
Zpráva o činnosti školské organizace za rok 2019

Zpracování je uloženo § 59 odst.1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika organizace:

Název organizace: Dům dětí a mládeže, Horažďovice

Adresa:    Mírové náměstí 11, 341 01 Horažďovice

Telefon:  606 880 502

Fax:       --

E-mail:   pollak.ddm@gmail.com

IZO:  102188131 

IČ:   61781371

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

Zřizovací listina: 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
(adresa dle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol)

1) Mírové náměstí 11;
2) Zářečská 639;
3) Blatenská 540;
4) Blatenská 313;
5) Komenského 211;
6) Sportovní 1052;
7) Nábřežní 283

 

Vzdělávací program (programy) školy

Název vzdělávacího programu č.j.

Zájmové vzdělávání dle vyhl. č.74/2005 Sb. na
základě  §  112,  §121  odst.  1  a  §  123  odst.  5
zákona  č.561/2004  Sb.  o  předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání. 



Doplňková činnost školy a školského zařízení (výčet doplňkové činnosti školy a školského 
zařízení dle zřizovací listiny s    uvedením, zda byla v roce 2019 realizovaná – 
odpovězte ANO - NE)

Název doplňkové činnosti Realizovaná v  roce 2019

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona

NE

Krátkodobý pronájem ANO

Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v  roce 2019

(fyzický stav/ přepočtený stav)
Z toho počet pedagogických pracovníků

(fyzický stav/přepočtený stav)

13,75 / 12,3848 6,6667 / 6,4691

Údaje v  tabulce viz P1- 04 k  31. 12. 2019

Údaje o počtech žáků v pravidelné činnosti
Údaj k  30. 9. 2019 Údaj k  1. 1. 2020

Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, 
ubytovaných, stravovaných

318 365

Počet tříd, skupin, výchovných 
skupin, zájmových útvarů, stupňů

41 50

Výsledky hodnocení ČŠI  v  roce 2019
V  hodnoceném období se neuskutečnila inspekční návštěva ČŠI.



Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 

Údaje o zpracovaných projektech

1) DDM byl v roce 2019 nositelem projektu názvem „Management xerotermních trávníků – 
lokalita Na Vinici“.  Projekt byl realizován v rámci dotačního titulu Program péče o krajinu 
2019 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí  MŽP ČR.
 Projekt byl úspěšně realizován a řádně vyúčtován.

2) DDM byl v roce 2019 nositelem projektu názvem „Podpora rozvoje vodáckého sportu na 
Horažďovicku“. Projekt byl realizován v rámci dotačního titulu Podpora volnočasových 
aktivit v Plzeňském kraji 2019 vyhlášeného Krajským úřadem Plzeňského kraje. Projekt byl 
úspěšně realizován a řádně vyúčtován.
3) DDM byl v roce 2019 nositelem projektu názvem „Berlín – po stopách nedávné historie“.  
Projekt byl realizován v rámci dotačního titulu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a 
mládeže v roce 2019 vyhlášeného Krajským úřadem Plzeňského kraje. Projekt byl úspěšně 
realizován a řádně vyúčtován.

Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních programech

1)DDM byl nositelem projektu s názvem „Neformální a enviromentální vzdělávání v Pootaví“
Projekt byl realizován v rámci programu Erasmus+, EU. Projekt úspěšně ukončen a 
vyúčtován.

2) DDM byl nositelem projektu s názvem Sprouts of Culture 2.0, realizovaného v rámci 
programu Erasmus+, EU. Projekt byl úspěšně realizován a řádně vyúčtován.

3) DDM je nositelem projektu s názvem „Neformální a enviromentální vzdělávání v Pootaví 
2.0“ Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, EU – trvá.

Údaje o zapojení do jiných projektů (např. jako partner) 

1) DDM se jako partner účastnil projektu výměny pracovníků s mládeží „You(th) and 
Business“ spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Evidence ostatní činnosti

1/ Jednorázové programy (výukové programy, terénní exkurze, aj. za ukončený šk.rok 
2018/19)

Počet akcí Počet účastníků celkem Počet pracovníků z toho interních

81 1926 162 162

 

2/ Pobytové kurzy školních kolektivů (za ukončený šk.rok 2018/19)
Počet pobytů Počet účastníků celkem Počet

osobodnů
Počet

pracovníků
z toho interních

16 366 1100 32 32



3/ Prázdninová činnost (ve šk.roce 2018/19)
Počet táborů Počet účastníků celkem Počet

osobodnů
Počet

pracovníků
z toho interních

16 258 1785 42 23



Závěrečné shrnutí 

Činnost  organizace  v  roce  2019  zaznamenala  v  obecném  slova  smyslu  většinový
nárůst – došlo k růstu počtu realizovaných jednodenních výuk.programů i v počtu účastníků.
Pozitivním zjištěním je rovněž setrvalá bilance v počtu členů v pravidelné zájmové činnosti,
kde  se  projevuje  kvalitní  práce  zejména  interních  pedagogů  spolu  se  snížením  jejich
fluktuace. 

Činnost  pobytového  centra  PROUD  byla  stabilizovaná,  bohužel  nedošlo  k
očekávanému  výraznějšímu  růstu  v  počtu  realizovaných  pobytových  kurzů  (vícedenních
programů).  Od listopadu 2019 má dotčené pracoviště nové vedení,  jedním z očekávaných
efektů  personální  změny  je  právě  navýšení  počtu  realizovaných  pobytových  kurzů  a
zintenzivnění projektové činnosti pracoviště. 

Pravidelně jsme nositeli malých neinvestičních projektů Plz. Kraje či krajinotvorných
projektů MŽP ČR. Ve fázi projektové přípravy pak zůstává investiční projekt obnovy MVE
Podbranský mlýn a projektu Rekonstrukce areálu Přírodovědné stanice, které bychom rádi
realizovali v horizontu nejbližších let.

Mgr. Tomáš Pollak
      ředitel p. o.
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