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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

a) Název zařízení:   Dům dětí a mládeže BETA Pardubice  

    k 1. 1. 2018    hlavní pracoviště: Štolbova 2665, 530 02 Pardubice 

     odloučené pracoviště: J. Zajíce 983, 530 12 Pardubice  

b) Zřizovatel:     Statutární město Pardubice 

c) Právní forma:    příspěvková organizace 

d) IČO:     72051159   

e) Ředitelka:     Mgr. Miriam Lukešová, jmenována 1. 9. 2020 

f) Rozhodnutí o zápisu  

   do rejstříku škol a školských zařízení: č. j. SpKrÚ 63420/2009 OŠKT 

   k 1. 2. 2018     č. j. KrÚ 2441/2018, SpKrÚ 80060/2017 

 

    

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je školským zařízením Statutárního města Pardubice 

s celoročním provozem. Je určen pro všechny, kteří si v pestré nabídce volnočasových aktivit 

najdou tu svoji, chtějí se něčemu novému naučit, chtějí si najít nového kamaráda či koníčka, 

nebo si odpočinout od starostí, případně objevit v sobě skrytý talent.  

Výchovně-vzdělávací činnost DDM BETA pro děti, žáky, studenty i další zájemce je 

každoročně uskutečňována formou pravidelné zájmové činnosti (zde najde svůj program na 

obou pracovištích přibližně 1700 účastníků týdně), dále formou příležitostné a spontánní 

činnosti, soutěžemi, přehlídkami, individuální poradenskou i prázdninovou činností.  

Tradičně v zaměření zájmových útvarů převažují kroužky hudební, taneční, pohybové a 

výtvarné. V letošním školním roce jsme pokračovali v rozšíření nabídky zájmových útvarů o 

útvary zaměřené na sport, kutilství a vaření.  

Veškerá činnost probíhá pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe. 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Interní zaměstnanci v DDM BETA 

 

Jméno Funkce 
Vzdělá

ní 

 

Úvazek V DDM BETA 

Mgr. Miriam Lukešová ředitelka, PVČ VŠ 2 roky 1 

Ing. Zuzana Zozuláková vedoucí OPV, PVČ VŠ 3,5 roku 1 

Mgr. Barbora Komínková  PVČ VŠ 15 let 1 

Bc. Zuzana Rainová vedoucí OHV, PVČ VŠ 0 let 0,5 

Jitka Folbrechtová vedoucí OEV, PVČ SŠ 18 let 1 

Mgr. Iveta Zemanová PVČ, propagace, od 1. 1. 2021 VŠ 1 rok 0,5 

Pavlína Králíčková 
vedoucí hospodářského 
oddělení od 15. 11. 2021 SŠ 0 let 1 

Olga Bíšková uklízečka  ÚO 2 roky 0,75 

Mgr. Lenka Krištofíková  ekonomka  VŠ 3 roky 0,5 
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Libor Hoch správce budovy, údržba ÚO 22 let 0,25 

 

Jméno Funkce Vzdělání 

 

Úvazek v DDM BETA 

Ing. Zora Hrabaňová vedoucí o.p.Dubina, PVČ VŠ 16 let 1 

Bc. Jana Radostová vedoucí OHV, PVČ VŠ 4 roky 1 

Ing. Jana Ševčíková vedoucí OEV, PVČ VŠ 3 roky 1 

Hana Kudrnová vedoucí OPV, PVČ SŠ 11 let 1 

Bořivoj Chaloupka školník, údržba  ÚO 1,5 roku 0,75 

Simona Polednová uklízečka – do 03/2022 ÚO 0 let 0,75 

Martina Strnadová uklízečka – 04/2022 ÚO 0 let 0,75 

 

3.2. Externí zaměstnanci DDM 

Externí zaměstnanci jsou důležitou a podstatnou částí personálního zabezpečení 

zájmových útvarů. S DDM BETA Pardubice dlouhodobě spolupracují desítky externistů, od 

studentů konzervatoře po zkušené odborníky z praxe. Část externích vedoucích je také 

bývalými žáky DDM, kteří přinášejí nové podněty a nápady pro práci s dětmi.  

 

V tomto školním roce s námi spolupracovalo celkem 46 externistů, 4 lektoři zatím 

nedosáhli plnoletosti a pracovali proto pod dohledem pedagoga volného času. 

 

Věkové složení externistů popisuje následující tabulka a připojený graf. Je velmi 

pozitivní, že převážnou část externích spolupracovníků tvoří lidé do 30 let, s perspektivou 

dlouhodobé spolupráce.  

 

Věková skupina Počet vedoucích   

do 18 let 4 9% 

18 - 30 let 24 52% 

30 - 45 let 11 24% 

nad 45 let 7 15% 

 

 
 

 

           



5 

 

4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v rámci možností podle plánu DVPP 

2021/2022. Několik seminářů, na kterých byli PVČ přihlášeni k prohlubování kvalifikace, se kvůli 

protiepidemickým opatřením vlády nebo nedostatku přihlášených neuskutečnilo, některé byly 

převedeny do online formy.  

Interní pracovníci DDM BETA Pardubice se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 

 

• GDPR, pověřenec GDPR – všichni zaměstnanci  

• Kaskádové album, Aladine, Zora Hrabaňová 

• Textilní dílna, Aladine, Zora Hrabaňová 

• Akustická malba a kresba, VČG, Zora Hrabaňová, Jitka Folbrechtová 

• Tiffany vitráže, DDM Kamarád, Zora Hrabaňová 

• Smaltování, VČG, Jana Ševčíková, Jana Radostová 

• Slepotisk, VĆG, Jana Radostová, Jana Ševčíková 

• Strukáž, VČG, Jana Radostová, Jana Ševčíková 

• Akvarel, K. Havlíková, Jana Radostová 

• Tiffany vitráže, Jana Ševčíková, DDM BETA 

• Pedagog a emoce, Lenka Svobodová, Praha, Hana Kudrnová 

• Relaxační techniky pro děti s prvky jógy, CCV Pardubice, Hana Kudrnová 

• Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let, Zuzana Zozuláková 

• Kompletní kurz kreativního copywrtingu, Kurzy pro radost, Iveta Zemanová 

• Hygienické minimum, Centrum vzdělávání a praxe ATIV, Iveta Zemanová 

• Vnitřní kontrola příspěvkové org., PARIS, Miriam Lukešová  

 

5. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST  

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v DDM BETA naplněno k 31. 10. 2021 celkem 190 

zájmových útvarů na všech odděleních a navštěvovalo je celkem 1445 účastníků. Stabilní 

zájem jsme zaznamenali o zájmové vzdělávání u dětí školního věku, největší poptávka pak byla 

po zájmových útvarech na oddělení pohybové výchovy, zejména Taneční centrum BETA a 

Pohybové studio Hroch jsou velmi oblíbené. Díky skvělému vedení tréninků a mnoha výborným 

výsledkům, kterých oba soubory dosahují v soutěžích, je o členství v nich velký zájem. 

Většinu školního roku probíhala činnost zájmových útvarů bez omezení.   

 

Počet zájmových útvarů a jejich naplněnost na odděleních DDM ke konci školního roku: 

 

DDM BETA - oddělení Počet ZÚ Počet účastníků k 30. 6. 2022 

Pohybová výchova 59 1048 

Hudební výchova 91 161 

Estetická výchova 46 363 

Celkem 196 1572 
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6. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 

 

Zejména druhé pololetí školního roku 2021/2022 bylo ve znamení velkého množství 

příležitostných akcí, které v předchozích dvou letech nemohly být realizovány kvůli covidovým 

opatřením. Kromě toho jsme ve druhém pololetí zaznamenali rekordní zájem o výukové 

programy ze strany základních a mateřských škol.  

 

 

Celkem jsme s 11861 účastníky uspořádali 243 příležitostných akcí.  

 

 

Výukové programy a pořady, přehlídky  
a soutěže vyhlášené DDM Štolbova 

Počet akcí Počet účastníků 

Výukové programy 120 2856 

Pěvecká soutěž Pardubické štěbetání 1 zrušena 

Perníkový festiválek  1 zrušen 

Výtvarná soutěž – Co je krásy na světě 1 240 

Výstava výtvarníků - Zentangle a zvířátka 1 60 

 

 

Mezi další oblíbené a úspěšné příležitostné akce patří: 

 

- Tvořivé dílny pro seniory ve spolupráci se zřizovatelem, celkem bylo uspořádáno 18 dílen 

- Pohádkový svět DDM BETA o. p. Dubina – sobotní pohádky pro veřejnost  

- Karneval pro veřejnost DDM BETA o. p. Dubina - 156 účastníků 

- Účast děvčat z kroužků TC BETA na tanečních pohárových soutěžích   

- Účast tanečníků z kroužků PS Hroch na tanečních postupových soutěžích  

- Účast dětí z kroužku country tanců Virginia na tanečních soutěžích  

- Účastí našeho hasičského kroužku na akcích pro veřejnost – Hasičský den na letišti, Noc  

  vědců na univerzitě, Čarodějnice na letišti  

- Výlety a besídky Kontaktního klubu  

- Cukrárna plná umění – závěrečný pořad hereckého kroužku a hudebníků na konci školního  

  roku v ABC klubu 

- Hroší party – závěrečný pořad PS Hroch, Aldis HK – 304 vystupujících tanečnic a tanečníků 

- Akademie DDM BETA o. p. Dubina – závěrečný pořad oddělení pohybové a hudební  

  výchovy                                                                                                                                   

- Beta tančí – závěrečný pořad TC Beta ve VČD – 241 vystupujících tanečnic a tanečníků 

 

7. LETNÍ TÁBORY 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme uspořádali 1 pobytový tábor, 1 tábor putovní a 14 

příměstských táborů. Celkem se prázdninových aktivit zúčastnilo 390 účastníků, což je o 29 

dětí více než v loňském roce.  
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Pobytový tábor proběhl již tradičně v Jedlové v Orlických horách a děti se mj. seznámily 

s tradičními i současnějšími řemesly. 

 

Vodácký tábor byl obnoven po covidové pauze, proběhl sjezd Orlice a děti budou pokračovat 

ve sportovním kroužku. 

 

Příměstské tábory byly zčásti zaměřené na tvořivé aktivity, zčásti na tanec a sport. Dva 

z táborů využily nabídky Sportovního parku Pardubice.  

 

Všechny tábory proběhly ke spokojenosti dětí a s kladnou zpětnou vazbou od jejich zákonných 

zástupců.  

 

8. DALŠÍ ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Osvětová, informační a individuální činnost 

Zahrnuje informativní schůzky a jednání s externími vedoucími, osvětu a informovanost 

rodičů, všechny pedagogické a pracovní porady v domě dětí. Koordinační porady v rámci 

Pardubického kraje a porady určené ředitelům příspěvkových organizací města.  

 

Spontánní činnost  
Spontánní činnost zahrnuje zejména využití kluboven na stolní tenis. Pravidelně klubovnu 

využívají v dopoledních hodinách senioři. Rodiče čekající na své děti mohou využít klubovnu – 

čítárnu ve 2. patře nebo kavárnu ABC klubu na Štolbově. Pro rodiče čekající na své děti na 

Dubině byl na chodbě v 1. patře budovy umístěn kulečníkový stůl. 

 

Organizace soutěží a přehlídek 
 Pro aktuální školní rok se opět změnilo schéma financování soutěží vyhlašovaných 

MŠMT, kdy se koordinátorem pro Pardubický kraj stalo Centrum celoživotního vzdělávání. DDM 

BETA byl krajským úřadem pověřen pořádáním okresních a krajských kol některých soutěží. I 

přes počáteční nejasnosti a značnou náročnost na organizaci nakonec soutěže úspěšně 

proběhly. 

Dětská scéna – okresní kolo, celkem 61 účastníků 

Olympiáda v českém jazyce – okresní i krajské kolo, celkem 68 účastníků 

Dějepisná olympiáda – okresní i krajské kolo, celkem 62 účastníků 

Olympiáda v jazyce anglickém – okresní i krajské kolo, celkem 48 účastníků 

Olympiáda v jazyce německém – okresní i krajské kolo, celkem 31 účastníků 

Olympiáda v jazyce španělském – krajské kolo, online forma, celkem 9 účastníků 

 

Celkem se soutěží zúčastnilo téměř 300 dětí.  

 

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 
 Ve druhém pololetí se DDM BETA zapojil do projektové výzvy MŠMT s cílem adaptace 

ukrajinských dětí, které sem přišly kvůli válečnému konfliktu. Od poloviny dubna do konce 

června navštěvovala DDM skupina 15 – 16 ukrajinských dětí ve věku 6 - 11 let, cílem 

vytvořeného programu bylo seznámit je s českým prostředím, naučit je základy českého jazyka, 

psaní latinky apod.  
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9. SPOLUPRÁCE  

 

Školy, mateřské školy 
 

DDM úzce spolupracuje s mateřskými a základními školami, zejména nabídkou 

výukových programů zaměřených na výtvarné a pracovní činnosti. Do programu pro školy byly 

zařazeny preventivní výukové pořady. Průběžně probíhala poradenská a konzultační činnost 

pro děti i dospělé, vedoucí táborů i dětských kolektivů, pro učitele i rodiče, pro studenty, 

pracovníky SVČ apod.  

Dobrá spolupráce se školami se projevila při přípravě soutěží vyhlašovaných MŠMT. 

Od 1. ledna 2016 máme v budově DDM BETA Štolbova ul. nájemce ZŠ V Pohybu. 

Spolupráce s vedením školy je dobrá, nicméně vzhledem k rostoucímu počtu dětí se vedení 

školy rozhodlo najít větší prostory a v průběhu následujícího školního roku do nich školu 

přemístit.  

 

Nabídka pro dospělé 

 

V nabídce DDM BETA nechyběly kurzy pro studenty i dospělé (cvičení pro dospělé, tanec 

pro rodiče, šití, keramika i kreativní činnosti – aranžmá, tisk na textil, vitráže a jiné). 

Veliký zájem zaznamenaly dopolední tvořivé workshopy pro seniory. Jejich nabídka byla 

díky pochopení a podpoře zřizovatele v druhém pololetí rozšířena, abychom uspokojili více 

zájemců.  

 
Kultura pro všechny 
 

DDM BETA jako jedna z organizací poskytujících vzdělávání a možnosti trávení volného 

času pro děti i dospělé obyvatele města Pardubice zůstává zapojena do projektu SmP „Kultura 

pro všechny“, jehož cílem je mj. odstraňovat bariéry v přístupu ke kultuře a vzdělávání. 

Ředitelka DDM se zúčastňuje setkání této platformy, na kterých se účastníci snaží identifikovat 

bariéry a hledat jejich řešení a rozšiřovat možnosti spolupráce.  

 
ABC klub  
 

Nedílnou součástí budovy DDM BETA Pardubice je ABC klub zahrnující velký sál se 

čtyřmi šatnami pro účinkující, přísálí a kavárnu. Od 1. 7.  2021 je na základě výběrového řízení 

novým nájemcem firma RYPE. Díky ujednáním v nájemní smlouvě je velký sál ABC klubu 

využíván pro větší akce DDM (v tomto školním roce to byly Akademie hudebního a výtvarného 

oddělení, Malá hroší párty a Večer s Tanečním centrem BETA) nebo pro olympiády s velkým 

počtem dětí (český jazyk, anglický jazyk).  

 

Magistrát, městské obvody a další spolupráce 
 

Již řadu let spolupracujeme s Magistrátem města Pardubice. V tomto školním roce byla 

většina dříve tradičně pořádaných akcí zrušena. Nicméně zůstáváme v kontaktu a věříme, že 

na spolupráci znova navážeme v rámci možností. 

Velmi dobrá je oboustranně užitečná spolupráce s městskými obvody 1 a 3, kde jsou 

umístěna pracoviště DDM. 

Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s Krajskou knihovnou, Nemocnicí Pardubice, 

kluby seniorů, Dětským centrem Veská. S těmito organizacemi byla v letošním školním roce 

spolupráce znemožněna.  
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10. PROPAGAČNÍ ČINNOST 

 

Na začátku školního roku 2021/2022 byl aktualizován Plán komunikace a propagace 

DDM BETA Pardubice. Součástí aktualizace plánu je provedená SWOT analýza, identifikace 

cílových skupin a komunikačních kanálů.  

Důraz klademe na aktuální webové stránky, osobní komunikaci s rodiči dětí, komunikaci 

na sociálních sítích a informování o našich úspěších a novinkách v práci DDM.  

Podařilo se nám navázat dobré vztahy se zástupci médií, v průběhu školního roku bylo 

publikováno celkem 11 článků o činnosti DDM BETA (pardubicezive.eu, Týdeník Pernštejn, 

Pardubický deník, Chrudimský deník, Zpravodaj MO 3, pardubická příloha MF Dnes). 

Meziročně se zvýšil počet sledujících na facebooku, Instagram své publikum zatím hledá.  

 

11. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

V současné době je hlavní budova DDM BETA ve Štolbově ulici včetně bezprostředně 

přilehlého pozemku majetkem Statutárního města Pardubice, od 1. 1. 2014 je ve výpůjčce.  

 

Po dvou velkých rekonstrukcích – výměně střechy a výměně oken a dveří na vnějším 

plášti budovy byly v aktuálním školním roce prováděny již pouze dílčí opravy a úpravy. 

Proběhla výměna dveří, podlahových krytin v některých místnostech a chodbách. V prostorách 

ABC klubu byla na přelomu kalendářního roku rekonstruována sociální zařízení ve dvou 

šatnách pro účinkující. Ve spolupráci s Odborem majetku a investic Magistrátu Statutárního 

města Pardubice, který zajistil výběr dodavatelské firmy a také stavební dohled, byla provedena 

výměna dlažby ve vstupních prostorách DDM BETA, což i podle dětí a rodičů výrazně 

zpříjemnilo příchod do DDM. 

 

Objekt bývalého kulturního domu na Dubině v ul. Jana Zajíce má DDM BETA ve 

výpůjčce od roku 2018 a funguje jako odloučené pracoviště. Ve spolupráci s magistrátem 

proběhly úpravy zkušebny v přízemí, aby mohla být využívána jako učebna a stejně jako druhá 

učebna v přízemí byla vybavena novým nábytkem a dekoracemi ve stylu kroužků, které zde 

probíhají. Další úpravy budou navazovat na plánovanou opravu topení v objektu.  

 

 Díky nové smlouvě s nájemcem ABC klubu využíváme dva dny v týdnu velký sál pro 

taneční tréninky. Rozvrh se podařilo vytvořit bez potřeby pronájmu tělocvičen v jiných 

objektech. Naopak některé sály a učebny jsou využívány krátkodobými nájemci a tyto příjmy 

z doplňkové činnosti nám tak přispívají na náklady na provoz.  

 

12. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 

 

Vzhledem k vícezdrojovému získávání finančních prostředků pro činnost DDM BETA se 

podařilo zajistit celý průběh školního roku 2021/2022 bez problémů a za účetní rok bylo 

dosaženo vyrovnaného výsledku.  

 

Na naplnění rozpočtu se podílely:   

1. Pardubický kraj     - přímá státní dotace z MŠMT 

2. MŠMT      - dotace soutěží vyhlášených MŠMT, dotace 

projektové výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 

3. Zřizovatel Statutární město Pardubice  - příspěvek na provoz organizace   
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                                 - příspěvek na volnočasové aktivity    

4. Úplata od účastníků pravidelné i příležitostné zájmové činnosti 

5. Sponzorské dary 

13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCE 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo v DDM BETA několik kontrol: 

 

• Leden 2022 – kontrola odvodů VZP 

• Únor 2022 – kontrola hospodaření od zřizovatele 

• Duben 2022 – Česká školní inspekce 

• Červen 2022 – Krajská hygienická stanice, kontroly na obou pracovištích 

 

Všechny výše uvedené kontroly a inspekce proběhly v pořádku bez zjištění závažných 

pochybení. 

 

14. ZÁVĚR 

 

Školní rok 2021/2022 přinesl ve srovnání s rokem předchozím již jen malá a dílčí 

omezení činnosti v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Vrátily se tedy velké akce na 

konci školního roku, kde mohly děti prezentovat, čemu se při zájmové činnosti naučily. 

Obnoveny byly také výukové programy, o které byl ze strany škol obrovský zájem. Do DDM se 

vrátily workshopy pro seniory, finančně podporované zřizovatelem a zaplněné do posledního 

místa. V souladu s našimi cíli je DDM nejen místem pro rozvíjení talentů a smysluplné trávení 

volného času, ale také součástí života města a místem komunitních setkávání.   

 

 

 

Vypracovala   

 

 

V Pardubicích 6. 10. 2022                                   Mgr. Miriam Lukešová 

       Ředitelka DDM BETA Pardubice   


