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Dům dětí a mládeže 
Příspěvková organizace Jihočeského kraje 

U Zimního stadionu 1 

370 01 České Budějovice 

Telefonní ústředna (recepce): +420 386 447 311 

Mobil: +420 604 219 739 

e-podatelna: ddm@ddmcb.cz 

 

Informace o organizaci 

Identifikátor datové schránky  xrhw3r 

IČ: 60077638, 

RED_IZO: 600028011 

číslo účtu: 214522306/0300 

Přesný název organizace z rejstříku škol: 

Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 

Provozní doba 

Pondělí až pátek 7:30 – 15:30 hodin 

(na recepci v době konání zájmových útvarů do 20:00 hodin) 

Adresy táborových základen a areálů: 

Areály: 
Hardtmuthova vila: U Zimního stadionu 1, České Budějovice 

Lannova loděnice: Vltavské nábřeží 530/5, České Budějovice 

Rožnov: Lidická třída 1231/235, České Budějovice 

Základny: 
Jenišov: Jenišov 153, 382 26 Horní Planá 

Přední Výtoň: nedaleko obce Přední Výtoň (382 73) – směr Frýdava cca 1,6 km 

Mrhal: Hlincova Hora 283, 373 71 Hlincova Hora 

 

 

Dům dětí a mládeže poskytuje veškeré služby v oblasti 

zájmového vzdělávání – aktivity pro využití volného 

času dětí, mládeže i dospělých  

mailto:ddm@ddmcb.cz
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ÚVOD 
Dům dětí a mládeže je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Zajišťuje osvětovou a 

zájmově vzdělávací  činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i 

další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných činností. Dále dům a mládeže 

zajišťuje organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže vyhlašovaných MŠMT a další 

práci s talentovanými i nadanými dětmi a mládeží 

Dům dětí a mládeže tak poskytuje veškeré služby v oblasti zájmového vzdělávání – 

aktivity pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavním 

prostředkem našich aktivit  jsou zájmové kroužky  a pravidelné kurzy, příležitostné 

akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce,  výukové programy,  soutěže apod. 
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1. ORGANIZACE DDM 

Oblast personální 
 

Vedení DDM: 
 

  RNDr. Hana Korčáková, CSc – ředitelka  
  Bc. Luděk Doležal  – statutární zástupce ředitele a vedoucí oddělení vzdělávání  
  Zorka Marková – vedoucí oddělení ekonomiky a provozu 

 
 

- Pedagogové volného času – vedoucí oddělení: 
 

  Mgr. Aleš Michna – vedoucí tanečního oddělení  
  Mgr. Pavel Tůma – vedoucí výtvarného oddělení (0,9 úvazku)  

  Jana Vortnerová – vedoucí hudebního oddělení (za mateřskou dovolenou)  
  Mgr. Michal Heřman – vedoucí oddělení techniky  
  Bc. Přemysl Šesták – vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu  
  Mgr. Klára Dragová – vedoucí oddělení přírodovědy 

  Ing. Miroslava Čermáková – vedoucí oddělení klubů 

  Bc. Jana Borovková – vedoucí oddělení zahraniční spolupráce 

 

  139 externích pedagogů volného času (OON) 

   

- Ekonomičtí a provozní zaměstnanci: 
 

  Alena Sedláková – sekretářka, provozní 

  Marie Kučerová – účetní 
 

  Emil Trkola – správce, IT pracovník, vedoucí ekonomiky 

  Monika Hüttlová – vrátná 

  Jana Pekařová (0,75 úvazku) - vrátná 
 

  Ludmila Dvořáková – uklízečka Rožnov a Lannova loděnice  

  Marcela Pávková – uklízečka ve vile (0,5 úvazku)  
  Irena Hošková – uklízečka a ve vile a pradlena, úklid Mrhal  
  Petr Hošek (0,5 úvazku) –  údržbář v Lannově loděnici  

  Pavel Patřil – údržbář a řidič 

 
Práce s pedagogy volného času pro dílčí výchovnou činnost: 

 

  Důležité jsou zejména způsoby práce s lektory ze strany vedoucích oddělení: 
  provádění hospitace za účelem pomoci  
  iniciování účasti na seminářích a jiném dalším vzdělávání  
  odborná pomoc lektorům (literatura, odborné časopisy, video záznamy z přehlídek, 

soutěžích, informace o odborném dění v kraji a ČR)  
  odborná, metodická pomoc při stavbě výukové hodiny, akce  
  porady a osobní konzultace k dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodnění 
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Spolupráce a účast  pedagogů v dalších organizacích: 
 

- DDM je klinickým pracovištěm PF JU a TF JU, spolupracuje s Př F JU; Gymnázium 
J.V. Jirsíka, Gymnázium Česká a Gymnázium Jírovcova, SZŠ a VOŠ Z; ZŠ Oskara 
Nedbala; ZŠ a MŠ L. Kuby; LOKO Č. Budějovice; SK Meták; SK Policie ČR; Vědecká 
knihovna, Jihočeská obec spisovatelů, Komorní síň Otokara Jeremiáše, MŠ Sluníčko 
– Suché Vrbné. 
 

 
- Spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – technický příměstský tábor, semináře 

3D tisk pro školy – Mgr. M. Heřman  
- účast RNDr. Hany Korčákové  a Mgr. Dragové v pracovní skupině BiO při NIDV - tvorba 
BiO, školní, okresní i krajská kola kat. C a D., účast v ústřední komisi BiO 
 
- RNDr. Hana Korčáková, účast v pracovní skupině KAP , nepovinná témata, Bc. Luděk 
Doležal účast v pracovní skupině MAP – (administruje MAS Rozkvět) 
-Jihočeské divadlo – účast sbormistryň E. Gadžijevy  a J. Vortnerové a pšveckého sboru 
Jitřenka na 3 divadelních představeních 
  
- spolupráce se:  Střediskem ekologické výchovy Cassiopea spolupráce se Sdružením 

sportovních oddílů a klubů DDM se spolkem Jitřenka při organizaci mezinárodních 

přehlídek a soutěží, sportovním klubem Žraloci Ledenice, spolupráce na organizaci 

sportovních soutěží s ASŠK, s psychology\ a psychiatry při grafomotorických potížích u 

dětí s ADHD, LMD, SPÚ apod. 
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2. SPECIFICKÝ ROK 2020/21 
Na rok školní  2021 nezapomene DDM Č, Budějovice ani veřejnost. Rok, ve kterém byl 

omezený provoz volnočasových středisek, kdy byl různými opatřeními zajišťován co nejmenší 

pohyb lidí a setkávání. Rok, kdy se v Česku objevilo onemocnění Covid-19, fungovalo DDM 

v běžném režimu jen asi čtyři měsíce. Nábor v září 2020 se rozběhl velice pěkně, omezení 

činnosti v říjnu pak znamenalo nejen přesun do on – line setkávání kroužků, ale také úbytek 

dětí v zájmové činnosti. . V době uzavření činnosti pracovali pedagogové z DDM v on line 

prostředí a připravovali aktivity na dobu běžného provozu a také jsme realizovali činnosti, 

které probíhaly částečně on line a částečně individuálně venku (hry, tipy na výlety aj.) Dále  

jsme se zapojili do aktivit , které byly koordinovány v rámci středisek volného času v celé 

republice, ať už to byla nabídka on line aktivit pro děti a rodiče, tak i doučování dětí přes KAZ 

(Klub aktivních záškoláku).V období, kdy nebylo možné realizovat běžné aktivity DDM, jsme 

tuto skutečnost přijali jako signál k tomu abychom se pustili do  vylepšení informačního 

systému DDM, vylepšení struktury webových stránek nebo vylepšení táborových základen. 

Také soutěže vyhlašované MŠMT si vyžádaly znalost a zvládnutí nových programů a 

aplikací.V dubnu 2021 jsme se opět vrátili k „normálu“ s různými dalšími omezeními 

(testování, roušky). Činnost kroužků jsme pak prodloužili až do konce června 2021, částečně  

na úkor přípravy na letní činnost. 
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3. ZÁJMOVÁ ČINNOST  
Pravidelná činnost podle počtu přijatých účastníků ve školním roce 2020/21 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pravidelná zájmová činnost začala ve školním roce 2020 -2021 v týdnu od 14. do 18. září 

2020 a měla skončit v týdnu od 7. do 11. června 2021, výjimkou jsou tréninky sportovních a 

některých pěveckých a tanečních kroužků, které se konají až do posledních zápasů, nebo 

zkoušky divadelního souboru před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 224 

kroužků a klubů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, 

rodiče s dětmi a dospělé. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, turistické 

a přírodovědné, výtvarné a estetické, hudební, jazykové  a  další  aktivity.  Nově  jsme  také    

nabídli  celkem 10 novinek, např.robotiku nebo kouzelnický kroužek. Bohužel, kroužky a kluby 

fungovaly v neomezeném provozu asi jeden měsíc, pak bylo potřeba dodržovat stanovená 

hygienická opatření a od poloviny prosince  do 10. května byla činnost pouze on line, ale i tak 

některé činnosti byly v provozu a v červnu jsme kroužky ukončili až týden před zahájením 

táborů abychom stihli táborové přípravy. 

V průběhu hodnoceného školního roku pracovalo v době, kdy to bylo možné celkem cca 201 

pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 2374 účastníků, od nejmenších dětí až po 

seniory.  

Činnosti příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační, realizované v 

místě, kde DDM vykonává činnost školského zařízení. .I tato část naší činnosti byla silně 

ovlivněna „COVIDovou“ situací, i když jsme se snažili v době uzavření připravovat činnosti, 

které je možné dělat on line a nebo individuálně v rámci rodiny a každý týden jsme připravili 

několik aktivit a her, nedostali jsme se ani zdaleka na počty, na které jsme standardně zvyklí. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Počet 
z toho 
dívky 

Zájmové útvary 201 X 

Účastníci 2374 1448 

v tom 

děti 294 190 

žáci 1805 999 

studenti 4 4 

ostatní 271 255 
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4. SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 
Soutěže MŠMT ve školním roce 2020/21 

 

  Počet 
Počet 

účastníků 

Soutěže celkem 51 7133 

 

Ve školním roce 2020/21 proběhla většina předmětových soutěží, vyhlašovaných MŠMT formou on-

line. Každá soutěž pak měla svá specifika, co se týká technického zabezpečení soutěže. U soutěží 

v jazycích například seděla odborná komise v učebně v  DDM a byl zprostředkován videopřenos 

konverzací. Obhajoby prací studentů v KK Středoškolské odborné činnosti také probíhaly 

vidokonferenčně před odbornými komisemi. OK Biologické olympiády  v kat. C a D se nekonala a ze 

školních kol nejúspěšnější žáci postoupili rovnou do on-line krajských kol, atd. Ačkoli soutěže 

neprobíhaly prezenčně byl tento školní rok náročný na zvládnutí nových způsobů komunikačních 

technologií a na technické zabezpečení soutěží, např. zajištění  zrychleného internetu, záložních 

zdrojů energie, zvládnutí nových aplikací. Z předmětových soutěží v tomto školním roce DDM 

zorganizovalo cekem 51 on-line  soutěží různých kategorií.  

Sportovní soutěže ve školním roce 20/21 nekonaly. 

V DDM jsme zorganizovali následující soutěže: 

    

Měsíc Datum OK, KK Název / Kategorie 

    

Listopad 2020 listopad   Přírodovědný klokan / ZŠ, SŠ 

 2020 listopad   Matematický klokan / ZŠ, SŠ 

    

Prosinec       

    

Leden 12.01.2021 KK Matematická olympiáda / SŠ / A 

 18.01.2021 OK Dějepisná olympiáda / ZŠ, VG 

 19.01.2021 OK Dějepisná olympiáda / SŠ 

 19.01.2021 KK Matematická olympiáda / SŠ / P 

 20.01.2021 KK Fyzikální olympiáda / SŠ / A 

 26.01.2021 OK Český jazyk / ZŠ a VG / I. 

 27.01.2021 OK Český jazyk / SŠ / II. 

 27.01.2021 OK Matematická olympiáda / ZŠ / Z9 

    

Únor 09.02.2021 OK Německý jazyk / ZŠ I., VG I., ZŠ II., VG II. 

 10.02.2021 OK Německý jazyk / SŠ III. 

 17.02.2021 OK Zeměpisná olympiáda / ZŠ, SŠ 

    

Březen 02.03.2021 OK Anglický jazyk / ZŠ I. A, ZŠ II. A, VG I. B, VG II. B 

 03.03.2021 OK Anglický jazyk / G III. A 
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 04.03.2021 OK Anglický jazyk / SOŠ III. C 

 10.03.2021 KK Španělský jazyk / SŠ I., SŠ II., SŠ III. 

 12.03.2021 KK Ruský jazyk / ZŠ a VG, SŠ I., SŠ II., SŠ III. 

 16.03.2021 KK Matematická olympiáda / ZŠ, G / Z9 

 17.03.2021 KK Zeměpisná olympiáda / ZŠ, SŠ 

 17.03.2021 KK Dějepisná olympiáda / ZŠ, VG 

 18.03.2021 KK Dějepisná olympiáda / SŠ 

 18.03.2021 OK Fyzikální olympiáda / ZŠ / E, F 

 19.03.2021 OK Matematický klokan / ZŠ, SŠ 

 19.03.2021 KK Matematický klokan / ZŠ, SŠ 

 24.03.2021 KK Německý jazyk / ZŠ II., VG II. 

 25.03.2021 KK Německý jazyk / SŠ III. 

 26.03.2021 KK Chemická olympiáda / SŠ / A 

 26.03.2021 KK Chemická olympiáda / SŠ / E 

 29.03.2021 OK Chemická olympiáda / ZŠ, G / D 

 30.03.2021 KK Matematická olympiáda / SŠ / B, C 

 31.03.2021 OK Matematická olympiáda / ZŠ, G / Z6, Z7, Z8 

 04.03.2020 OK Přehlídka dětských recitátorů a recit. souborů / ZŠ, SŠ, ZUŠ a SVČ 

 22.03.2020 KK Přehlídka scénického tance (dětských skupin, mládeže a dospělých)  

 27.03.2020 KK Biologická olympiáda / SŠ / A 

    
    

Duben 06.04.2021 KK Český jazyk / SŠ / II. 

 07.04.2021 KK Český jazyk / ZŠ a VG / I. 

 08.04.2021 KK Francouzský jazyk / ZŠ a VG I., ZŠ a VG II., SŠ I., SŠ II. 

 14.04.2021 KK Anglický jazyk / G III. A 

 15.04.2021 KK Anglický jazyk / SOŠ III. C 

 16.04.2021 KK Anglický jazyk / ZŠ II. A, VG II. B 

 16.04.2021 KK Chemická olympiáda / SŠ / C 

 19.04.2021 KK Chemická olympiáda / ZŠ, G / D 

 19.04.2021 KK Geologická olympiáda A, B 

 20.04.2021 KK Fyzikální olympiáda / SŠ / B, C, D 

 21.04.2021 KK Chemická olympiáda / SŠ / B 

 22.04.2021 KK Fyzikální olympiáda / ZŠ / E 

 29.04.2020 KK SOČ / SŠ 

 03.04.2020 KK Biologická olympiáda / SŠ / B 

 06.04.2020 OK Jihočeský zvonek / ZŠ, SŠ, ZUŠ a SVČ 

 08.04.2020 OK Biologická olympiáda / ZŠ / C 

 21.04.2020 OK Biologická olympiáda / ZŠ / D 

        

Květen 
12.04.-

28.05.2021 
OK Fyzikální olympiáda / Archimediáda / ZŠ, G 

 1.-30.5.2021 OK Matematická olympiáda / ZŠ / Z5 

 14.05.2020 KK Biologická olympiáda / ZŠ / C 

 22.05.2020 KK Biologická olympiáda / ZŠ / D 
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5. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE  A  AKCE 

PRO VEŘEJNOST  
                 Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání 
 

  Počet 
Počet 

účastníků 

Akce celkem 72 1920 

   z toho o sobotách či nedělích 21 476 

 

Příležitostná zájmová činnost zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných, 

jednorázových nebo pravidelných akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru 

určeným zpravidla všem zájemcům.  

V příležitostných činnostech nabízejí jednotlivá naše oddělení řadu akcí, které jsou otevřeny 

zejména neorganizovaným dětem a mládeži, členům našich zájmových útvarů jako další 

možnost využit volného času. Cílem je získat nové zájemce o naši pravidelnou činnost, 

umožnit dětem a mládeži okusit i jinou činnost, nebo si jen tak přijít zahrát, zabavit se či 

změřit své síly v soutěžích.  

Celodomovní akce byly plánovány  celkem tři: Vánoce ve vile, Jaro ve vile a Zahradní 

slavnost. Akce Vánoce ve vile vyla nakonec pro veřejnost zrušena a nahradili jsme  

ji on-line soutěží pro veřejnost.  Jaro ve vile bylo nahrazeno velkou velikonoční zvířátkovou  

hrou po městě, které se zúčastnilo celkem 80 rodinných týmů a venkovní akcí Soutěž 

v házení letadel na Lannově loděnici. Akce Zahradní slavnost se uskutečnila v září 2021 

v novém školním roce pod názvem Zpátky do vily. Tyto 3 akce jsou určeny pro širokou 

veřejnost, zejména rodiče a děti. Předpokládáme vždy vysokou účast veřejnosti i médií.  

Mezi další akce, které jsme organizovali částečně on-line patří  Noc s Andersenem, NERF 

turnaje, Ukliďme Česko, on-line koncerty pěveckého sboru Jitřenka, výtvarné kurzy atd. 

V říjnu 2020 se ještě uskutečnilo v DDM Celostátní kolo soutěže automodelářů. 

V květnu 2021 se rozjely kromě pravidelné zájmové činnosti i víkendové aktivity jednotlivých 

kroužků –  např. přespání ve vile, výlety bez rodičů, výlet do Vodňan, víkendové výpravy 

oddílů 

Mezi další akce příležitostné činnosti řadíme také další soutěže jako je např. Talent 

Jihočeského kraje. 21. ročník soutěže však proběhl opět bez tradičního slavnostního 

vyhlášení výsledků, pouze on-line. 
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6. TÁBOROVÁ ČINNOST 
Táborová a další činnost spojená s pobytem 

 

 Celkem 

v tom 

pobytové 
akce 

nad 5 dní 

pobytové 
akce 

do 5 dní 

městské a 
příměstské 

tábory 

Počet akcí 38 15 5 18 

Počet 
účastníků 

835 303 139 393 

Počet 
osobodní 

5023 2537 521 1965 

Počet 
pracovníků 

139 60 19 60 

 
Do táborové činnosti DDM počítáme jak pobytové (nad 5 dnů), tak příměstské tábory, které 
jsou realizovány většinou o podzimních, pololetních, jarních a letních prázdninách. Tyto 
tábory mají různé zaměření od všestranných a sportovních po umělecké, přírodovědné 
jazykové a atd.  Pobytové tábory se ještě dále realizují buď na jenom místě nebo jsou 
putovní.  Tyto  tábory  umožňují  dětem  smysluplně  prožít  prázdninový  čas  
a rodičům poskytují bezstarostnost v práci, aniž by museli zajišťovat hlídání, či jiný program 
pro své děti. O všechny typy táborů  je velký zájem. O prázdninových dnech jsme realizovali 
celkem 38 táborů různého typu a dále jsme spolupracovali a podíleli se na dalších 3 
táborech jiných organizací. Těchto aktivit se zúčastnilo  celkem 400 účastníků 
Velká část pobytových táborů se realizovala na našich táborových základnách. mozřejmě 
kvůli COVID opatřením nestihli realizovat všechny plánované pobytové akce a plánovaný 
zahraniční tábor v Chorvatsku jsme museli kvůli mimořádným opatřením zrušit, ale i tak 
bylo období prázdnin z hle-diska naší činnosti to nejpříznivější. Ve školním roce 2020 -2021 
byly realizovány 3 pobytové akce pro 12 účast-níků a trvaly 10 dnů, dále 3 pobytové tábory 
pro 52 účastníků, celkem v trvání 23 dnů 

Tyto tábory byly zrealizovány ve školním roce 2020/21: 

 

Termín konání tábora Základní informace 

Od Do 
Název tábora  

Typ 
tábora: 

Den Měsíc Den Měsíc  

Jarní prázdniny 

15 2 19 2 JPT "Zvídavý přírodovědec" Příměstský 

15 2 19 2 Jarní příměstký tábor 2021 Příměstský 

15 2 19 2 JPT "Tvořivý příměstský tábor" Příměstský 

15 2 19 2 JPT "Technika mě baví" Příměstský 

Červenec 

30 6 3 7 Sporťák 2021 Pobytový 

30 6 10 7 LT s plastikovými modeláři Pobytový 

2 7 6 7 Putování po Orlických horách Putovní 

3 7 10 7 LT Vodňany Pobytový 

3 7 10 7 
Pro přátele Přední Výtoně 
a Vitkova kamene 

Pobytový 
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4 7 10 7 LT pro rodiny s dětmi na Mrhale Pobytový 

11 7 17 7 LT Přední Výtoň Pobytový 

11 7 17 7 LT "Chemie aneb věda hrou" Pobytový 

12 7 16 7 Přívesnický tábor / Superhrdinové Příměstský 

12 7 16 7 PT červencový Příměstský 

12 7 16 7 Českobudějovický pětisport Příměstský 

12 7 16 7 PT "O zvířátkách se zvířátky" Příměstský 

12 7 16 7 PT literárně dramatický Příměstský 

18 7 24 7 LT Jenišov / Výtvarný Pobytový 

19 7 23 7 PT "ZOO Rallye" Příměstský 

19 7 23 7 PT sportovní Příměstský 

19 7 23 7 PT sportovní Příměstský 

19 7 23 7 PT tvořivý Příměstský 

25 7 30 7 Rakouské Alpy / zážitkový Pobytový 

25 7 31 7 LT rodiče s dětmi   (OBSAZENO) Pobytový 

26 7 30 7 PT taneční Příměstský 

Srpen 

1 8 14 8 LT v P. Výtoni / Turisticko-výtvarný  Pobytový 

1 8 7 8 LT Jenišov rodinný / Sportovní Pobytový 

2 8 6 8 PT "O zvířátkách se zvířátky" Příměstský 

2 8 6 8 PT "Zažij léto naplno!" Příměstský 

8 8 14 8 LT "Zvídavý přírodovědec" Pobytový 

9 8 13 8 PT s plastikovými modeláři Příměstský 

9 8 13 8 PT srpnový Příměstský 

9 8 13 8 PT literárně dramatický Příměstský 

14 8 21 8 LT hudební Pobytový 

15 8 21 8 LT v Jenišově / keramický a výtvarný Pobytový 

16 8 20 8 PT "ZOO Rallye" Příměstský 

16 8 20 8 Přívesnický tábor - zooputování Příměstský 

22 8 28 8 LT rodinný Pobytový 

23 8 26 8 Softballové soustředění Pobytový 

23 8 26 8 PT "Zvídavý přírodovědec" Příměstský 
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7. DALŠÍ NABÍDKA DDM  
 

DDM ve školním roce 2020/21 nabízí následující výukové programy pro školy i veřejnost 

 

Stavíme s legem a hrajeme deskové hry  

Určeno pro I. stupeň ZŠ. Během pobytu u nás si můžete zahrát různé deskové hry nebo si 

postavit objekty z několika druhů stavebnic Lega. Program trvá 1 až 2 hodiny. 

 

Svět médií aneb staň se reportérem  

Výukový program je koncipovaný na 1 až 2 dny. Je zaměřený na rozvíjení mediální gramot- 

nosti dětí a mládeže. Účastníci si vyzkoušejí formou hry pracovat v televizním štábu. Cílem 

je aktivní mediální komunikace, základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti, 

potenciál médií jako zdroje informací a naplnění volného času.  

 

Cesta k aktivnímu občanství  

Hodinový vzdělávací program (přednáška s besedou) pro žáky nebo studenty od 12 do 18 

let na téma: „Aktivní občanství u mládeže“. Tento program probíhá přímo ve školách (tří- 
dách). Cílem je zapojit děti a mládež do diskuze o městě České Budějovice a hlavně ukázat 
cesty ke zvýšení spoluúčasti ve veřejném životě.et na téma: „Aktivní občanství u mládeže“.  
 
Výuka anglického i německého jazyka pro seniory s vnoučaty  

(10 hodinový kurz hrazený z prostředků Jihočeského kraje). Pro seniory a jejich 

vnoučata pořádáme  10 hodinové kurzy AJ a NJ.  

 

O zvířátkách se zvířátky. 

Dům dětí a mládeže nabízí pro MŠ a 1. - 2. třídy ZŠ besedu s vybranými druhy zvířat. 

Cílem programu je prohloubit znalosti z oblasti přírodovědy, osobní prožitek a zkušenosti se 

zvířaty, a rozvinout tak zdravý vztah dítěte k živému zvířeti. Program probíhá na Domě dětí 

a mládeže a je v délce 45 - 60 minut. Během programu se děti seznámí s maximálně třemi 

zvířaty vybranými z aktuální nabídky. Maximální počet dětí ve skupině je 25.  
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8. DALŠÍ AKTIVITY V DDM  
 

Mezi další aktivity  v DDM patří činnost Dobrovolnického klubu, kdy zájemci a odchovanci 

pomáhají s různými příležitostnými aktivitami a jsou pro ně během roku připraveny společné 

aktivity. 

Dále pak DDM provozuje sdílenou knihovnu, která se umístěna v suterénu a kde si rodiče i 

děti mohou vyměňovat knížky dle zájmu. 
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9. DOTAČNÍ  A INVESTIČNÍ ČINNOST  

 
Ve školním roce 2020/21 pokračoval projekt na snížení energetické náročnosti budovy Domu 

dětí a mládeže, financovaného z dotačního titulu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17-070/0006634/9 

v celkové hodnotě 9.007 tis. Kč. Dokončená stavba měla být dle smlouvy předána v září 

2020. V únoru  2021 byla ukončena smlouva s firmou INWORK, kdy dodavatel  nedokončil  

poslední fázi projektu a firmě nebyla proplacena poslední faktura ve výši  3 505 103,13  Kč 

s DPH. Během roku 2021 byla na firmu INWORK uvalena insolvence. Projekt nadále 

pokračuje novým výběrovým řízením na dokončení díla. Výběrové řízení vyhrála firma Trust, 

s.r.o., která dokončené dílo předá v prosinci 2021. 

Zároveň pokračuje  projekt č. CZ.02.3.68/0.0/o.o/18_063/0012814 – financovaný 

z neinvestiční účelové dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 OP VVV ve výši 4.015 tis. Kč 

Dále  byla zahájena činnost v rámci Grantové dohody pro Projekt v rámci Evropského sboru 

solidarity č. 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138 v částce 471 tis. 

Z dalších dotačních titulů 

 Město České Budějovice 

Dotace – Pohár primátora města – 45.000,- Kč 

Dotace – Jak vrátit hmyz do zahrádky – 44.820,- Kč 

Dotace – Za včelkou Májou do Vily – 44.820,- Kč 

Dotace – Jak to žije na zahradě – 44.550,- Kč 

Dotace – Letní příměstské tábory DDM Č. Budějovice – 30.000,- Kč 

 

Ministerstvo kultury ČR 

Číslo projektu - 11-1036/2021 ORNK, Název projektu : Krajské přehlídky scénického tance – 

dětí, mládeže a dospělých – 38.000,- Kč 

Číslo projektu - 10-1035/2021 ORNK, Název projektu : Krajská přehlídka jihočeských 

folklorních souborů – 25.000,- Kč 

 

Ostatní 

Svaz klubu mládeže – finanční dar pro Úsviťáček – 8.000,- 

Sponzorský dar – Geologický kroužek – 6.000,- 
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10.  FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ 

ORGANIZACE  

Dům  dětí  a  mládeže  je  příspěvkovou  organizací a  její  rozpočet  se  skládá  z příspěvků  

a  vlastních  příjmů.  Každoročně  usilujeme o  maximální  hospodárnost  a  velmi  účelné  

vynakládání  finančních  prostředků a proto  se nám daří realizovat výše uváděné množství 

činností.  Již při přípravách aktivit  je  kladen  důraz  na  finanční  rozvahu  a  po  ukončení  

akce  na  vyúčtování a zhodnocení. Základní prostředky na platy získává DDM od MŠMT 

prostřednictvím Krajského úřadu JČ kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny 

především z dotací zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj a z příjmů DDM, jenž tvoří úplata 

za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dále dary a příjmy z pronájmů táborových 

základen.  Důležitou  součástí  ekonomického  zajištění  činnosti  jsou  také  grantové a 

dotační příspěvky, proto se každý rok snažíme podat žádosti do různých dotačních 

programů a to buď přímo nebo prostřednictvím zřizovatele. 

 

 

 

Vybrané ukazatele výnosů 2021 tis. Kč % 

1. výnosy z činnosti 4 406 18,77% 

2. výnosy z pronájmu 245 1,04% 

3. čerpání fondů 24 0,10% 

4. ostatní výnosy 38 0,16% 

5. úroky 2 0,01% 

6. Dotace - soutěže MŠMT 361 1,54% 

7. Dotace - šablony 1 486 6,33% 

8.Dotace - přímé (platy) 14 198 60,47% 

9. Dotace na provoz 2 407 10,25% 

10. Ostatní granty 235 1,00% 

12. IROP_časové rozlišení transféru 77 0,33% 

CELKEM Výnosy 2021 v tis. Kč 23 479 100,00% 
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Vybrané ukazatele nákladů 2021 tis. Kč % 

1. Materiál (pomůcky,spotřeba,úklid,…) 1 353 5,77% 

2. Energie  892 3,80% 

3. Opravy a údržba 1 610 6,86% 

4. Ostatní služby 2 155 9,18% 

5. Hrubé mzdy vč. externistů (OON) 12 282 52,33% 

6. Odvody SP + ZP 3 180 13,55% 

7. Ost.sociální náklady 452 1,93% 

8. Odpisy 478 2,04% 

9. Náklady z drob.dl.majetku 1 045 4,45% 

10. Ostatní náklady 22 0,09% 

CELKEM Výnosy 2021 v tis. Kč 23 469 100,00% 

 

 

1. výnosy z činnosti
19%

2. výnosy z …

3. čerpání …

4. ostatní …
5. úroky…

6. Dotace - soutěže …
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6%

8.Dotace - přímé 
(platy)

61%

9. Dotace na provoz
10%

10. Ostatní granty

1%

12. IROP_časové …

PODÍL JEDNOTLIVÝCH VÝNOSŮ VYBRANÝCH UKAZATELŮ
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Přehled vybrané úplaty za školní rok 2020/202 dle jednotlivých oborů 
 

Obor Předpis Úhrada Zbývá 
% podíl na 

příjmu z 
úplaty 

60 - taneční 107 060 107 060 0 10,78% 

65 - hudební 138 140 138 140 0 13,91% 

68 - výtvarný 54 414 54 414 0 5,48% 

70 - tělovýchova 194 345 194 345 0 19,57% 

80 - technika 74 763 74 763 0 7,53% 

83 - zahraniční 36 573 36 573 0 3,68% 

85 - přírodověda 202 640 202 640 0 20,41% 

90 - kluby 94 888 94 888 0 9,56% 

95 - vzdělávání 90 210 90 210 0 9,08% 

CELKEM 993 033 993 033 0 100,00% 
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Ve školním roce 2020 / 2021 se výrazně projevila opatření Vlády ČR – proti šíření Covidu 19. 

Celkový objem vybrané úplaty za tento školní rok se snížil o cca 50 %, tj. v rozpočtu 

organizace na krytí provozních nákladů za rok 2021 chybělo přibližně 1 mil. Kč. Tento výrazný 

výpadek příjmů ovlivní i následující školní rok 2021/2022 – kalendářní rok 2022. 

Dům dětí a mládeže České Budějovice pořádal jako již každoročně letní tábory. Vyčíslené 

výnosy z pořádání Letních táborů jsou 1.765 tis. Kč. Výnosy zcela kryjí náklady na pořádání 

táborů. 

Další činností DDM ČB je zajištění organizace okresních a krajských kol soutěží finančně 

podporovaných MŠMT a KÚ. Finanční příspěvek na pořádání soutěží z MŠMT byl 361 tis. Kč. 
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11. KONTROLY 

Ve všech budovách byly v roce 2021 provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví a 

preventivní požární prověrky - zjištěné drobné závady byly odstraněny. Ze strany KHS byly 

uskutečněny 2 kontroly na táborové základně v Přední Výtoni nad plněním povinností ze 

strany provozovatele zotavovacích akcí. Nebyly zjištěny žádné závady.  

12. ZÁVĚR 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům a dobrovolníkům za jejich  

zodpovědný  a  obětavý  přístup  k realizaci  našich  aktivit  a  organizacím i  jednotlivcům,  

kteří  nás  podporují,  protože  jsme  si  vědomi,  že  bez  nich  bychom nemohli nabízet 

veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. I když byl pro nás minulý školní rok velmi 

složitý, přesto jsme se snažili realizovat činnosti v maximální možné míře a to i za 

nemalého přispění našich podporovatelů a spolupracovníků. Velmi  děkujeme  všem,  kteří  

nás  jakýmkoliv  způsobem  podporují. 

 


