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1. Charakteristika školského zařízení 
 
 
 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice, IČ 70890650, zastoupený hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem vydal 
zřizovací listinu podle § 1 odst. 1 a 2 a § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, 
práv a závazků z majetku České republiky do majetků krajů zřizovací listinu DOMU DĚTÍ A 
MLÁDEŽE, STRAKONICE, NA OHRADĚ 417 se sídlem Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČ 
60650834. 
 
 
            Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže. 
Organizace uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační činnost pro děti a mládež (případně 
dospělé zájemce) pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, 
prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami, a to během celého roku.  
             Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný radou kraje. Jménem organizace 
jedná ředitel v souladu s právními předpisy v platném znění a v rámci oprávnění daných 
zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. 
Nedílnou součástí zřizovací listiny je majetek, který se předal do správy k vlastnímu 
hospodářskému využití a je vymezen v příloze č. 1 a č. 2, která je nedílnou součástí zřizovací 
listiny.    
               
                

Budova Na Ohradě byla po rekonstrukci a stavebních úpravách zkolaudována v roce 
1999. Nachází se tu klubovny pro zájmové kroužky: keramika, výtvarná výchova, výuka jazyků, 
výpočetní technika, hudební obory, dřevařské dílny. V budově je taneční sál, který je využíván 
tanečními a sportovními kroužky, k příležitostným akcím a je též pronajímán. 
Postupně jsme zadaptovali vstupní prostory, tzv. předsálí s recepcí a vitrínou, která vypovídá o 
našich úspěších. Dále jsme zrekonstruovali sociální zařízení v přízemí, bylo v havarijním stavu. 
Upravili jsme ho i dispozičně, doplnili i WC pro tělesně postižené, vše jsme vymalovali. Tato část 
doplnila již zmíněnou vstupní halu. Zaměřili jsme se na taneční sál – má novou parketovou 
úpravu, odvzdušnění a je nově vymalován. I ostatní prostory jsou nově vymalované. 
Proběhla rekonstrukce malého sálku v prvním patře, má novu podlahu, dřevěnou, určenou 
k tanci, je vymalována. Nové jsou i vstupní dveře. Dále jsme se věnovali vstupnímu schodišti, 
které je dřevěné. Je nově zbroušené a nalakované. 
Rekonstrukcí prošla klubovna pro nejmenší – je zvětšená s přívodem vody, nově vymalovaná. 
Dále jsme vymalovali chodby a halu a některé klubovny. 
V letošním roce jsme vyměnili dveře v části budovy, ve které probíhají výtvarné a keramické 
kroužky, dále pak ve stejném prostoru opravili podlahu. Pokračovaly opravy elektroinstalace a 
vody v 1. patře – WC děti, proběhla celá rekonstrukce. Zbrousili jsme parkety na sále. 
Vyměnili jsme dveře do sálu a pořídili (výměnou) dveře oddělující vstupní prostor a přijímací 
halu na fotobuňku.  
V budově má sídlo soukromá počítačová firma ORION. Je s ní uzavřena podnájemní smlouva. 



 

Dále tu má pronajaté prostory Autoškola SYBERA  a má tu kancelář redakce Blesku.  
Tato budova je využívána pro další vzdělávání pracovníků a rekvalifikace.   
 
 
               Centrum ekologické výchovy na Podskalí je odloučeným pracovištěm. Jsou zde 
umístěny klubovny pro práci oddělení přírodovědy, voliéry pro zvířata a cizokrajné ptactvo. 
V kuchyňce slouží nová dlážděná podlaha, celá budova je vymalovaná po výměně oken, která 
proběhla v srpnu roku 2008. Okna zlepší tepelně i zvukově pobyt dětí v CEV Podskalí. Dodláždili 
jsme verandy a vybavili nábytkem kancelář. 
V roce 2009 jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace a vymalovali. V roce 2010 jsme z grantu 
Jihočeského kraje vyměnili poruchové akumulačky za topení s elektrickým kotlem. 
Dále jsme zrekonstruovali střechu – dostala novou střešní krytinu, doplnili jsme další voliéry 
z grantu Jihočeského kraje. Celá veranda má nová okny a dveře. Počítáme se zateplením verand. 
Od roku 2005 máme nový včelín, který byl zhotoven za finanční podpory města Strakonice. 
V celé republice je jen velmi málo CEV nebo přírodovědných stanic, která mohou dětem 
nabídnout včelařský kroužek. My patříme mezi rarity, včelařský kroužek tu má dlouholetou 
tradici. Produkt – med – dodávají členové včelařského kroužku a nabízí při všech akcích DDM. 
Pokračujeme s nabídkou environmentálních programů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ.  
Ekoklub STEP vznikl z podnětu učitelek MŠ setkávat se a předávat si zkušenosti – s finanční 
podporou Jihočeského kraje je velmi oblíbený. 

 
Druhým odloučeným pracovištěm je budova bývalé školy č.p. 63 Zálesí, 384 73               

p. Stachy. Majitelem je obecní úřad Drážov a DDM Strakonice má budovu v pronájmu. 
V lednu 2006 došlo k havárii podlahy v jídelně budovy – propadla se vinou uhnilých trámů. 
Sdruženými finančními prostředky DDM a z grantu, který vypsal Jihočeský kraj, se podařilo 
zaplatit opravu. Pokračovali jsme s nátěry všech dveří. Důležitým počinem bylo provedení 
sanačních omítek ve sklepních prostorech a s tím spojené malířské práce. Sousedící pozemek, na 
kterém jsou chatky, hřiště, ohniště, je majetkem Jihočeského kraje. Část chatek jsme brousili a 
nově natřeli – vnitřní prostory a postele. 
Provedli jsme kanalizaci za finanční podpory obce Drážov. Prostory malujeme a vybavujeme 
nábytkem, dláždili jsme jídelny. V roce 2011 na podzim dostala budova novou střechu. 
Dále jsme zbudovali pergolu, vymalovali jsme a nakoupili nový nábytek. Zrekonstruovali jsme 
podlahu v jedné ložnici, v příštím roce chceme pokračovat, pracuje se na projektu opravy 
elektrického vedení v budově bývalé školy. 
Opravami prošla koupelna – nové sprchy a obložení, pak malování. Z grantu Jihočeského kraje 
jsme vyměnili okna na chatkách, dále jsme vyměnili dveře, chatky jsme zbrousili, nalakovali, 
opravili jsme střechy – proběhly klempířské práce a nátěry. 
Budova je využívána hlavně o prázdninách, hlavních a vedlejších, dětmi z kroužků DDM i cizími. 
Platí tu vnitřní předpis pro poplatky za pronájem a ubytování a Domovní řád pro pobyt na 
turistické základně v Zálesí. 
 
1. října 2004 byl slavnostně otevřen objekt v Kodádkově ulici ve Vodňanech - odloučené 
pracoviště DDM Strakonice. Došlo ke směně majetku a Kodádkova je majetkem Jihočeského 
kraje. 



 

Nabízíme více než 20 kroužků v pravidelné činnosti, do kterých dochází kolem 350 dětí.  
Postupně jsme začali pořádat akce pro vodňanské děti a veřejnost: Maškarní bál, Country bál, 
Den Země apod., kterých se aktivně zúčastňovaly vodňanské školy. Spolupráce vodňanských škol 
je velmi příjemná a hlavně přínosná pro město. 
Spolupracujeme i s ostatními subjekty ve městě: Městské kulturní středisko, ZŠ, SOU, PIONÝR. 
V budově DDM Vodňany je v nájmu Pionýr. 
Provedli jsme výměnu oken v celé budově. Opravili jsme střechu. 
V lednu roku 2011 jsme odstranili příčku mezi dvěma místnostmi a vybudovali nový taneční sál, 
který jsme potřebovali, a ihned po slavnostním otevření využili a využíváme. 
Z grantu Jihočeského kraje vyměnili okna a dveře v pavilonu. Dále pak jsme opravili část plotu, 
který byl v havarijním stavu – z vlastních zdrojů. V loňském roce jsme z grantu Jihočeského kraje 
opravili další část plotu (zbývá jen malá část). V únoru 2013 nás nevítaní návštěvníci vykradli. 
V hodnoceném období poskytlo město Vodňany dotaci ve výši 47 000 Kč na akce, včetně 
příměstských táborů. 
V letošním roce jsme dokončili opravu plotu za přispění města Vodňany. 
 
V únoru 2007 jsme nabídli a odstartovali činnost v nedaleké Volyni.  
V letošním roce na radnici nabízíme výtvarné aktivity. Tančit budou jezdit děvčata do Strakonic. 
Dále pak od září 2007 nabízíme aktivity v Bavorově – spolupracujeme se základní školou a 
s mateřskou školou, nabízíme angličtinu, orientální tanec, kytaru, keramiku, výtvarný kroužek a 
bojové umění. V minulém období jsme uspokojili na 80 dětí v pravidelné činnosti a uspořádali 
pro ně vánoční a závěrečnou besídku.  
Od října 2013 máme v prostorách již bývalé autodráhy posilovnu. Nabízíme nové kroužky, o 
které je zájem. Tyto prostory využívají i taneční a sportovní kroužky, máme tu jógu pro děti. 
  
Bezpečnost dětí, interních a externích pracovníků je zajišťována pravidelním školením o 
bezpečnosti práce, to je stvrzeno podpisy. 
Probíhají pravidelné revize hasicích přístrojů, elektrického zařízení, hromosvodů, plynových 
kotlů i přezkoušení přístrojů a zařízení o funkčnosti a kompletnosti. 

Spolupracujeme s firmami, které jsou pověřeny Úřadem práce rekvalifikovat. Firmy 
zajišťují PC semináře a rekvalifikační kurzy. 
V dopoledních hodinách je tak využita počítačová učebna a klubovny za podmínek, které 
vyhovují oběma stranám, nejen ve Strakonicích, ale i ve Vodňanech. 
 
 
2. Školní vzdělávací program. 
 
                  Školní rok 2014 – 2015 proběhl dle školního vzdělávacího programu, který si klade za 
cíl rovný přístup každého v kroužku, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce, úctu a 
respektuje rozvoj osobnosti. 
Obsahem vzdělání jsou výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické rekreační akce a pravidelná 
činnost. 
Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat formami zájmového vzdělávání, které určuje  
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 



 

 
 V § 2 byly stanoveny formy zájmového vzdělávání: 
    

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností  
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského 
zařízení 
pro zájmové vzdělávání,        

 
b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 
 
c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická 

osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 
 

d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a 
studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů, 

 
e) individuální prací, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 

nebo 
 

f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. 
 
Celkový počet 166 zájmových útvarů v hodnoceném roce navštěvovalo 1 601 dětí a vedlo je 91 
externistů.  
Zájmové útvary naplnily požadované zájmové činnosti např. anglický jazyk, německý jazyk, 
češtinu pro cizince, výpočetní techniku, rybaření, chovatelství, aerobik, country, sportovní 
potápění, házenou, florbal, výtvarné obory, keramiku, hru na hudební nástroje (flétna, kytara, 
keybord), elektrošikula, dřevaře, apod. 
Průměrný počet dětí v jednom zájmovém útvaru byl 10 dětí. 
Jednotlivá oddělení dokládají celou řadu příležitostných zájmových činností: 
- taneční soustředění 
- Mikulášská nadílka 
- Maškarní karneval 
- Pyžamová párty 
- Ples pro rodiče s dětmi 
- Jihočeský zvonek – pěvecká soutěž 
- Den Země  
- Zlatá udice 
- tvůrčí dílny 
- přebory a turnaje házenkářů, stolních tenistů a florbalistů 
- výlety na koně do stájí ve Štěticích 
- Léto pod Rumpálem  
- Václavská stage v DDM – taneční a hudební 

 
Celkem proběhlo 323 akcí, při kterých zaměstnanci DDM spolupracovali s mateřskými, 



 

základními i středními školami, kulturními a společenskými organizacemi ve městě, sportovci aj. 
Zaznamenali jsme 13 683 účastníků ve všech aktivitách. 

 
Významné akce 

1. Mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu Vodňany 
8. – 9. května 2015 – akce proběhla pod záštitou starosty města Vodňany Václava Heřmana a 
hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. 
Vodňany v těchto dnech žily country hudbou a tancem – akce probíhala ve víceúčelové hale a 
v prostorách DDM Vodňany. Zúčastnilo se na 400 soutěžících a více než 600 diváků. 
 

2. Václavská stage  2015 
26. – 27.9. 2015 – vystoupení tanečních kroužků DDM a hudebních skupin na 100 tanečníků a 8 
hudebních skupin během dvou dnů o Václavské pouti před DDM Na Ohradě. 
 

3. South Rock Strakonice – Strakonice nejen sobě 
Somebody Else (taneční kroužek DDM) ve spolupráci s DDM Strakonice přináší třetí ročník bboy 
battlu v kategorii 3vs3 za účasti zahraničních lektorů, na 100 tanečníků. 

 
V červenci jsme opět zorganizovali ozdravný pobyt v Chorvatsku Pakoštane – zajímavý program 
– malba v plenéru, sportování, tanec a výlety - byl určen pro rodiče s dětmi a zúčastnilo se ho 38 
účastníků. 
Dále jsme v letošním roce nabídli čtyři běhy letního tábora na Zálesí. Všechny běhy byly 
naplněny, což nás potěšilo. Na dvou táborech jsme nabídli celotáborovou hru, která je velmi 
oblíbená a pro děti motivační. Všechny aktivity jsou pak zaměřeny tematicky, děti jsou zataženy 
do děje a projevují plné nasazení při činnostech, které jsou jim nabízeny. Prvního běhu hurá do 
pravěku se zúčastnilo 52 dětí. Druhý běh byl určen pro děti, které jedou na tábor poprvé – Můj 
první tábor Byl týdenní a kromě her a tvořivých dovedností se děti učily samostatnosti. 
Zúčastnilo se ho 32 dětí. Třetí běh si tentokrát vybral námět komiksů – Komixový Boom. Ani 
tentokrát nechyběly aktivity sportovní, vědomostní a tvořivé. Dále jsme nabídly dílny, do kterých 
se děti mohly hlásit dle zájmu. Zúčastnilo se ho 46 dětí. 
Letní taneční tábor byl čtvrtým během a tady se hodně tancovalo, ale nejen to. Zúčastnilo se ho 
50 dětí. 
Počasí bylo slunečné, teplé, až horké. Vše jsme zvládli bez vážných úrazů (zlomené zápěstí, 
naraženiny, bolesti v krku). Horké počasí přinášelo průjmy a zvracení. 
Celkem jsme odrekreovali na Zálesí 180 dětí. Děti odjížděly spokojené a s tím, že se příští rok 
vrátí. To je pro nás největší vyznamenání. 
 
Dále jsme nabídli sedm běhů příměstského tábora ve Vodňanech, tři v červenci a čtyři v srpnu. 
Zájem byl opět velký. Podobně jako táborové pobyty i příměstské tábory nabídly ucelený 
program: I. běh – Cesta do pohádky  – 27 dětí, II. běh – Cesta do divočiny  – 25 dětí, III. běh – 
Cesta do neznáma  – 24 dětí, IV. běh – Cesta za vítězstvím – 20 dětí  a V. běh – Cesta za 
dobrodružstvím  – 24 dětí.  Dále jsme nabídli Westernový tábor s koňmi – pro nemoc se ho 
zúčastnilo jen 6 dětí. Nově jsme dále nabídli Výtvarný tábor s 20 účastníky. Děkujeme městu 
Vodňany za finanční podporu. 



 

Všechny běhy byly obsazené, celkový počet dětí 148 – nárůst o 27 dětí. Děti spokojené a rodiče 
s nimi. Těší nás zájem rodičů i ze vzdálenějšího okolí. 
Letos jsme nabídly sedm příměstských táborů ve Strakonicích – obliba tohoto druhu tábora 
roste. 
Z pohádky do pohádky  – 27 dětí, Rytíři kulatého stolu  – 25 dětí, Westernový tábor s koňmi – 
30 dětí, Cestujlevně.com – 20 dětí, Hurá na palubu – 21 dětí. Počet zájemců vzrostl – celkem se 
příměstských táborů ve Strakonicích zúčastnilo 143 dětí.  
Dále jsme nabídli technicky zaměřený příměstský tábor – VĚDÁTOŘI ve spolupráci s VOŠ a SPŠ 
Strakonice s počtem 19 dětí – velmi pěkné. 
Jako novinku jsme nabídli příměstský tábor Od scénáře po střih pro 9 účastníků. 
 
DDM Strakonice děkuje všem nadšencům, kteří s dětmi strávili prázdninové chvíle, děkuje všem 
zapáleným a aktivním dětem, všem rodičům, kteří ocenili naši práci, a těšíme se na další 
společná prázdninová setkání. 
 
 Děti mají možnost navštěvovat přednášky, exkurze, individuelně s nimi pracují externí 
pracovníci a mají pak možnost zúčastnit se místních, okresních, krajských i republikových kol 
soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a jednotlivých svazů (př. včelaři, rybáři, AŠSK, apod.). 
Olympiády vědomostní (jazykové, přírodovědné, dějepisné aj.) proběhly ve spolupráci s garanty 
jednotlivých předmětů z řad učitelů ZŠ a SŠ kvalitně.  
V hodnoceném období jsme uspořádali 29 soutěží MŠMT – vědomostních i sportovních, kterých 
se zúčastnilo 3 654 žáků a studentů. 
V letošním roce jsme pořádali krajské kolo v basketbalu dívky a krajské kolo dívek ve florbalu. 
 
Spontánní činnost určitě podchytila zájem dalších dětí, které se pak následně přihlásily do 
některého ze ZÚ nebo jely na tábor. 
V září a v říjnu jsme pořádali Dny otevřených dveří ve Strakonicích na Podskalí a  
ve Vodňanech. 
 
V hodnoceném období jsme získali granty, které vypsal Krajský úřad Jihočeského kraje v celkové 
výši 199 600 korun. 
Využili jsme možnosti a získali jsme příspěvky vypsané městy Strakonice a Vodňany, ve 
Vodňanech 45 000 Kč na akce a 40 000 Kč na opravu plotu. Ve Strakonicích na akce 5 000 Kč,  
Výrazný je příspěvek města Strakonice na pronájmy sportovních zařízení ve výši 142 950 Kč. 
Na tři významné akce jsme získali dary ve výši 91 300 Kč. 
 
I v minulém období se pedagogičtí pracovníci DDM snažili spolupracovat s občanskými 
sdruženími, s ochránci přírody, s odborníky v oblasti včelařské, rybářské, s ČČK apod. Některé 
akce by bez odborné pomoci nemohly proběhnout a všem zúčastněným patří dík. Stali jsme se 
členy hnutí KRASEC. 
Spolupracujeme s odborem životního prostředí města Strakonice na projektu Zdravé město a 
s Městským informačním centrem, se kterým jsme zahajovali turistickou sezonu a odborem 
školství a cestovního ruchu. Spolupracujeme i s majetkovým odborem a odborem dopravy. 
 



 

V DDM TO ŽIJE! – je heslo, kterým se chceme i nadále řídit. 
DDM – váš partner pro volný čas! 
 
3. Pracovníci DDM 
Personální obsazení k 30. září 2015:  
 
Iva Šrámková, Mgr. – ředitelka 
Silvia Fraňková – účetní, ekonom 
Zdeňka Pérezová -  PAM 
Lukáš Schovanec – pedagog volného času, pokladník a zástupce ředitele 
Alena Hrdličková – pedagog volného času, vedoucí oddělení společenského 
Iveta Gruzovská – pedagog volného času, vedoucí oddělení sportu a techniky, účetní 
Tereza Kulhová, Bc. – pedagog volného času, vedoucí oddělení přírodovědného a CEV Podskalí 
Gabriela Koubová, Bc. – pedagog volného času Vodňany a vedoucí pobočky 
Tereza Fesslová, Bc. – pedagog volného času Vodňany a vedoucí odd. Bavorov 
Veronika Duchová, Ing. – administrativní pracovník 
Miloslav Vítovec – správce Na Ohradě a na Podskalí 
Štěpánka Kejšarová – správce Vodňany 
Rudolf Veselý – správce na Zálesí 
Lenka Filousová – uklízečka budovy Na Ohradě 
Jindra Hromádková – uklízečka budovy Na Ohradě a CEV Podskalí 
Martina Fučíková – uklízečka Vodňany, pokladní 
Petra Centková, Bc. – pedagog volného času Vodňany 
 
 
4. Kontroly 
Za uplynulé období proběhlo několik kontrol: 

1. kontrola, kterou provedla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 
v Českých Budějovicích dne 11.11. 2014 v budově Na Ohradě - bez závad. 

2. kontrola, kterou provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice, Na Ohradě 
498, 386 01 Strakonice dne 4.11. 2014 – plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění – bez závad. 

 
V kontrolovaných činnostech nebyly zjištěny závady. Zápisy jsou k nahlédnutí v ředitelně DDM.  
 
 
5. Rada školy 
Rada školy není ustavena. 
 
 
6. Vzdělávání pedagogů 
Plán vzdělávání pedagogů DDM Strakonice je uložen v ředitelně DDM. 
 
 



 

7. Propagace DDM 
V hodnoceném období se povědomí o DDM opět posunulo. Stáváme se velmi dobrým 
partnerem pro jiné subjekty, participujeme tak na zajímavých akcích a nechybíme ve veřejném 
dění v obou městech. Ve spolupráci s Městem Strakonice a Vodňany, se základními školami, 
s Městským domem kultury s Muzeem středního Pootaví a s dalšími institucemi v obou městech 
zajišťujeme akce, o kterých se můžete dočíst v místním Strakonickém deníku, ve Strakonické 
televizi, ve Zpravodaji města, ve Vodňanském zpravodaji apod.  
Povědomí veřejnosti – šnek jako logo a Zatočíme s nudou jako heslo. 
Důležitý mesage: DDM – váš partner pro volný čas! 
 
Závěrem. 
DDM Strakonice je více vidět, je o něm více slyšet, má své místo ve Strakonicích ve Vodňanech, 
v Bavorově, ve Volyni. Snaží se o spolupráci, snaží se konkurovat, spolupracovat s rodiči a 
nalákat další děti, pečovat o ně, zajišťovat jim zázemí a prostředí pro využití volného času. 
 
V DDM  TO  ŽIJE! 
DDM – váš partner pro volný čas! 
 


