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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. 
Klubovny postupně malujeme, některé rekonstruujeme, dotváříme, obměňujeme, aby v nich 
dětem bylo dobře a bezpečno. 
Ve všech klubovnách a kancelářích jsme nainstalovali úsporné zářivky. 
V budově má sídlo soukromá počítačová firma ORION, je s ní uzavřena podnájemní smlouva 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. 
Postupně jsme prostory pro činnost zrekonstruovali a opravili, je to místo jedinečné a výrazné. 
Ve všech klubovnách a v kanceláři jsme nainstalovali úsporné zářivky. 

Zahrada CEV Podskalí doplňuje vnitřní budovu přírodovědného oddělení a představuje logický 

prostor předurčený přírodovědnému a badatelskému školnímu a mimoškolnímu vzdělávání dětí 

a mládeže. Během posledních deseti let bylo na zahradě realizováno několik projektů, které 

původní parkovou úpravu zahrady přetvořily ve venkovní učebnu. Díky opravě terasy nad 



 

řekou Otavou a instalací laviček a stolů se mohou při pěkném počasí veškeré vzdělávací aktivity 

odehrávat venku v přírodě. 

Velkým počinem bylo vybudování tepelného čerpadla, které nahradili stávající nevyhovující 
kotel. Slibujeme si snížení nákladů na otop a ohřev. 
Pokračujeme s nabídkou environmentálních programů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ.  
Jsme se součástí sítě KRASEC.  
CEV Podskalí je vhodným a oblíbeným místem pro příměstské tábory. 

 
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. 
Obecní úřad Drážov získal dotaci na rekonstrukci části plotu, která proběhla ještě před hlavními 
prázdninami. V budově proběhla první etapa výměny úporných zářivek, do konce roku 2022 
dokončíme výměnu ve všech místnostech. 
Přilehlé pozemky a chatky jsou majetkem Jihočeského kraje. V chatkách jsme zrekonstruovali 
elektroinstalace, vyměnili nábytek, natřeli podlahy. 
Objekty s pozemky jsou využívány 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 30 kroužků v pravidelné činnosti, do kterých dochází kolem 500 dětí.  
Postupně jsme začali pořádat akce pro vodňanské děti a veřejnost: Maškarní bál, Koncerty 
v kulturním domě, Sportovní den, Den dětí apod., kterých se aktivně zúčastňovaly vodňanské 
školy. Spolupráce s vodňanskými školami je velmi příjemná a hlavně přínosná pro město. 
Spolupracujeme i s ostatními subjekty ve městě: Městské kulturní středisko, ZUŠ, SOU, PIONÝR. 
Postupně zvelebujeme vnitřní prostory, nainstalovali jsme úsporné zářivky, vyměnili topná 
tělesa. 
V hodnoceném roce jsme zvelebovali zahradu, zázemí pro pobyt na zahradě – WC, sprcha, 
bojler, kuchyňská linka. 
Počet dětí vzrostl, přispívají k tomu zajímavé akce a prezentace činnosti kroužků DDM Vodňany. 
 
V únoru 2007 jsme nabídli a odstartovali činnost v nedaleké Volyni. Tvořivá dílna je oblíbený 
kroužek s tradiční lektorkou. 
Od října 2013 máme v prostorách již bývalé autodráhy v Ellerově ulici posilovnu a tělocvičnu 
s tatami. Nabízíme nové kroužky – gymnastiku, jógu, posilování. 
Nově nabízíme střelecký kroužek, který má zázemí v chodbě.  
  
Bezpečnost dětí, interních a externích pracovníků je zajišťována pravidelným 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. 
 



 

2. Školní vzdělávací program. 
 
                  Školní rok 2021 – 2022 proběhl dle školního vzdělávacího programu v pravidelné 
činnosti, příležitostná činnost – neproběhly všechny akce – viz hodnocení jednotlivých oddělení. 
Táborová činnost proběhla plně. 
V hodnoceném roce jsme nabídli čtyři běhy letního tábora na Zálesí a opět jsme obnovili tradiční 
ozdravný pobyt v Chorvatsku – počet účastníků. Všechny tábory byly naplněny, což nás potěšilo.  
Nabídli jsme 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 LABYRINT se zúčastnilo 48 dětí. Druhý běh 
INDIÁNSKÉ LÉTO NA ZÁLESÍ byl také obsazen – 41 dětí.  Třetí běh si tentokrát vybral námět 
LIGA SUPERHRDINŮ ZÁLESTOWN POD ÚTOKEM. Ani tentokrát nechyběly aktivity sportovní, 
vědomostní a tvořivé. Zúčastnilo se ho 58 dětí. V nabídce jsme omezili výlety. 
Tanečně pohybový tábor 2022 byl čtvrtým během a tady se hodně tancovalo, ale nejen to. 
Zúčastnilo se ho 43 dětí. 
Zálesí zkontrolovala MUDr. Magdalena Chvalová – hygienička – bez závad.  
Počasí bylo slunečné, teplé, nechyběly ani bouřky a déšť. Vše jsme zvládli bez vážných úrazů 
(naraženiny, bolesti v krku, vosí štípnutí, klíšťata).   
Celkem pobylo na Zálesí a v Chorvatsku 231 dětí, se kterými pracovalo 55 vedoucích a 
instruktorů. 
Děti odjížděly spokojené a s tím, že se příští rok vrátí. To je pro nás největší vyznamenání. 
Nájemci – soustředění basketbalistů Sršni z Písku bylo plně obsazené, pěvecký sbor ZŠ Čkyně – 
naplněný. 
 
Dále jsme nabídli šest běhů příměstských táborů ve Vodňanech, dva v červenci a čtyři v srpnu. 
Zájem byl pěkný, přestože zde máme velkou konkurenci. Podobně jako pobytové tábory i 
příměstské tábory nabídly vyžití: taneční, sportovní výtvarné, všeobecné: JAK SE KROTÍ 
PRÁZDNINY  – 41 dětí, HLAVNĚ NESMÍ BÝTI NUDA – 26 dětí, English camp – 29 dětí, Týden 
v pohybu – 27 dětí, LÉTO LETÍ – 21 dětí a Příměstský tábor JUDO – 17 dětí. Děkujeme městu 
Vodňany za finanční podporu. 
Letos jsme nabídly osm příměstských táborů ve Strakonicích – obliba tohoto druhu tábora roste. 
Některé byly určené pro talentované děti. 
DĚTSKÝ SVĚT – 23 dětí, TLAPKOVÁ PATROLA – 28 dětí, GLADIÁTOŘI A AMAZONKY – 27 dětí, 
GYMNASTICKÝ TÁBOR  – 25 dětí, CARCASSONE – 29 dětí, KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ  – 29 dětí,  
DÁMSKÁ JÍZDA – 19 dětí. 
Pro talentované děti: NEVÁHEJ A FOŤ! – 5 dětí. 
Celkový počet dětí na obou pracovištích  je úžasný – 346 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, AŠSK, apod.). 
Soutěže vědomostní (jazykové, přírodovědné, dějepisné aj.) proběhly dle rozpisu. 
 
V září jsme pořádali Den otevřených dveří ve Strakonicích na CEV Podskalí a ve Vodňanech. 
 
Využili jsme možnosti a získali jsme příspěvky vypsané městy Strakonice a Vodňany, ve 
Vodňanech 23 000 Kč a ve Strakonicích na akce 7 000 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. Jsme členy 
hnutí KRASEC. 
 
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 2022:  
 
Iva Šrámková, Mgr. – ředitelka 
Lucie Dancová – účetní, ekonom 
Lucie Fišerová, Bc. - účetní 
Lukáš Schovanec, Bc. – pedagog volného času, pokladník a zástupce ředitele 
Miroslav Chum – administrativní pracovník - Šablony 
Barbora Polanová – pedagog volného času, vedoucí oddělení pohybu a sportu 
Sandra Petrášová, Bc. – pedagog volného času, vedoucí oddělení tance a jazyku  
Tereza Kulhová, Bc. – pedagog volného času, vedoucí oddělení přírodovědného a CEV Podskalí 
Gabriela Koubová, Bc. – pedagog volného času Vodňany a vedoucí pobočky 
Jana Zetochová – pedagog volného času, vedoucí oddělení hudby a tvoření 
Jan Jakš – pedagog volného času ve Vodňanech 
Štěpánka Kejšarová – pedagog volného času ve Vodňanech 
Adam Vondřička – pedagog volného času Na Ohradě a PR 
Milan Skála – správce Na Ohradě a na Podskalí 
Rudolf Veselý – správce na Zálesí 
Lenka Filousová – uklízečka budovy Na Ohradě 
Jindra Hromádková – uklízečka budovy Na Ohradě a CEV Podskalí 
Martina Fučíková – školnice Vodňany, pokladní 
 
 
 
 
 

 



 

4. Kontroly 
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021/22 – kontrolní skupina Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje – od 7.3. 2022. Protokol z kontroly v ředitelně 
DDM Strakonice. 
Kontrola – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – táborová základna Zálesí – protokol 
v ředitelně DDM Strakonice. 
 
 
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 jsme o sobě dali vědět zajímavostmi a novými pomůckami, které jsme si 
mohli dovolit z Evropského projektu Šablony. V dalším hodnocení se tato novinka promítne. 
Zajímavé akce jsou navštěvované veřejností, jsme partnery pro ostatní organizace. 
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 a 
okolí. Snaží se o spolupráci, snaží se konkurovat, spolupracovat s rodiči a zaujmout další děti, 
pečovat o ně, zajišťovat jim zázemí a prostředí pro vyžití a využití volného času. 
V DDM  TO  ŽIJE! 
DDM – váš partner pro volný čas! 

 
 
 


