HODNOTÍCÍ ZPRÁVA
DDM BETA Pardubice
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
a) Název zařízení:
k 1. 1. 2018

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
hlavní pracoviště: Štolbova 2665, 530 02 Pardubice
odloučené pracoviště: J. Zajíce 983, 530 12 Pardubice
Statutární město Pardubice
příspěvková organizace
72051159
Mgr. Miriam Lukešová, jmenována 1. 9. 2020

b) Zřizovatel:
c) Právní forma:
d) IČO:
e) Ředitelka:
f) Rozhodnutí o zápisu
do rejstříku škol a školských zařízení:
k 1. 2. 2018

č. j. SpKrÚ 63420/2009 OŠKT
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 bylo připravováno rozšíření nabídky zájmových útvarů s cílem reagovat na
poptávku a situaci ve společnosti.
Veškerá činnost probíhá pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe.

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
3.1 Interní zaměstnanci v DDM BETA
Jméno

Vzdělá
ní
V DDM BETA Úvazek

Funkce

Mgr. Miriam Lukešová

ředitelka, PVČ

VŠ

1 rok

1

Mgr. Tereza Černá

vedoucí OPV, PVČ

VŠ

3,5 roku

1

Mgr. Barbora Komínková

VŠ

14 let

1

Jana Línková

PVČ
vedoucí OHV, PVČ
do 31. 12. 2020

SŠ

10 let

1

Jitka Folbrechtová

vedoucí OEV, PVČ

SŠ

17 let

1

Eva Zemanová

PVČ, do 31.12 2020

SŠ

3 roky

1

Mgr. Iveta Zemanová

VŠ

0 let

0,5

VŠ

0 let

0,5

Marie Stará

PVČ, propagace, od 1. 1. 2021
vedoucí OHV, PVČ, od 1. 1.
2021
vedoucí hospodářského
oddělení do 31. 7. 2021

SŠ

34 let

Olga Bíšková

uklízečka

ÚO

1,5 roku

Ing. Vít Hořeňovský

3

1
0,75

Mgr. Lenka Krištofíková

ekonomka

VŠ

1,5 roku

Libor Hoch

správce budovy, údržba

ÚO

21 let

Jméno

Funkce

Vzdělání

v DDM BETA

0,5
0,25

Úvazek

Ing. Zora Hrabaňová

vedoucí o.p.Dubina, PVČ

VŠ

15 let

1

Bc. Jana Radostová

vedoucí OHV, PVČ

VŠ

3,5 roku

1

Ing. Jana Ševčíková

vedoucí OEV, PVČ

VŠ

2,5 roku

1

Hana Kudrnová

vedoucí OPV, PVČ

SŠ

10 let

1

Bořivoj Chaloupka

školník, údržba

ÚO

1,5 roku

Pavlína Kurečková

uklízečka – do 31.12.2020

ÚO

3 roky

0,5

Magda Rjapošová

Uklízečka – od 1. 2. 2021

ÚO

0 let

0,5

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 bývalými žáky DDM,
přinášejí nové podněty a nápady pro práci s dětmi spousta z nich je navíc našimi bývalými žáky.
V průběhu školního roku 2020/21 si čtyři naši vedoucí doplnili pedagogické vzdělání formou
absolvování akreditovaného kurzu prostřednictvím CVV Pardubice.
V tomto školním roce s námi spolupracovalo celkem 43 externistů, z toho 10 mužů a 33 žen. 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.
Věk
do 18 let
18 - 30 let
30 - 45 let
nad 45 let

Počet vedoucích %
4
25
7
7

9%
58%
16%
16%
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4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v rámci možností podle plánu DVPP
2020/2021. Mnoho seminářů, na kterých byli PVČ přihlášeni k prohlubování kvalifikace, se kvůli
protiepidemickým opatřením vlády neuskutečnilo, některé byly převedeny do online formy.
Interní pracovníci DDM BETA Pardubice se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studium pro ředitele školských zařízení, CCV Pardubice – Mgr. Miriam Lukešová
GDPR, 2K Consulting – všichni zaměstnanci
BOZP, PO – Mgr. Milan Plecháček – všichni zaměstnanci
Základy první pomoci, resuscitace, FZS Univerzity Pardubice – všichni zaměstnanci
Specifika online výuky, DACOMM – všichni pedagogové DDM
Jak postupovat při nepříjemném rozhovoru, Mgr. Žáčková – všichni PVČ
Vývoj dětské kresby, CCV – Jitka Folbrechtová, Iveta Zemanová, Jana Línková, Jana
Radostová
Winter Disco camp, Beethoven D.C. – Barbora Komínková
Bločkování, Aladine – Jana Ševčíková, Zora Hrabaňová
Práce s polymerovou hmotou, Aladine – Jana Ševčíková, Zora Hrabaňová
Výtvarný kurz, Aladine – Jana Radostová

5. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST
Ve školním roce bylo v DDM BETA naplněno k 31. 10. 2020 celkem 236 zájmových útvarů
na všech odděleních. K 31. 10. 2021 bylo přihlášeno celkem 1533 účastníků. Stabilní zájem jsme
zaznamenali o zájmové vzdělávání u dětí školního věku, největší poptávka pak byla po zájmových
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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.
Během přísných protiepidemických opatření, kdy děti nemohly prezenčně navštěvovat
kroužky, probíhala činnost více než 60 % útvarů online formou. Přestože zájem dětí o online aktivity
v jarních měsících značně upadal, podařilo se nám zůstat v kontaktu s většinou našich účastníků
zájmového vzdělávání
Počet zájmových útvarů a jejich naplněnost na odděleních DDM ke konci školního roku:

DDM BETA - oddělení

Počet ZÚ

Počet účastníků k 30. 6. 21

Pohybová výchova

64

993

Hudební výchova

131

199

Estetická výchova

41

296

Celkem

236

1488

6. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
Většina příležitostných akcí, které byly připravovány pro školní rok 2020/2021(koncerty,
výstavy, taneční vystoupení, soutěže apod.) musela být zrušena kvůli opatřením vlády v souvislosti
s pandemií covid-19.
Kolektiv pedagogických pracovníků na situaci reagoval přípravou a realizací venkovních
výukových programů pro školky, školy a družiny. Ve městě bylo postupně připraveno několik tras
venkovních her. Na oknech a výlohách budov probíhaly výstavy prací účastníků zájmového
vzdělávání.
Celkem jsme s 3461 účastníky uspořádali 68 příležitostných akcí.

Výukové programy a pořady, přehlídky
a soutěže vyhlášené DDM Štolbova

Počet akcí

Počet účastníků

VP – oddělení estetiky

42

995

Venkovní hry

10

368

Pěvecká soutěž Pardubické štěbetání

zrušena

Výtvarná soutěž – Pohádkový sen

1

Taneční soutěž Beta dance 2020

122
zrušena

49. ročník Ligy škol v orient. běhu ZŠ

zrušena všechna 4 kola

Perníkový festiválek

zrušen
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Mezi další oblíbené a úspěšné příležitostné akce patří:
- Tvořivé dílny pro seniory ve spolupráci se zřizovatelem, celkem bylo uspořádáno 6 dílen /
odpadly 4 dílny, které nahradíme v podzimních měsících nového školního roku
- Velký dětský karneval v ABC klubu – zrušen
- Karneval pro veřejnost DDM BETA o. p. Dubina – zrušen
- Účast děvčat z kroužků TC BETA na tanečních pohárových soutěžích – byla zrušena
- Účast tanečníků z kroužků PS Hroch na tanečních postupových soutěžích – proběhly pouze
online soutěže sólo a dua
- Účast dětí z kroužku country tanců Virginia na tanečních soutěžích – byly zrušeny
- Účastí našeho hasičského kroužku na akcích pro veřejnost – Hasičský den na letišti, Noc
vědců na univerzitě
- Výlety a besídky Kontaktního klubu
- Hudební koncerty v průběhu celého školního roku – závěrečné koncerty zrušeny
- Akademie DDM BETA o. p. Dubina – závěrečný pořad oddělení pohybové a hudební
výchovy – musel být zrušen
- Výstavy prací našich výtvarníků a keramiků na konci školního roku – zrušeno
- „Indiánské prázdniny“ – tradiční tvoření s dětmi v motolské nemocnici – zrušeno

7. LETNÍ TÁBORY
Ve školním roce 2020/2021 jsme uspořádali 1 pobytový tábor pro keramiky a výtvarníky.
Příměstských táborů bylo 13. Celkem se prázdninových aktivit zúčastnilo 360 účastníků.

Název tábora
Hasičský tábor

Termín

Počet
účastníků

Počet
vedoucích

7. - 9.7.

10

1

Tábor Kontaktní klub

12. – 16. 7.

9

1

Příroda v Betě voní, chutná, baví nás

12. – 16. 7.

29

3

Keramické tvoření

12. – 16 7.

27

2

Taneční tábor TC BETA1

12. – 16. 7.

35

3

Rozmarné léto

19. – 23. 7.

25

3

Na krok zpátky do pohádky

26. – 30. 7.

13

3

Sportovně-taneční tábor PS Hroch

9. – 13. 8.

53

7

Sportovní tábor Na Špici

9. – 13. 8.

18

2

Taneční tábor TC BETA 2

16. – 20. 8.

40

4

Výpravy za zvířátky
Krok za krokem celým rokem

16. – 20.8.

22

3

21. – 28. 8.

20

2

Šikulové a akci
„Ten dělá to a ten zas tohle … “
Pobytový tábor

23. – 27. 8.

26

3

23. – 27. 8.

33

7

Celkem

14 táborů

360

44

7

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. Byly využity spíše
výjimečně i s ohledem na situaci, kdy byl větší část roku DDM pro veřejnost uzavřen. Pro rodiče
čekající na své děti byl na chodbě v 1. patře budovy Dubina umístěn kulečníkový stůl.

9. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK
Situace s olympiádami a dalšími soutěžemi vyhlašovanými MŠMT byla poměrně dlouho nejasná.
Až na přelomu kalendářního roku bylo rozhodnuto, které soutěže a jakou formou budou probíhat.
Zároveň proběhla změna financování organizace soutěží, od tohoto ročníku každý organizátor žádá o
dotaci individuálně.

Vzhledem k omezením bylo po dohodě s ostatními organizátory a na základě pokynů MŠMT
pořádáno celkem 10 soutěží MŠMT – 4 kola okresní a 6 krajských, s celkovou účastí 139 dětí.
Ostatní kola soutěží byla s ohledem na Covid-19 zrušena. Stejně tak většina tanečních soutěží a
přehlídek.

10. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI
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.
V průběhu protipandemických opatření učitelky MŠ a ZŠ ocenily venkovní hry a výukové
programy „v obálkách“, kdy si děti podle návodů vyrobily z dodaného materiálu třeba adventní
kalendář.
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. Ve školním roce 2020/2021 zajišťovala škola vzdělávání pro 35 dětí.
Vyučování probíhá v prostoru 2. NP.
Nabídka pro dospělé
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V nabídce DDM BETA nechyběly kurzy pro studenty i dospělé (cvičení pro dospělé, tanec pro
rodiče, keramika i kreativní činnosti – aranžmá, tisk na textil, drátkování, enkaustika a jiné).

Kultura pro všechny
DDM BETA se jako jedna z organizací poskytujících vzdělávání a trávení volného času pro
děti i dospělé obyvatele města Pardubice zapojila do projektu SmP „Kultura pro všechny“, jehož cílem
je mj. odstraňovat bariéry v přístupu ke kultuře a vzdělávání. Připravili jsme nabídku pro seniory,
handicapované a pro děti cizinců. Absolvovali jsme zážitkový seminář v centru Kosatec zaměřený na
účinnou pomoc handicapovaným spoluobčanům při jejich účasti na námi pořádaných akcích.
ABC klub
Nedílnou součástí budovy DDM BETA Pardubice je ABC klub s prostory – velký sál se čtyřmi
šatnami pro účinkující, přísálí a kavárna. Dlouholetý nájemce těchto prostor, firma A. C. IN ukončila
svoji nájemní smlouvu k 31. 10 2020.
Vzhledem ke covidovým opatřením bylo výběrové řízení na nového nájemce vyvěšeno po
dohodě se zřizovatelem k 1. 7. 2021. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci – firma RYPE a
ZŠ V Pohybu. Výběrová komise vybrala jako vítěze společnost RYPE, s níž byla podepsána nová
nájemní smlouva.

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.

11. PROPAGAČNÍ ČINNOST
Na začátku školního roku 2020/21 byl diskutován, vypracován a odsouhlasen Plán
komunikace a propagace DDM BETA Pardubice. Součástí plánu byla provedená SWOT analýza,
identifikace cílových skupin a komunikačních kanálů. Na základě těchto údajů jsme stanovili plán
propagace. Úspěšně se podařilo medializovat Andělský rekord, kdy o DDM informoval nejen
regionální, ale také celostátní tisk a ČRo Pardubice.
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.
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V průběhu školního roku byl též proveden audit užívání loga, kdy tiskopisy, webové stránky,
nástěnky apod. se starým logem byly nahrazeny aktuální verzí, aby se zbytečně netříštilo povědomí o
značce DDM BETA.
Důležitými informacemi pro další směřování propagace DDM byl provedený průzkum
spokojenosti zákonných zástupců dětí s kroužky a tábory pořádanými DDM. Kromě toho, že nás
potěšila obecně vysoká celková spokojenost, přinesl nám průzkum několik zajímavých podnětů a
námětů na zlepšení. Průzkum spokojenosti chceme provádět opakovaně každý rok, porovnávat mezi
sebou výsledky a promítat je do další práce.

12. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
V současné době je hlavní budova DDM BETA ve Štolbově ulici majetkem Statutárního města
Pardubice, od 1. 1. 2014 je ve výpůjčce.
Druhá polovina školního roku byla ve znamení příprav na rekonstrukci, kdy byly zahájeny a do
konce prázdnin téměř dokončeny dva velké projekty – generální oprava střechy celého objektu a
výměna všech oken a dveří na vnějším plášti budovy. Rekonstrukce proběhla ve spolupráci
s Odborem majetku a investic Magistrátu Statutárního města Pardubice, který zajistil výběrové řízení
a také stavební dohled nad oběma projekty. Na tyto stavební úpravy navazovaly změny vnitřních
prostor – výměna nábytku, podlahových krytin, změny dispozic a vybavení.
Od ledna 2018 máme ve výpůjčce objekt bývalého kulturního domu na Dubině,
ul. Jana Zajíce, dnes odloučené pracoviště DDM BETA Pardubice. V letošním školním roce proběhla
generální revize vzduchotechniky. Dále proběhly drobné úpravy vnitřních prostor s cílem zpříjemnit
prostředí a přizpůsobit ho prostředí pro děti.
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.

13. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI
Vzhledem k vícezdrojovému získávání finančních prostředků pro činnost DDM BETA se podařilo
zajistit celý průběh školního roku 2020/2021 bez problémů a bylo dosaženo kladného hospodářského
výsledku. Finanční prostředky byly se souhlasem zřizovatele převedeny do rezervního fondu.
Na tvorbě rozpočtu se následujícím způsobem podílely:
1. Pardubický kraj
- přímá státní dotace
2. MŠMT
- dotace soutěží vyhlášených MŠMT
2. Zřizovatel Statutární město Pardubice - příspěvek na provoz organizace
- příspěvek na volnočasové aktivity
3. Úplata od účastníků pravidelné i příležitostné zájmové činnosti
4. Sponzorské dary
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14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCE
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v DDM BETA Pardubice žádná kontrola kromě povinných
revizí a kontroly BOZP.

15. ZÁVĚR
Školní rok 2020/2021 byl stejně jako předchozí rok ve znamení omezení činnosti. Kromě toho, že
jsme se snažili být co nejvíce v kontaktu s dětmi a dalšími účastníky zájmového vzdělávání,
připravovali jsme nové aktivity přizpůsobené protocovidovým opatřením, tak jsme také připravovali
nové kroužky pro následující školní rok. Nově tak u nás budou vyrůstat malí kutilové, kuchtíci nebo
herci.
Věříme, že jak nové aktivity, tak i upravené prostory budou děti moci využívat bez omezení a budou
tak rozvíjet své talenty a trávit smysluplně volný čas.

Vypracovala

V Pardubicích 9. 10. 2021

Mgr. Miriam Lukešová
Ředitelka DDM BETA Pardubice
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