategoriím, od dětí předškolního věku 

až po seniory.  

Ve smyslu zřizovací listiny plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační se širokou zájmovou působností.  

Nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, příležitostnými 

akcemi, klubovou činností pro širokou veřejnost, prázdninovými akcemi pro děti.  

Ve spolupráci s KÚ Vysočina, MŠMT, AŠSK ČR, se školami a dalšími institucemi organizuje oblastní, 

okresní i krajská kola sportovních, vědomostních uměleckých a ostatních soutěží pro žáky základních a 

středních škol.  

Spolupořádá akce výchovného a vzdělávacího charakteru, kulturní a sportovní akce, přehlídky, výstavy. 

Cílem našeho zařízení je poskytovat stále lepší možnosti pro aktivní seberealizaci a naplňování zájmů i 

potřeb co nejširšího okruhu dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit. 

Aktivity zajišťuje odborný pedagogický tým, který nadále prohlubuje své znalosti a zkušenosti tím, že se 

neustále dále vzdělává. 

DDM Pelhřimov vykonává činnost po celý školní rok a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. 

Přesný rozsah činnosti je vymezen Školním vzdělávacím programem DDM a Celoročním plánem práce 

DDM.  

 

3. Hlavní úkoly 

Základním předmětem činnosti a posláním DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání 

zejména pro žáky a studenty, ale také pro děti, rodiče, veřejnost, popřípadě další osoby, které mají zájem o 

spolupráci. 

Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností a aktivit 

označené pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času. Je 

zaměřeno na různé oblasti a umožňuje získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. 

Vede účastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení. 

Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, tj. i dětem zdravotně 

handicapovaným, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i národnostním menšinám. 

Cílem všech aktivit DDM je propagovat význam účelného využívání volného času z  pohledu dalšího 

odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi mladou 

generací. 

 



 

 

Dlouhodobé cíle organizace:  

1. zvýšit počet klientů (dětí, žáků, studentů, dospělých) 

2. zvýšit počet akcí pro veřejnost (z hlediska propagace organizace a z hlediska příjmů pro organizaci) 

3. dostat se trvale do povědomí veřejnosti 

4. zajistit další zdroje financování (např. fondy EU) 

 

Krátkodobé cíle organizace: 

1. zvýšit počet klientů – zvýšením klientů se zvýší objem mzdových prostředků, možnost zvýšit úvazky 

pedagogickým pracovníkům, tudíž dále možnost rozšiřování činnosti 

2. modernizování materiálně technického vybavení v součinnosti s technickým vývojem 

3. modernizování a vylepšování zázemí našich zařízení (budova DDM Legie; základna Chaloupky a 

základna Hříběcí), aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům našich klientů 

4. hledání a nabízení nových aktivit pro klienty, tak aby odpovídaly jejich zájmům a zálibám, a byly 

přínosem pro jejich osobní i profesní život. 

5. dopravní hřiště – kromě výuky dopravní výchovy pro 4. ročníky rozšířit nabídku o další s akce s 

dopravní tématikou nejen pro školy a školská zařízen ale i širokou veřejnost 

 

Krátkodobé cíle jsou rozpracovány do dílčích cílů a jsou součástí pracovních náplní všech 

zaměstnanců DDM. 

 

4. Personální údaje 

 

4.1 Personální zabezpečení DDM  

 

ředitel:   Bc. Libor Fišar 

ekonomka:   Jitka Kalinová 

                                               

pedagogové volného času: 

 

Šárka Brothánková - Sportovní a tělovýchovná činnost, Člověk a svět práce 

Dana Kalinová - Dopravní výchova  

Kateřina Matějů - Dramatická výchova  

Jitka Vachková - Dramatická výchova  

Libuše Samková - Výtvarná výchova   

 

školník :   Libor Houška  

    

uklízečka:   Jarmila Bláhová 



 
Pedagogičtí pracovníci : 
 

 

  
Číslo  
řádku 

Fyzické osoby Přepoč. na  
plně zam. celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 

Pedagogičtí pracovníci 1401 50 32 6,4 

v tom 
interní 1402 6 5 4 

externí 1403 44 27 2,4 

 

 

 

 

4.2 Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

 
Pedag. pracovníci   úvazek 

přepoč. 

ZÚ př.ped. 

práce 

akce 

měs 

    

Libor Fišar, Bc  ředitel 1 
  

           
      

Šárka Brothánková  pedagog .v.č. 0,75 
   

          
    

Dana Kalinová  pedagog.v.č. 0,75 
   

          
    

Kateřina Matějů          pedagog v.č. 0,375 
   

          
    

Libuše Samková pedagog  v.č.          0,75 
   

          
    

Jitka Vachková pedagog  v.č.          0,375 
   

         
      

Provozní pracovníci       
   

      

Jitka Kalinová  ekonomka 1 
  

           
      

Jarmila Bláhová uklízečka Legie DPČ 
  

           
      

Libor Houška školník  0,5 
  

           
      

celkem pracovníků 9 
      

pedagogických 6 4 
     

provozních 3 1,5 
     

 

 

 

 

V únoru 2020  vyhlásila Rada města Pelhřimov konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele Domu dětí a 

mládeže Pelhřimov. Na základě výsledků konkurzního řízení byl od 1.8.2020 jmenován na tuto pozici 

Bc.Libor Fišar. 

 

 

 



4.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk.roce 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili školení a seminářů, které prohlubují jejich 

kvalifikační předpoklady a jsou v souladu s potřebami DDM. Programy jsou akreditovány MŠMT.  

Vzdělávání se uskutečňuje v souladu s plánem DVPP DDM Pelhřimov, se zákonem 563/2004 Sb., a 

vyhláškou 317/2005 Sb.  

 

Prošli školením např. v těchto oblastech : 

Rizikové chování dětí a mládeže 

Jóga pro teenagery 

Pohybová výchova – hry a tanečky pro děti 

Hodina pohybu navíc 

 
Další vzdělávání probíhá formou samostudia každého pedagogického pracovníka. 

V souvislostí s novelizací zákona o pedagogických pracovnících, ve spolupráci s NIDM i nadále probíhá        

studijní program  Studium pedagogiky volného času pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou 

činnost  na  získání potřebné kvalifikace pro pedagogickou činnost externích spolupracovníků DDM. 

 

5. Výchovně vzdělávací proces DDM 

 
Dům dětí a mládeže je nedílnou součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Organizace výchovně 

vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem DDM. 

 

5.1 Zájmová pravidelná činnost 
 
 

 
Pravidelná zájmová činnost se uskutečňuje každý všední den v odpoledních hodinách. Začíná zpravidla od 

druhé poloviny měsíce září a končí v první polovině měsíce června. Zájmové kroužky účastníci navštěvují 

minimálně 1 hodinu týdně.  

V DDM ve školním roce 2019-2020 pracovalo 67 zájmových útvarů. Během školního roku kroužky 

navštěvovalo 1033  přihlášených účastníků ZÚ.  

Zájmové útvary byly během školního roku vedeny 6 interními pedagogickými  pracovníky a 44 externími  

pracovníky.  

Největší zájem byl o kroužky parkour, kroužky mažoretek, keramiku, divadelní soubory a zájmové hudební 

obory.  

 



 

 

 

Na 2. mimořádné radě města Pelhřimov, bylo rozhodnuto o přijetí mimořádných opatření 

zřizovatele v souvislosti s COVID-19. S ohledem na mimořádná opatření byla veškerá činnost 

zájmového vzdělávání DDM Pelhřimov (zájmové kroužky, příležitostné i pobytové akce, vč. soutěží a 

dalších aktivit) dočasně od 16. 3. 2020 do 11.5.2020 přerušena.  

 
Po opětovném otevření kroužků se do zájmového vzdělávání vrátila jen malá část účastníků. Některé 

kroužky vzhledem k situaci nemohly být znovu otevřeny. Těm co již neměli možnost navštěvovat zájmové 

vzdělávání bylo poměrnou částkou vráceno školné za neodučené hodiny 

 

Zájmové útvary pracují v budově Domu dětí, v tělocvičnách a prostorách místních škol a zařízení a jsou 

vedeny kvalifikovanými pracovníky z řad interních i externích pedagogických pracovníků. 

Pravidelné zájmové vzdělávání navštěvují klienti všech věkových kategorií. 

 

Prostorové vybavení budovy DDM : 

1 x kuchyňka 

1 x učebna výpočetní techniky - přebudovaná na víceúčelovou klubovnu s 7 ks PC a variabilně 

upravitelným prostorem pro zájmovou činnost 

1x dílna pro modeláře a tech. práce 

1 x klubovna převážně využívaná pro hudební kroužky 

1 x klubovna převážně využívaná pro výtvarnou výchovu a ruční práce 

1 x klubovna pro dramatickou a taneční výchovu 

2 x víceúčelová klubovna  

1 x keramická dílna s možností využití hrnčířského kruhu a dvou vypalovacích pecí 

 
 
5.2  Zájmová příležitostná činnost 

 



Přestože byl závěr školního roku poznamenán celosvětovou pandemií, během školního roku uspořádal 

Dům dětí a mládeže mnoho soutěží, akcí a vystoupení nejen pro školy a školská zařízení, ale i pro širokou 

veřejnost všech věkových kategorií. 

 

Stručný výčet některých  akcí : 

Drakiáda 

Mikuláš 

Zdobení vánočních stromečků 

Dětský karneval 

Keramická dílna - Mandragora 

Pelhřimovská 20 

Pelhřimovská strašidla 

Všeználek 

Akce pořádané ve spolupráci s MěÚ Pelhřimov – týden mobility 

Den s dopravní policií 

Divadelní představení 

Sportovní soutěže pořádané ve spolupráci s OR AŠSK Pelhřimov 

Vědomostní soutěže a olympiády pořádané ve spolupráci se školami a dalšími institucemi 

 

Přehled a popis všech akcí je uložen u ředitele DDM. 

 

5.3  Práce s talenty 
 

Dům dětí a mládeže Pelhřimov je pověřen Krajem Vysočina k organizaci vědomostních a sportovních 

soutěží vyhlášených MŠMT pro žáky základních škol, středních škol a víceletých gymnázií. Tyto soutěže 

jsou v rozmezí okresních a krajských kol. Sportovní soutěže jsou organizovány ve spolupráci s OR AŠSK 

Pelhřimov. Mimo těchto soutěží organizuje DDM i soutěže s jinými spolupořadateli a vlastní a to od úrovně 

okrskových kol až po s soutěže s mezinárodní účastí.  

 

 ZAJIŠŤUJE: 

OK Atlet.4 boj ZVŠ Br, Fi 

OK Basketbal ZŠ ch,d Br, Fi 

OK Basketbal SŠ ch  Br, Fi 

OK Basketbal SŠ d Br, Fi 

OK Přespolní běh Br, Fi 

MC Donaldś CUP ZŠ okrsek A,B Br, Fi 

MC Donaldś CUP ZŠ OK A,B Br, Fi 

Atletická ol. ZŠ 2.stupeň Br, Fi 

Atletická ol. ZŠ 1.stupeň Br, Fi 

OK Pohár rozhlasu Br, Fi 

OK Stolní tenis ZŠ ml.d,chl Br, Fi 

OK Stolní tenis ZŠ st.d,chl Br, Fi 

OK Stolní tenis SŠ Br, Fi 



OK Volejbal ZŠ Br, Fi 

OK Volejbal SŠ Br, Fi 

OK Florbal ZŠ ch III. Br, Fi 

OK Florbal ZŠ d III. + IV. Br, Fi 

KK Florbal ZŠ d III. Br, Fi 

OK Florbal ZŠ ch IV. Br, Fi 

OK Florbal SŠ d V. Br, Fi 

OK Florbak SŠ ch V. Br, Fi 

OK Minifotbal ZŠ  Br, Fi 

OK Vybíjená ZŠ d Br, Fi 

Preventan Cup 4.-5. tř d Br, Fi 

Preventan Cup 4.-5. tř smíšená Br, Fi 

Sál.kopaná ZŠ okrsek kat. III.,IV. Br, Fi 

Sál.kopaná ZŠ OK kat. IV. Br, Fi 

Sál.kopaná ZŠ OK kat. III. Br, Fi 

OK Jarní laťka Br, Fi 

OK Fyzikální ol. 
E,F,G(Archimediáda) 

Kalinová 

Pelhřimovský zvonek ZŠ Kalinová 

Pelhřimovský minizvonek ZŠ Kalinová 

OK Chemická ol. D Kalinová 

OK Šachy ZŠ Kalinová 

OK Programování Kalinová 

OK Německý j. ZŠ + SŠ Samková 

OK Anglický j. ZŠ  Samková 

OK Anglický j. SŠ  Samková 

OK Český j. ZŠ Samková 

OK Český j. SŠ Samková 

OK SOČ Samková 

OK Dějepis Samková 

KK Dějepis Samková 

OK Zeměpis ZŠ + SŠ Samková 

OK Dopr. Sout. mladých cyklistů Samková 

OK Matematická olympiáda Z9 Kalinová 

OK Matematická ol. Z 5,6,7,8 Kalinová 

OK Biologická ol. Kat. C Matějů 

OK Biologická ol. Kat. D Matějů 

Matematický klokan - škol.kolo Matějů 

OK Pythágoriáda ZŠ Kalinová 

OK Recitace  Vachková 

OK Přehlídka dět.divadla Vachková 

 

 

5.4  Prevence sociálně patologických jevů 
 
Této oblasti se věnují všichni vedoucí ve svých zájmových útvarech, při akcích, v podstatě je to smysl naší 

činnosti. Nabízet klientům takovou činnost, která jim umožní smysluplně trávit volný čas, najít si své 

koníčky, zájmy.  

 



Jedna z akcí která se zabývá touto problematikou je i projekt „Protidrogová akce pro žáky ZŠ a SŠ“, na 

které se ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pelhřimov, Psychiatrickou léčebnou 

v Havlíčkově Brodě a Okresní hygienickou stanicí Pelhřimov, vyslaní žáci ze základních a středních škol 

okresu Pelhřimov formou besed a přednášek seznamují s negativy braní drog, gemblérství, alkoholismu a 

dalších soc. patologických jevů. 

 

5.5  Letní činnost 
 

Dům dětí a mládeže Pelhřimov organizuje v prázdninových měsících pobytové tábory na turistické 

základně Chaloupky u Nového Rychnova, na základně v Hříběcí  a příměstské tábory v budově Třída Legií 

Pelhřimov a okolí Pelhřimova. 

Pod patronátem DDM ve spolupráci s OS DOMINO proběhlo celkem 5 pobytových táborů a 3 příměstské 

tábory.  

 

 

 

Základna Chaloupky 

 

               

 

1. běh 27. 6. – 6. 7.  DDM PE           D. Kalinová  
        
2. běh 6. 7. – 15. 7.  DDM PE            Š. Brothánková  
        
3. běh 15. 7. – 24. 7.  DDM PE            Mgr. Jan Jůzl  - není tábor DDM Pe 
         
4. běh  24. 7. – 2. 8. Plavecká škola Pe Mgr. P. Štěpánková - není tábor DDM Pe  
       
5. běh  2. 8. – 11. 8. Tečka Humpolec M. Kubeš - není tábor DDM Pe 
 



6. běh  11. 8. – 20. 8.  DDM  PE  Bc. J. Dvořák  
 
 
Chata Čertovka areál Monínec 

 
4. 7. – 11. 7.2020 DDM PE  K. Matějů   
            

        

 

Základna Hříběcí - nejsou tábory DDM Pelhřimov 

 

 

 

1. běh:  1. 7. – 10. 7.   O.s. Švagr Písek         

 

2. běh:  11. 7. – 25. 7.  Labyrint Kladno  

 

3. běh:  26.7 -  31.7.                  PS Košetice   

 

4. běh:  2. 8. –  14. 8.     TK Skuteč  

 

5. běh 16.8. – 21.8.                    PS Košetice             

 

6. běh 23.8. – 28.8.                   Aerobic Team Lena JH       

 
 

 

6. Finanční zabezpečení DDM  

Provozní prostředky 

Dům dětí a mládeže Pelhřimov dostává příspěvek na provoz od zřizovatele města Pelhřimov. Kontrolu nad 

jeho správný využíváním je prováděn při Rozboru hospodaření na OŠKT Pelhřimov za účasti jeho 

vedoucího, místostarosty města pro oblast školství a vedoucí finančního odboru města Pelhřimov. 

 

Mzdové prostředky 

Mzdové prostředky jsou rozdělovány ze státního rozpočtu krajských normativů dle počtu klientů.  Do těchto 

normativů kraj započítává pouze žáky a studenty. Předškolní děti a ostatní členové (dospělí) nejsou do 

normativů  započítáváni, tudíž chybějící peníze na platy interních a externích pracovníků hradíme i z 

vybraného školného a výtěžků akcí DDM. 

 

 



Vlastní příjmy 

Vlastní příjmy DDM pocházejí z  vedlejší hospodářské činnosti - ubytovací služby, z pronájmu prostor DDM 

pro různá školení a jiné aktivity, z akcí pořádaných ve spolupráci sdružení DOMINO a vybraného školného 

od účastníků zájmového vzdělávání a jednotlivých aktivit. 

Mezi velmi důležité příjmy organizace patří i finanční prostředky získané na projekty v rámci grantového 

systému města a kraje a účelové dotace. 

 

Zapojení do projektů 

Dům dětí a mládeže v tomto období čerpá i dotační prostředky, z projektu podporovaného Evropskou unií, 
pro aktivity výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II pod názvem Chceme tu být pro všechny . 
 
Projekt CHCEME TU BÝT PRO VŠECHNY je spolufinancován Evropskou unií.  Je zaměřen  na zlepšení kvality  
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích,  zvýšení kvality vzdělávání a odborné  přípravy  
včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 

 
 
7. Řídící a kontrolní činnost 
 

 
1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních 

náplních. 

2. Jednotliví pracovníci pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených ředitelem. 

3. Ředitele zastupuje v jeho nepřítomnosti jím pověřený a poučený pracovník s kompetencemi 

potřebnými pro dobu jeho zastupování.  

 

Vedení porad 

1. Porady  pedagogických pracovníků se pořádají 1 x týdně v pondělí od 10.00 hod.  

    Další porady jednotlivých pracovních týmů svolávají garanti akcí dle potřeby. 

2. Externí pracovníci se pravidelných porad neúčastní. V případě potřeby s nimi potřebné věci projednává  

    ředitel DDM, nebo pověřený interní pracovník, který nad jeho činností drží tzv. patronát. 

3. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků DDM 

    nebo je může ředitel svolat kdykoliv. 

5. Z porad interních pracovníků se provádí vždy zápisy, které jsou uloženy u ředitele DDM. 

 

 

8. Údaje o stížnostech, kontrolách a výsledcích provedených kontrol 

 

V tomto školním roce mimo drobných běžných záležitostí nebyla řešena žádná zásadní stížnost. 

 

 
Kontrolní a inspekční činnost 

 
Ve dnech 13.;16. a 17.12.2019 proběhla na Domě dětí a mládeže Pelhřimov inspekční činnost ČŠI. 
Předmětem inspekční činnosti byla v souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 



základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
písm. b) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a to podle příslušného školního 
vzdělávacího programu, písm. c) zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího program a jeho 
souladu s právními předpisy. 
 
Při inspekční činnosti na Domě dětí a mládeže Pelhřimov, Třída legií 382, p.o., IČO 712 35 701 bylo 
zjištěno porušení právního předpisu § 142 odst. 1 v souvislosti s § 144 odst. g.  
 
     K tomuto nálezu bylo přijato opatření v souladu s § 175 odst. 1.  Ředitel uvedeného zařízení ve 
spolupráci s Odborem školství, kultury a tělovýchovy Pelhřimov řešil potřebné kroky pro zapsání míst, která 
nesplňovala dané nařízení.  

  
 

 

 

9. Závěr 

Ve školním roce DDM zajišťovalo všechny činnosti zájmového vzdělávání dle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle vyhlášky č. 

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění pozdějších nařízení. 

Během celého školního roku se nám dařilo vytvářet dobré podmínky pro smysluplné trávení 

volného času.  

 

Podrobné a úplné dokumenty k činnosti DDM jsou uloženy u ředitele .  

 

Tuto výroční zprávu vydává ředitel DDM Pelhřimov.  

                                                                                                                              Bc. Fišar Libor 


