
Zpráva o činnosti školské organizace za rok 2020

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:    Nábřežní 283, 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:   ( přesný název, číslo jednací )

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 2020 realizovaná – odpovězte ANO - NE)

Název doplňkové činnosti Realizovaná v  roce 2020

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

NE

Krátkodobý pronájem ANO

Údaje o zaměstnancích :

Průměrný počet zaměstnanců v  roce 2020
(fyzický stav/ přepočtený stav)

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

15,98 / 13,15 7,71 / 6,63

Údaje v  tabulce viz P1- 04 k  31. 12. 2020

Údaje o počtech žáků :

Údaj k  30. 9. 2020 Údaj k  1. 1. 2021

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

160 131

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

30 30

Výsledky hodnocení ČŠI  v      roce 2020:
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 2020 nositelem projektu názvem „Management xerotermních trávníků – 
lokalita Na Vinici“.  Projekt byl realizován v rámci dotačního titulu Program péče o krajinu 
2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí  MŽP ČR.
 Projekt byl úspěšně realizován a řádně vyúčtován.

2) DDM byl v roce 2020 nositelem projektu názvem „Ptačí rok s DDM Horažďovice“. 
Projekt byl realizován v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2020 vyhlášeného 
Odborem životního prostředí  Krajského úřadu Plzeňského kraje. Projekt byl úspěšně 
realizován a řádně vyúčtován.

3) DDM byl v roce 2020 nositelem projektu názvem „Úpravy zahrady v Přírodovědné stanici 
pro potřeby EVVO“. Projekt byl realizován v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 



2020 vyhlášeného Odboru Životního prostředí Krajského úřadu 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
2.0“ Projekt byl realizován v rámci programu Erasmus+, EU. Projekt úspěšně ukončen a 
vyúčtován.

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

-

Prázdninová činnost

Počet táborů Počet účastníků celkem Počet
osobodnů

Počet
pracovníků

z toho interních

21 514 2208 53 28

Závěr: 

Činnost  organizace  v  roce  2020  byla  zásadne  poznamenána  zákazem  prezenční
činnosti našeho zařízení po většinu roku. V důsledku epidemiologické situace a souvisejících
opatření probíhala pravidelná činnosti pouze do poloviny března 2020, obnovena byla pouze v
závěrečném týdnu školního roku. Na podzim 2021 nebyla vůbec zahájena a první schůzky
některých zájmových kroužků a klubů proběhly až v období před Vánoci. Výukové programy
probíhaly pouze v lednu, února a částečně pak v prosinci 2021. V rámci celého kalendářního
roku jsme stihli zrealizovat pouze jediný pobytový kurz (ZŠ Cehnice), a to v únoru 2021.
Zrušeny byly veškeré mezinárodní projekty a aktivity s mezinárodní účastí. Situace výrazně
ovlivnila  i  průběh dobrovolnické  stáže v rámci  projektu Erasmus+.  Jedinou oblastí,  která
nebyla netradiční situací negativně poznamenána, byly letní akce, kde jsme naopak ve snaze
kompenzovat  snížení  objemu  činnosti  a  výpadek  příjmů  zaznamenali  historicky  nejvyšší
počet realizovaných letních akcí. Období, kdy nám bylo znemožněno se věnovat pedagogické
činnosti jsme aktivně využili k dalšímu vzdělávání, realizaci malých neinvestičních projektů,
dále k fyzickým úpravám pracovišť a areálu Přírodovědné stanice, jakož i ke stěhování prac.
Zámek, které jsme opouštěli po téměř 70 letech. 

Mgr. Tomáš Pollak
      ředitel p. o.
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