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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 /dále jen DDM/ 

Zřizovatel: Středočeský kraj  

IČO 00873373 

IZO 102814848 

Kontakty: 

Telefon: 326 323 281  

e-mail: ddm-mb@ddm-mb.cz  

www stránky: www.ddm-mb.cz 

ředitelka SVČ:  

Alena Holíková 

e-mail: alena.holikova@ddm-mb.cz 

zástupkyně ředitelky: 

Ing. Jitka Doušová Jedličková 

e-mail: jitka.jedlickova@ddm-mb.cz 

 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 26. 01. 2021.  

Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: Provedena změna adresy pracoviště z Mírová 69 na Mírová 

1616, Mnichovo Hradiště. Důvodem je dokončení stavby nové budovy Komunitního centra, ve kterém 

provozujeme činnost. 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU /dále jen SVČ/ 

I. Středisko volného času 

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 má v současnosti 4 samostatná 

pracoviště (3 v Mladé Boleslavi a 1 v Mnichově Hradišti), provozuje turistickou základnu v Bezdědicích  

a loděnici v Bakově nad Jizerou. Středisko pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně 

přístupná. Činností se spádově účastní zájemci z celého původního mladoboleslavského okresu. Nabídka 

je určená všem věkovým skupinám od dětí předškolního věku až po seniory. Jednotlivá pracoviště se  

s ohledem na svoje prostorové a materiální podmínky výrazně profilují, interně i směrem k veřejnosti 

fungují pod názvy Pavilon, Vila, Ekocentrum Zahrada, Klub dětí a mládeže.  

Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného času, pružně 

reaguje na potřeby měst a veřejnosti s ohledem na demografickou křivku a pravidelně dochází k její 

inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentuje některými charakteristickými  

či výjimečnými aktivitami:  

 práce s talenty – členové zájmových útvarů se pravidelně účastní soutěží a přehlídek 

http://www.ddm-mb.cz/
mailto:alena.holikova@ddm-mb.cz
mailto:jitka.jedlickova@ddm-mb.cz
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na celostátní úrovni s výbornými výsledky, zejména úspěšné divadelní soubory využívající 

techniku černého divadla, taneční skupiny, rybářské kroužky, chovatelské kroužky, kroužek 

Fotografie, Plastikových modelářů. Organizujeme soutěže, přehlídky, olympiády; 

 práce s mládeží – Městské parlamenty, Dobrovolníci, Mezinárodní program Cena vévody  

z Edinburghu, mezinárodní projekty (spolupráce s partnerskou mládežnickou organizací  

v SRN); 

 Ekocentrum Zahrada – odborné a zážitkové programy, tvorba metodických materiálů, 

Stanice handicapovaných živočichů, zoologická a botanická zahrada, kavárna; 

 možnost rekreačních pobytů na základně v Bezdědicích, ve Lhotce 

 různé formy klubové činnosti. 

 

 

II. Organizační struktura SVČ a personální obsazení 

Organizační schéma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální obsazení: 

VILA 

Ředitelka:   Alena Holíková  

Zástupkyně ředitelky:  Ing. Jitka Jedličková 

Vedoucí keramického studia:  Renata Bílková 
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Pedagogičtí pracovníci:   Dana Mičiaková 

 Ing. Barbora Jandová 

Grafička:  Ingrid Fabiánová 

Propagační referent:  Šárka Kyzivátová 

Vedoucí ekonomického oddělení:  Eva Čančíková 

Účetní:  Pavlína Zoufalá 

Personalistka:  Miroslava Dvořáková 

Referent majetkové správy:  Simona Kučerová 

Údržba:  Miroslav Honzátko 

  Vlastimil Šéfl 

Úklid:  Iveta Heřmanová 

 

PAVILON 

Vedoucí Pavilonu: Bc. Petra Korytářová 

Pedagogické pracovnice: MgA. Eliška Pýchová 

 Mgr. Anna Lhoťanová 

  Jiří Makovička 

 Bc. Marie Cafourková 

Provozní pracovnice:  Helena Komárková 

Úklid:  Jana Štolová 

 

EKOCENTRUM ZAHRADA 

Vedoucí Ekocentra: Bc. Marianna Křepelková  

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Kotlabová 

 Ing. Alena Procházková 

 Bc. Kamil Kreisinger  

Zahradnice: Dana Burešová 

Chovatelé:  Tomáš Šimonek 

 Markéta Fenclová 

  Zdenka Kernerová 

 Kristýna Sáčková 

Uklízečka: Renata Holnová 

Vedoucí kavárny:  Bohdana Mouchová 

 

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE V MNICHOVĚ HRADIŠTI 

Vedoucí KDM:  Hana Skramuská 
Pedagogičtí pracovníci:  Petra Pilbauerová 
 Bc. Petr Staffen 
 Ing.  Zuzana Kuntošová 
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III. Řídící a kontrolní činnost 

Činnost DDM probíhá na 4 stálých pracovištích. Každé z nich řídí určený vedoucí pracovník, pod jehož 

vedení spadají pedagogičtí i provozní pracovníci. Dle potřeby se pak vytvářejí pracovní týmy, které 

připravují jednorázové aktivity i dlouhodobé projekty. Speciálním útvarem je ekonomický  

a propagační úsek, za jehož činnost také zodpovídají pověření zaměstnanci.  

Rozdělení úkolů a kompetence v oblasti řízení DDM: 

Vedoucí pracovníci zodpovídají za úkoly, které jsou dané pro jejich úsek, řídí příslušné pracovníky. 

Vedoucí jednotlivých pracovišť vedou příslušné externí i interní pedagogické pracovníky, zodpovídají  

za vytvoření vzdělávacího programu na svém pracovišti a za plnění všech vytyčených úkolů, za včasné 

dodávání podkladů pro propagační i ekonomické oddělení. Na odloučeném pracovišti řídí i práci 

uklízeček a ostatních provozních pracovníků. 

Zástupkyně ředitelky průběžně kontroluje realizaci vzdělávacího programu, má dohled  

nad začínajícími pracovníky, řeší celkově otázky externích pedagogických pracovníků, zodpovídá  

za hospodárné fungování zájmových útvarů i za jejich výchovně vzdělávací obsah, zodpovídá  

za prázdninovou činnost.  

Nástroje řízení: 

 pravidelné porady s pedagogickými pracovníky - 1x měsíčně 

 pravidelné konzultace na jednotlivých pracovištích – zpravidla 1x měsíčně/dle potřeby 

  porada vedení - 1x týdně 

 porady na úrovni jednotlivých pracovišť 

 konzultace s externisty 

 porady všech pracovníků na začátku a na konci školního roku 

 porady s provozními pracovníky dle potřeby 

Pracovní porady pedagogických pracovníků neprobíhaly v intervalu 1x za měsíc, jak bylo plánováno. 

Vzhledem k vládním nařízením, která omezila činnost SVČ jako preventivní opatření v boji s pandemií 

onemocnění Covid – 19, byl znemožněn systém obvyklých porad. Pracovníci byli tedy vedením SVČ 

pravidelně informováni o vývoji situace elektronicky – e-mailem, tímto způsobem byly zasílány i veškeré 

pokyny k pracovním záležitostem, personalistice, k činnosti SVČ. Později jsme zvolili online porady 

pedagogických pracovníků, které byly pružnější a efektivnější.  

 

Členové vedení v průběhu roku řešili otázky zejména finanční, abychom organizaci zabezpečili a 

udrželi v chodu i v období nouzového stavu, kdy jsme neměli možnost získávat finanční prostředky 

z vlastní činnosti. Věnovali se také plnění úkolů od zřizovatele a od MŠMT. Na situaci s pandemií jsme byli 

po zkušenostech z předchozího období připraveni. Byl zaveden systém směn tak, aby se pracovníci 

navzájem nepotkávali, osvědčil se systém práce z domova u pracovníků, jejichž pracovní náplň tento 

způsob práce umožňuje. Pedagogičtí pracovníci nabídli rodičům a dětem nové formy činnosti, čímž jsme 

nejen udrželi kontakt s veřejností, ale mohli jsme získat i finanční prostředky na provoz SVČ. 
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V září se uskutečnila porada s externími pedagogickými pracovníky. Proběhly také tři společné porady 

pro všechny pracovníky, na začátku uprostřed a na konci školního roku. V rámci těchto porad byli všichni 

pracovníci seznámeni s plánem práce a s vizemi, s fungováním rezervačního systému, s pravidly 

financování výdajů v ZÚ. Na konci roku pak byl zhodnocen průběh plnění plánu a byly předloženy 

výsledky celoroční práce. 

Hospitační činnost  

Hospitační činnost vzhledem k omezení činnosti SVČ v tomto školním roce neprobíhala. 

 

 

IV. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ 

Hlavní účel a předmět činnosti DDM je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. 

Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání řadí střediska volného času mezi školská zařízení  

pro zájmové vzdělávání, jejichž činnost je určena dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům 

a dalším osobám. Tato vyhláška určuje formy zájmového vzdělávání, celoroční provoz i způsob určování 

úplaty za poskytované služby. 

V rámci doplňkové činnosti provozujeme koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Tuto činnost 

provozujeme v kavárně Ekocentra Zahrada. Provoz kavárny ve školském zařízení je problematický, 

ekonomicky nevýhodný. Řadu let jsme tuto službu nabízeli jako žádaný doplněk k provozu Ekocentra 

Zahrada. Situace je již dlouhodobě neřešitelná, rozhodli tuto doplňkovou činnost od ledna 2022 zrušit  

a živnostenské oprávnění pozastavit. 

 

Název doplňkové činnosti 

Počet 

uživatelů doplňkové 

činnosti 

Počet 

zaměstnanců 

zajišťujících 

doplňkovou 

činnost 

Stručné vyhodnocení 

doplňkové činnosti 

Koupě zboží za účelem  

dalšího prodeje a prodej.  

 

5240 3 

Doplňkovou činnost 

 provozujeme v kavárně 

 v Ekocentru Zahrada. 

Bohužel jsme byli nuceni 

omezit tuto činnost 

nařízením vlády.  
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V. Materiálně technické podmínky: 

Činnost DDM byla realizována na těchto pracovištích: 

Mladá Boleslav 

VILA - Husova 201/19  

/vedení DDM, ekonomické oddělení, propagace, keramické studio, údržba/ 

Budova je majetkem Středočeského kraje. 

PAVILON - Purkyňova 224  

/modeláři, sport, tanec, společenské aktivity, divadlo, rybáři, TV studio/ 

Objekt i přilehlé hřiště je majetkem města Mladá Boleslav. 

Ekocentrum ZAHRADA - Jaselská 1475/II  

/botanické skleníky, chovatelství, výukové programy pro školy, přírodovědné projekty, Ekocentrum/ 

Objekt je majetkem města Mladá Boleslav. 

Odloučené pracoviště 

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE v Mnichově Hradišti – KC Mírová 1616 

Objekt je majetkem města Mnichovo Hradiště. 

K prázdninové činnosti a víkendovým pobytům slouží 

BEZDĚDICE /základna s celoročním provozem/ 

Objekt je majetkem Středočeského kraje. 

BAKOV NAD JIZEROU slouží především jako zázemí se skladem vodáckých potřeb a lodí. 

Objekt je majetkem Spolku přátel DDM Na Výstavišti. Vlastníkem pozemku je Středočeský kraj. 

VILA 

Ve Vile se nachází administrativní část organizace  

a keramické studio. Studio má pro činnost k dispozici půdní 

prostory, hernu a keramickou dílnu, která je určená  pro výtvarnou 

a rukodělnou činnost,  tvorbu keramiky a skleněných výrobků. Půdní 

prostory sloužily pro výuku anglického jazyka a hru na kytaru. Dílny 

jsou vybaveny dvěma keramickými pecemi, hrnčířským kruhem, 

válcovacím stolem a pecí na fusingové sklo.  

Součástí areálu u Vily je dílna údržby, vybavená základním 

nářadím a stroji potřebnými k údržbě objektů a přilehlých 

prostranství. Objekt čekají jej výhledově sanační práce 

v suterénních prostorách. 

BEZDĚDICE 

Ve zděné budově je v přízemí jedna prostorná ložnice, nově 

vzniklá izolace a ošetřovna. V patře jsou pak dvě menší ložnice 

pro personál, kuchyň a jídelna. Na pozemku stojí 12 chatek 
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vybavených k ubytování a jedna klubovna. Všechny tyto venkovní stavby dosluhují.  

V hlavní budově dosluhují okna, elektrické rozvody, rozvody vody i elektrické topení. Provoz budovy 

v zimním období je v důsledku zastaralého typu vytápění finančně velmi náročný, proto jsme omezili v 

zimních měsících provoz a činnost na základně probíhá od jarních do podzimních měsíců. Na přilehlém 

hřišti mohou návštěvníci využívat venkovní cvičební prvky nebo ohniště. Během jarních měsíců jsme 

zahájili opravy – obroušení a nové nátěry chatek, plotu, vymalování chatek, renovace oken. 

LODĚNICE 

Objekt loděnice je v majetku Spolku přátel DDM Na Výstavišti. Stojí na pozemku Krajského úřadu 

Středočeského kraje v Bakově nad Jizerou. V objektu je klubovna a loděnice, ve které je sklad vodáckého 

materiálu. Celý areál je oplocen a tak je zamezeno volnému přístupu veřejnosti a ničení majetku. 

Loděnice je pravidelně využívána k činnosti vodáckého oddílu Delfín a jako zázemí pro činnost 

příměstských táborů DDM. Střecha tohoto objektu prošla přes zimní období kompletní výměnou střešní 

krytiny. 

EKOCENTRUM ZAHRADA 

Ekocentrum Zahrada se nachází v centru města. Je veřejnosti přístupná. Část přízemí hlavní budovy 

slouží nejen jako kavárna s možností drobného občerstvení pro veřejnost, ale také jako prostor pro děti 

čekající na kroužek. Vstupní budova dále poskytuje dvě klubovny pro činnost kroužků, probíhající 

programy environmentální výchovy, popř. přednášky a besedy pro veřejnost. K tomuto účelu slouží  

i vybavení – interaktivní tabule, dataprojektory apod. V patře je pracovní a sociální zázemí pro pedagogy. 

Na zelené střešní terase máme umístěné včelí úly s včelstvy, které slouží zájmovým kroužkům  

a výukovým programům.  

Od září 2015 mohou návštěvníci využívat 

Rajskou zahradu, která vznikla díky dotaci 

Středočeského kraje. Cílem této rekonstrukce 

bylo přetvoření dosud minimálně využívané 

zelené části zahrady na aktivně naukovou 

přírodní zahradu (biotopy ČR, geologický 

chodník, expozice „živá zahrada“ atd.) a přírodě 

blízké dětské hřiště. Živelné hřiště nabízí malým 

dětem přírodní atrakce související se základními 

přírodními živly – vodou, vzduchem, ohněm a zemí. Děti rády využívají jezevčí noru, větrnou věž, nebo 

vrbové chýšky a tunel. Pro kroužky a akce pro veřejnost slouží také ohňová chýše s posezením a funkčním 

ohništěm.  

Provozním pracovníkům v slouží budova v zadní části Ekocentra. Využívají denní místnost, přilehlý 

sklad, sociální zázemí i šatnu. V přízemí budovy je v provozu hygienicky vyhovující přípravna krmení  

pro zvířata a sklad krmiva. V přízemí okrouhlé budovy také hojně využíváme chovatelskou klubovnu 

přizpůsobenou potřebám chovatelských kroužků. 

Další částí Zahrady jsou 3 skleníky s rostlinami a živočichy v teráriích. Jeden z nich může sloužit i jako 

příležitostná učebna nebo výstavní síň, a to díky víceúčelovým deskám, které lze využít jako výstavní 
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plochy nebo jako pracovní stolky. V zadním skleníku jsme během letošního školního roku nově 

vybudovali voliéry pro okrasné ptactvo. 

Velice vyhledávanou částí Zahrady je expozice Vodní svět, která se zaměřuje zejména na 

sladkovodní ryby z různých kontinentů, ale součástí expozice je i malé mořské akvárium se slanou vodou 

a mořskými živočichy. Ve druhé místnosti zrekonstruovaného objektu našli nový domov v pohodlně 

obsluhovatelných kotcích naši hlodavci a králíci. Obě expozice jsou pro návštěvníky otevřeny od září 

2017. 

Venkovní část Ekocentra, která zahrnuje ohrady s ovečkami, kozami a poníkem, voliéry s živočichy 

i voliéry s dravci a sovami, je hojně navštěvována zájemci o přírodu všech věkových kategorií. Během jara 

se nám podařilo vybudovat nové voliéry a opravit ty stávající. 

PAVILON 

V přízemí se nachází kanceláře pedagogických  

a provozních pracovníků, dvě šatny, sál a tělocvična, 

technické a skladové zázemí divadelních souborů včetně 

jeviště. Nejvíce využívaný prostor je velký sál, užívá se jak 

pro pravidelnou, tak pro příležitostnou zájmovou činnost. 

Soustředí se sem činnost tanečních a divadelních souborů,  

stolního tenisu. Prostor je využíván na všechna divadelní 

představení, větší společenské akce DDM, pro odborné 

výukové programy, určené školám. Tělocvičnu využívají 

především taneční, hudební a pohybové kroužky. Je vybavena plovoucí podlahou, žebřinami, 

velkoplošným zrcadlem, ozvučením a kobercem. V suterénu využíváme malý sál s učebnou. Zde jsme 

obnovili vybavení – dataprojektor, PC vybavení, plátno, magnetická tabule apod. Tyto dvě místnosti jsou 

zázemím pro technickou sekci Pavilonu a pro šachový kroužek. Na malý sál navazuje dílna pro plastikové 

modeláře. V chodbě se nachází učebna pro fotografický a animační kroužek. V další části chodby 

disponujeme se sklady materiálu, využívaného na akcích DDM. Učebna s vlastním vchodem z boku 

Pavilonu slouží zájmovému útvaru Rybáři a Lišky a je vybavena za tímto účelem technikou, pomůckami i 

velkým akváriem. 

Po celý školní rok využívala část objektu jako zázemí Základní škola Mladá Boleslav. Je to dočasné 

řešení po dobu výstavby nové budovy pro jejich činnost. 

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Mnichovo Hradiště  

Dostavba Komunitního centra Mírová, které nám umožňuje 

provozovat Klub pro více dětí s pestřejší nabídkou, byla dokončena 

v srpnu 2020. Činnost jsme zahájili v září s velkým očekáváním 

zvýšeného počtu zájemců o naši činnost a díky pandemii jsme v říjnu 

bohužel Klub, stejně jako ostatní pracoviště, uzavřeli. Během jarních 

měsíců jsme obnovili aktivity v omezené míře. V letních měsících jsme 

velkorysé prostory využili na organizaci letních příměstských táborů, což 

bylo ze strany rodičů kladně hodnoceno. 
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2. ČINNOST SVČ 

I. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována každý všední den v dopoledních i odpoledních 

hodinách formou zájmových útvarů a klubů, během víkendu na celodenních výpravách. Na řízení 

zájmových kroužků, klubů a kurzů se podílejí interní i externí pedagogičtí pracovníci. S dětmi se účastní 

soutěží a festivalů, víkendových pobytů, odborných soustředění a letních táborů. Činnost zájmových 

útvarů byla zahájena 14. září 2020. Vzhledem k opatřením, vyhlášených zpočátku Krajskou hygienickou 

stanicí, později vládou ČR v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, jsme byli nuceni činnost 

přerušit od 5. října 2020. Od 31. května 2021 jsme mohli pokračovat pouze se zájmovými kroužky, kde 

bylo možné dodržet stanovená přísná hygienická opatření a daný počet účastníků 10. Zájmové kroužky, 

které svým charakterem umožňovaly online výuku, např. Programování, Fotokroužek, Lišky, výuka AJ, 

pokračovaly celý rok bez přerušení. 

Velké oblibě se těší Kluby pro maminky s dětmi. Každý týden se v pravidelnou dobu schází 2 kluby 

v Zahradě a 2 kluby v Mnichově Hradišti. Maminky mohou také využít páteční herničku v KDM. V případě 

klubů pro rodiče s dětmi se činnost bohužel ukončila v říjnu a do konce školního roku již nebyla 

obnovena. 

Celkem jsme ve školním roce 2020/2021 otevřeli 96 zájmových útvarů a klubů pro 936 členů.  

 

I. Pravidelné zájmová činnost (k 31. 08. 2021) 

Název zájmového útvaru 

Počet dětí, žáků, 

studentů - členů 

zájmového útvaru 

Vedení 

zájmového útvaru 

Interní pracovník 

Vedení zájmového 

útvaru  

Externí pracovník 

Módní návrhářky I. 5 1  

Módní návrhářky II. 5 1  

Módní návrhářky III. 4 1  

Holčičák 9 1  

Pokusohraní 6 1  

Robůtci I. 9 1  

Robůtci II. 6 1  

Keramika I. 9 1  

Keramika II. 4 1  

Keramika III. 4 1  

Kytara k táboráku I. 7 1  
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Kytara k táboráku II. 6 1  

Nerf liga I. MH 14 1  

Nerf liga II. MH 11 1  

Sportík 10 1  

Poználek 8 1  

Klub přátel fantasy 5 1  

Netradiční pečení 9 1  

Delfín 20  5 

Prťata 5 1  

Sklíčkohraní 8  1 

Orientální tance 7  1 

Angličtina MH 9 1  

Klub Logopedie – náprava   řeči 7  1 

Klub Korálek 3 1  

Klub Sluníčko 5 1  

Mladý chovatel I. 11 1  

Mladý chovatel II. 12 1  

Mladý chovatel – pokročilí 6  1 

Veverčata 11 1  

Cvrčci I. 7 1  

Cvrčci II. 12 1 1 

Lesní svišti 15  1 

Aqua- tera – mladší 11  1 

Aqua- tera – starší 8  1 

Lovci zážitků 11 1 1 

Výtvarka s Kresbínkem 9 1  

Pětilístek I. 12 1  

Pětilístek II. 22 1  

Pětilístek III. 10 1  

Pětilístek IV. 8 1  

Liščata 9 1  
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Včelařský kroužek 10 1  

Klub Šneček 27 3  

Klub Šneček 27 3  

Dovedné ruce 10 1  

Tvořílek 8 1  

Modní designérky 6 1  

Výtvarka 12 1  

Keramika I. 11 1  

Keramika II. 7 1  

Keramika pro mládež a dospělé 8  1 

Výtvarka pro malé 8  1 

Ateliér 5  1 

Ateliér dospělí 0  1 

Keramika pro předškoláky 8 1  

Skleněnky 8 1  

Kytara I. - začátečníci 5 1  

Kytara II. – začátečníci 6 1  

Kytara III. – mírně pokročilí 9 1  

Kytara V. – začátečníci 5 1  

Angličtina hrou I. 10 1  

Angličtina hrou II. 8 1  

Angličtina hrou III. 10 1  

Angličtina hrou IV. 11 1  

Herní designéři 7 1  

DS Jitřenka 14 2 1 

DS Kašpárek 17 2 1 

Tanečky pro nejmenší 7 1  

Mix dance I. 10 1  

Mix dance II. 21 1  

Jogohrátky 5 1  

Jóga pro děti 5 1  
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Dobrovolníci 11 1  

Street dance I. 23 1 1 

Street dance II. 29 1 1 

Street dance III. 16 1 1 

Taneční přípravka 13 1 1 

Rybáři I. 16  1 

Rybáři II. 10  1 

Rybáři III. 13  1 

Plastikoví modeláři I. 5  1 

Plastikoví modeláři II. 4  1 

Programování I. 10  1 

Programování II. 10  1 

Šachy 10  1 

Grafický design 8 1  

Fotokroužek 10 1  

Animace 5 1  

Lišky 9 1  

DofE 8 1  

Modelování a 3D tisk 6  1 

Parlament mládeže města MB 19  1 

Stolní tenis I. 8 1  

Stolní tenis II. 10 1  

Nerfliga MB 9 1  

Celkem 96 ZÚ a Klubů 936 80 IP 34 EP 

 

PREZENTACE ÚSPĚCHŮ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ SVČ 

V tomto školním roce byla bohužel možnost účasti na soutěžích a přehlídkách značně omezená.  

O to větší radost máme z fantastického umístění našeho juniorského rybáře Jana Linharta v Národním 

kole soutěže Zlatá udice, kdy se na 1. místě umístil historicky první mladoboleslavák. Dalším oslavovaným 

šampionem ve své žákovské kategorii je Vojtěch Šedivý, který se stal Mistrem ČR v LRU přívlač na řece 

Blanici. 
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Rybářský ZÚ 

12. 09. 2020 Rybářské závody na Jizeře 

Na této akci reprezentovalo 41 účastníků. První místo v kategorii žáků vyhrál Vojtěch Šedivý, třetí místo 

v kategorii Neorganizovaní vyhrál Tobias Ungerman.  

05.06. 2021 Místní a krajské kolo Zlaté udice - Mladá Boleslav 

1. místo  Jan Linhart junior 

1. místo  Vojtěch Šedivý žák 

3. místo Petr Linhart žák 

4. místo Marek Hlaváč žák 

5. místo Vít Benedikt žák 

6. místo Daniel Sibernagl žák 

7. místo Ondřej Krouský žák 

8. místo Ondřej Žanta žák 

2. místo Barbora Ponocná žákyně 

18. – 20. 06. 2021 Národní kolo Zlaté udice - Hradec Králové 

1. místo Jan Linhart junior 

10. místo Vojtěch Šedivý žák 

27. místo Petr Linhart žák 

28. místo Vít Benedikt žák 

28. 08. 2021 MČR v LRU přívlač – řeka Blanice – Vlašim, řeka Sázava – Český Šternberk 

1. místo Vojtěch Šedivý kategorie U15 

4. místo Jan Linhart kategorie U20 

8. místo Tomáš Řezáč kategorie U15 

 

 

Divadelní soubory Jitřenka a Kašpárek 

06. 10. 2020 Boleslavsko hledá talent   

Čestné uznání – mimořádná cena spojená s finanční odměnou 

Listopad 2020 Pražský filmový kufr 

Čestné uznání pro oba soubory za filmový seriál Křivoklátská šlápota 

 

ZÚ Fotografický 

19. 02. 2021 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice (MDVV Lidice 2021)  

Tadeáš Legner – čestné uznání za fotografie Město na Marsu 1 a 2 
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11. 05. 2021 soutěž Foto – grafické zastavení v době covidové 

Anna Bartoňová – vítězná fotografie 

Ema Ledvinová – zvláštní ocenění 

David Kučera – diplom za nápadité vizuální řešení 

Tadeáš Legner – diplom za ucelený tematický soubor 

Vendula Špičková – za poetickou fotografii s názvem Neviditelní 

 

 Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 11. 12. 2020 

  Aleš Charvát – stříbrná úroveň 

 Kateřina Hrdá – stříbrná úroveň 

  

PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Plán příležitostných akcí jsme měli připravený, bohužel jsme stihli pouze zahájit školní rok  

a od 5. října 2020 byla z rozhodnutí vlády znemožněna přítomnost účastníků akcí ve školských zařízeních 

našeho typu. Podzim jsme věnovali především přípravě akcí, letních táborů, věnovali jsme se novým 

metodickým programům. Bohužel se činnost nedala plánovat na delší období, než týden, nebylo zcela 

jasné, jaká pravidla pro naši organizaci budou platit v příštích dnech. Byli jsme nuceni se situaci 

přizpůsobit a v této době vznikly různé stezky pro rodiny s dětmi s pestrými náplněmi – turistika, kvízy z 

historie, populární hudby, pohádek apod. Oblíbená byla zejména Velikonoční a Čarodějnická stezka. Na 

webu jsme umisťovali videohádanky z naší ZOO, detektivní pátračku z Baker Street apod. Velký úspěch 

měly tvořivé balíčky pro děti, zejména v období, kdy byly zavřené obchody s papírenským zbožím, 

nutným k rukodělné tvorbě. Rodiče uvítali nabídku tzv. kufrů, Cestovatelského a Detektivního, kde nalezli 

krásně graficky zpracované úkoly pro děti i s materiálem. 
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II. Příležitostná zájmová činnost k 31. 08. 2021 

Datum Název akce 

Počet 

účastníků 

celkem 

02. 09. 2020 Open party - den otevřených dveří 543 

06. 09. 2020 Rodinné sportovní hry 250 

10. 09. 2020 Keramická dílna pro veřejnost 7 

01. – 10. 09. 2020 Adaptační kurzy 101 

12. 09. 2020 Prezentace činnosti + dílničky na Maker Faire 250 

12. 09. 2020 
Sousedské slavnosti - prezentace činnosti Klubu dětí + 
tvořivé dílničky, otevřené nové prostory Klubu dětí 

190 

13. 09. 2020 Prezentace činnosti + dílničky na Maker Faire 200 

17. 09. 2020 Narozeninová oslava 10 

22. 09. 2020 Večer s D&D 5 

15. 09. 2020 Keramická dílna pro veřejnost 5 

20. 09.2020 Den na Vostrově - Škola čar a kouzel 360 

22. 09. 2020 Večer s D&D 5 

24. 09. 2020 Keramická dílna pro veřejnost glazování  7 

30. 09. 2020 Kurz mixed media I  7 

01. 10. 2020 Keramická dílna pro veřejnost 14 

03. 10. 2020 Kurz šití pro děti a dospělé 9 

03. 10. 2020 Želví detektivka 70 

03. 10. 2020 Podzimní tvoření 17 

04. 10. 2020 
Barefoot workshop - doprovodná akce festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět - Ekocentrum Zahrada 

11 

08. 12. 2020 Glazování 4 

10. 12. 2020 Keramická dílna pro veřejnost glazování  9 

11. 01. 2021 Tvořivé balíčky 71 

30. – 14. 02. 2021 Záskok na 221B Baker Street  68 

01. 03. 2021 Online cvičení 54 

16. 03. 2021 Horti Oblázek (actionbound) 8 

03. 04. 2021 Kufr - cesta kolem světa  61 

03. – 04. 2021 Kufr - detektivní  27 
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02. – 05. 04. 2021 Velikonoční stezka - hledání poztrácených vajíček 500 

15. 04. 2021 Premiéra filmu Případ Leonardo 150 

22. 04. – 18. 06. 2021 Hurá do přírody 2000 

30. 04. – 02. 05. 2021 Čarodějnická stezka 270 

09. 05. 2021 Ptačí návraty  2 

14. – 16. 05. 2021 Kreslení i na provázku zvou rodiny na procházku 150 

24. 05. 2021 Tvořivé balíčky 238 

30. 05. 2021 Skřítkova dílnička - netřeskové minizahrádky 50 

01. 02. – 31. 05. 2021 Prodej tvořivých balíčků 22 

duben – květen  2021 Online cvičení 21 

Březen – červen 2021 Já s písničkou jdu jako ptáček 3 

leden – červen 
2021 

Popletená pohádka 70 

březen – červen 2021 Výlet kolem Káčova 19 

březen – červen 2021 Výlet na Drábky 7 

únor – červen 2021 Procházka trochu jinak 24 

březen – červen 2021 Stezka pohádkových hlášek 5 

březen – červen 2021 Výlet plný seriálů 4 

12. 06. 2021 Kurz šití pro děti a dospělé 13 

15. 06. 2021 Večer s D&D 7 

01. – 30. 06. 2021 Pirátský gamebook - cesta za pokladem 220 

01. 07. – 22. 08. 2021 Zážitky z domečku 56 

Celkem    45 akcí – i vícedenních 5994 
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POBYTOVÉ AKCE 

Plánované pobytové akce se bohužel z důvodu vládního omezení v souvislosti s pandemií onemocnění 

Covid-19 neuskutečnily. 

III. Pobytové akce k 31. 08. 2021 

Datum Název akce 
Počet 

účastníků 
Osobodny 

07. – 11. 09. 2020 Lesní škola pro malé táborníky 26 130 

Celkem 1 akce 26 130 

 

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST 

44 letních pobytových a příměstských táborů je nejvyšší uskutečněný počet letních táborů v historii 

našeho DDM. I přes zpřísněná hygienická nařízení jsme zvládli zorganizovat letní činnost bez větších 

problémů, bez úrazů, s různým zaměřením a s plným personálním obsazením. 

Pro mladší děti jsou čím dál více oblíbené a obsazované týdenní příměstské tábory. Probíhají  

na našich pracovištích a  ve sportovním areálu Vostrov u Mnichova Hradiště. Pobytové tábory letos 

probíhaly v táborových základnách v Ostrovci-Lhotce, v Bezdědicích, v rekreačním areálu Poslův mlýn. 

Mezi pobytovými tábory jsou zařazena i odborná soustředění zájmových kroužků – divadelních souborů a 

tanečních skupin. Plně obsazen byl i putovní tábor pro turisticko-vodácký oddíl Delfín, který si pro své 

putování vybral řeku Otavu. Nezapomínáme ani na rodiny s dětmi, kterým jsme nabídli dvě rodinné 

rekreace, v Bezdědicích a ve Vítkovicích v Krkonoších. O tyto rekreace se zajištěným programem je velký 

zájem. 

Nabídku letní činnosti zveřejňujeme s možností rezervace míst začátkem ledna a již během 14 dnů 

jsou některé tábory plně obsazeny. Reagujeme na poptávku rodičů a v průběhu jara přidáváme další 

termíny příměstských táborů, s ohledem na naše personální možnosti. 
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IV. Prázdninová činnost k 31. 08. 2021 

Datum Název akce 
Počet 
účastníků 

Osobodny 
Počet 
prac. 

01. 07. – 09. 07. 2021 LT Dobrodružství 40 360 12 

03. 07. – 16. 07. 2021 LT Dobytí ráje 33 462 11 

07. 07. – 09. 07. 2021 PLT s Robůtky 13 39 3 

07. 07. – 09. 07. 2021 PLT s Nerfkou 18 54 3 

07. 07. – 09. 07. 2021 PLT na Pavilonu 14 42 2 

07. 07. – 09. 07. 2021 PLT Angličtina se zvířátky 18 54 2 

12. 07. – 16. 07. 2021 PLT Ekoateliér I. 17 85 3 

12. 07. – 16. 07. 2021 PLT Vila II. 13 65 3 

12. 07. – 16. 07. 2021 PLT Tvořivě hravý  22 110 3 

12. 07. – 16. 07. 2021 PLT Vostrovní I.   31 155 4 

12. 07. – 16. 07. 2021 PLT Nerfka na příměšťáku 20 100 2 

12. 07. – 16. 07. 2021 PLT Na břehu Jizery 18 90 3 

19. 07. – 23. 07. 2021 PLT Vostrovní II. 29 145 5 

19. 07. – 23. 07. 2021 PLT Detektivem v minizoo 16 80 3 

19. 07. – 23. 07. 2021 PLT s angličtinou 27 135 3 

19. 07. – 23. 07. 2021 PLT Detektivní akademie 16 80 3 

19. 07. – 29. 07. 2021 
LT Odborné soustředění 
divadelních souborů DDM 

19 209 7 

19. 07. – 23. 07. 2021 PLT mladých vědců 16 80 2 

18. 07. – 23. 07. 2021 LT Pohoda 37 222 10 

25. 07. – 30. 07. 2021 LT Fantazie 44 264 11 

26. 07. – 30. 07. 2021 PLT Inline I.  32 160 3 

26. 07. – 30. 07. 2021 PLT Výtvarné letní soustředění 12 60 2 

26. 07. – 30. 07. 2021 PLT Chovatelem v minizoo 16 80 3 

30. 07. – 06. 08. 2021 RR Na Hadovce, Vítkovice 27 216 3 

01. 08. – 06. 08. 2021 LT Továrna na čokoládu 34 204 13 

02. 08. – 06. 08. 2021 PLT Ekoateliér II. 16 80 3 

02. 08. – 06. 08. 2021 PLT Inline II. 18 90 3 

02. 08. – 06. 08. 2021 PLT Hravý 19 95 4 
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08. 08. – 13. 08. 2021 LT Po stopách stop 42 252 9 

09. 08. – 13. 08. 2021 PLT Inline III. 16 80 3 

14. 08. – 18. 08. 2021 LT Vodáci 14 70 4 

09. 08. – 13. 08. 2021 PLT Vostrovní III. 32 160 5 

09. 08. – 13. 08. 2021 PLT Chovatelem v minizoo II. 16 80 3 

14. 08. – 20. 08. 2021 LT Matematický 25 175 7 

14. 08. – 21. 08. 2021 LT Streetový 62 496 9 

15. 08. – 20. 08. 2021 RR Bezdědice 38 228 6 

16. 08. – 20. 08. 2021 PLT Na Vile III. 17 85 3 

16. 08. – 20. 08. 2021 PLT Sportovně herní 11 55 3 

16. 08. – 20. 08. 2021 PLT Vostrovní IV. 33 165 5 

16. 08. – 20. 08. 2021 PLT Inline IV. 29 145 3 

22. 08. – 27. 08. 2021 LT Boj o poklad 33 198 10 

23. 08. – 27. 08. 2021 PLT na Vile 16 80 3 

23. 08. – 27. 08. 2021 
PLT Šijeme a tvoříme s Hankou 
a Péťou 

13 65 3 

23. 08. – 27. 08. 2021 PLT Taneční  36 180 4 

Celkem 44 táborů, z toho 13 pobytových. 1068 6330 209 
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DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Plánované akce jsme kvůli pandemii coronaviru výrazně omezili. Úspěšný byl 

oblíbený květinový swap, organizovaný naším Ekocentrem Zahrada. Během 

otevírací doby Zahrady byla také v provozu Semínkovna. Slouží k výměně a sdílení 

semínek rostlin z vlastních zahrádek návštěvníků. S úspěchem se setkávají sbírky 

oblečení pro středisko Naděje v Mladé Boleslavi, které se mohly uskutečnit i 

v době pandemie. 

V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k 31. 08. 2021) 

Datum Název akce 
Počet 
účastníků 

07. – 10. 12. 2020 Sbírka oblečení pro středisko Naděje 22 

22. – 25. 03. 2021 Jarní sbírka oblečení pro středisko Naděje 19 

16. 05. 2021 Jarní květinový swap  60 

30. 05. 2021 Jarní květinový swap  32 

Celkem 4 akce 133 

 

OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST 

Do osvětové a informační činnosti zahrnujeme výstavy, besedy, přednášky. Díky multifunkčnímu 

skleníku  v Ekocentru Zahrada jsme schopní organizovat výstavy v našich prostorách. Proběhlé akce jsou 

uvedeny v tabulce VI., ostatní plánované akce neproběhly kvůli uzavření našeho školského zařízení 

v souvislosti s nařízením vlády jako opatření proti šíření onemocnění Covid-19. 

VI. Osvětová a informační činnost (k 31. 08. 2021) 

Datum Název akce 
Počet 
účastníků 

30. 09. – 03 .10. 2020 Jeden svět na školách – Až naprší a uschne 213 

30. 09. 2020 
Festival dokumentárních filmů Jeden svět – scéna 
Ekocentrum Zahrada 

14 

01. – 30. 09. 2020 Intimní život rostlin – výstava 864 

01. 10. 2020 
Festival dokumentárních filmů Jeden svět – scéna 
Ekocentrum Zahrada 

15 

03. – 10. 10. 2020 Výstava "Budoucnost (bez) práce" 70 

23. 02. 2021 O přírodní jedlé zahradě – online přednáška 50 

23. 03. 2021 
Jedlé trvalky a divoká zelenina v příodní zahradě – online 
přednáška 

57 
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29. 06. 2021 Přednáška Ohrožená Antarktida 2 

27. 05. – 29. 08. 2021 
Od brouků až po kajmany – výstava výtvarných prací s 
tématikou zvířat 

3125 

Celkem 9 akcí – i vícedenních 4610 

 

 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK 

DDM organizuje soutěže, přehlídky, festivaly. Z důvodu omezení činnosti 

školských zařízení našeho typu jsme nemohli pořádat tradiční taneční soutěže, 

divadelní festival apod. Snažili jsme se vyhlašovat online soutěže, ale 

vzhledem k distanční výuce a povinnému sezení dětí u monitorů, rodiče spíše 

volili aktivity, které nevyžadovaly použití počítačů. DDM organizuje okresní 

kola některých olympiád, vyhlašovaných MŠMT. Tentokrát tyto soutěže 

proběhly také online, což nebylo pro účastníky kvůli technickým problémům 

úplně komfortní. Počet účastníků v okresních kolech olympiád bývá 

každoročně kolem 4 500, distanční formou se zúčastnilo 1 239 žáků  

a studentů. 

VII. Práce s talenty (k 31. 08. 2021) 

Datum Název akce 
Počet 
účastníků 

12. 09. 2020 Dětské rybářské závody 41 

20. 09. 2020 
Taneční vystoupení ZÚ Street dance III na Dni na Vostrově – 
Škola čar a kouzel  

8 

21. 09. – 29. 10. 2021 Výstava Krajina Budoucnosti 13 

15. 01. 2021 Dějepisná olympiáda pro ZŠ a SŠ (online) 33 

25. 01. 2021 Olympiáda v českém jazyce 6 

27. 01. 2021 Matematická olympiáda Z9 9 

13. 01. – 19. 02. 2021 
Foto–grafická soutěž FOTO–Grafická zastavení v době 
Covidové 

10 

19. 02. 2021 Olympiáda v anglickém jazyce 9 

19. 02. 2021 
49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
(MDVV Lidice 2021) 

3 

27. 02. 2021 Online taneční soutěž "Covid dance I" 15 

22. 02. – 20. 03. 2021 Soutěž o nejkrásnější masku/kostým/škrabošku 7 

31. 03. 2021 Matematická olympiáda Z6–Z8 64 
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31. 03. 2021 Online taneční soutěž "Covid dance II" 17 

08. 02. – 31. 03. 2021 Ping pong challenge 2021 1 

19. 03. 2021 Matematický klokan 1096 

26. 04. – 31. 05. 2021 Olympijský kvíz 2 

05. 06. 2021 Zlatá udice 2021 10 

06. 06. 2021 RT Zaječov 3 

18. – 20. 06. 2021 Národní kolo Zlatá udice  3 

28. 08. 2021 Mistrovství ČR v LUR Přívlač 3 

Celkem 20 akcí – i vícedenních 1353 

  

VÝUKOVÉ PROGRAMY 

Výukové programy nabízíme v souladu s poptávkou škol s využitím odbornosti či materiálního 

zázemí, které školy nemají k dispozici. Snažíme se náplně lekcí sestavit v souladu s RVP škol. Vzdělávací 

obsah vzdělávací oblasti jsou členěny do více tematických okruhů. Propojováním tematických okruhů je 

možné vytvářet různé varianty výukových programů a jejich vzdělávacího obsahu. Mezi nevyužívanější 

oblasti patří Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví. Zájem o tuto námi 

nabízenou činnost je větší, než můžeme z kapacitních důvodů uspokojit. Na tento školní rok se přihlásilo 

cca 250 školních tříd, které jsme plánovali přijmout, ale z důvodu vládních nařízení jsme byli nuceni 

mnoho objednaných programů zrušit. 

VIII. Výukové programy (k 31. 08. 2021) 

Datum Název akce 
Počet 
účastníků 

15. 09. 2020 Preventivní program Nedám se 14 

15. 09. 2020 Zvířátka na statku  8 

15. 09. 2020 Za zvířátky do ohrádky 10 

17. 09. 2020 Preventivní program Nedám se 24 

22. 09. 2020 Preventivní program Nedám se 23 

22. 09. 2020 Život stromu  43 

23. 09. 2020 Keramika pro MŠ 25 

24. 09. 2020 Preventivní program Nedám se 22 

24. 09. 2020 Zvířátka na statku  19 

29. 09. 2020 Kamarádi z půdy 7 
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01. 10. 2020 Jmenuji se Jizera 23 

18. 05. 2021 Hrajeme si s přírodou 14 

18. 05. 2021 Zvířátka na statku  16 

27. 05. 2021 Život stromu  16 

28. 05. 2021 Exkurze v Zahradě 24 

10. 06. 2021 Hospodaření s dešťovou vodou 8 

22. 06. 2021 Za zvířátky do ohrádky 24 

22. 06. 2021 Komentovaná prohlídka Zahrady 20 

Celkem 18 akcí 340 

 

SPONTÁNNÍ ČINNOST 

Spontánní činnost nabízíme každý všední den od 11.30 hodin do 16.00 hodin v Klubu dětí a mládeže 

v Mnichově Hradišti v Klubu Poškolák. Rodiče tuto nabídku vítají nejen z důvodu přeplněných školních 

družin, ale především pro zajímavé nabídky aktivit, které v tomto klubu nabízíme a jež děti mohou, ale 

nemusí využít. Dalším místem, které mohou děti využít pro volný, ale bezpečný pohyb, je Rajská Zahrada. 

Ta je součástí  Ekocentra Zahrada a je velice atraktivní pro všechny návštěvníky herními prvky, 

zoologickou a botanickou expozicí. Živelné hřiště nabízí malým dětem přírodní atrakce související  

se základními přírodními živly – vodou, vzduchem, ohněm a zemí. Děti rády využívají jezevčí noru, 

větrnou věž, nebo vrbové chýšky a tunel. 

IX. Spontánní činnost (k 31. 08. 2021) 

Datum Název akce 
Počet 
účastníků 

září - červen  Klub Poškolák  878 

květen - srpen Rajská Zahrada 4771 

 5649 

 

 

3. INFORMACE O ŽÁCÍCH A STUDENTECH SE SPECIÁLNĚ 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁCÍCH A STUDENTECH NADANÝCH 

VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽEB SVČ 

Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází z obtíží žáka ve vzdělávání, respektuje 

specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. 
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V tomto školním roce jsme neměli účastníky se speciálně vzdělávacími potřebami, nevyužívali jsme 

služeb asistenta pedagoga ani jsme nezajišťovali žádné speciální nebo kompenzační pomůcky. 

Středisko volného času pracuje především s nadanými dětmi, kterým nabízí rozvoj talentu vhodnými 

prostředky, včetně individuální podpory a motivace k dalšímu osobnímu růstu.  

 

4. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH SVČ A PREZENTACI ŠKOLY  

NA VEŘEJNOSTI 

PROGRAMY A PROJEKTY 

a) předložení projektu v rámci programů EU, realizace projektů v rámci programů EU 

b) zapojení SVČ do rozvojových programů MŠMT  

c) zapojení SVČ do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem 

d) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty 

 

Vyhlašovatel 
programu 
(projektu) 

Název a stručná 
charakteristika 
podaného 
(schváleného) projektu 

Schválená finanční 
podpora, finanční 
spoluúčast kraje, 
vlastní či jiné 
finanční zdroje 

Průběh 
realizace, 
čerpané finanční 
prostředky 

Zhodnocení 
přínosu projektu 
a jeho výsledky 
(pokud byl 
ukončen) 

Město 

Mladá 

Boleslav 

Tudy z nudy 2020 – 

cyklus akcí pro rodiny s 

dětmi 

50 000 Kč zrealizováno, 

vyčerpáno pouze 

10 147 Kč 

Většinu akcí jsme 

z důvodu zákazu 

činnosti zrušili. 

Město 

Mladá 

Boleslav 

Den Země 2020  50 000 Kč zrealizováno Budeme 

organizovat 

v mírné úpravě. 

Město 

Mladá 

Boleslav 

Tudy z nudy 2021 42 800 Kč realizuje se Z důvodu 

pandemie jsme 

některé programy 

přesouvali na jiné 

datum. 

Město 

Mladá 

Boleslav 

Dny pro Zemi 2021 32 700 Kč realizuje se Úprava se 

osvědčila, projekt 

zachováme. 

Město 

Mnichovo 

Maškarní bál ve šmoulí 

vesničce 

16 000 Kč nemohl se 

zrealizovat 
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Hradiště 

Město 

Mnichovo 

Hradiště 

Den na Vostrově – 

Škola čar a kouzel 

18 000 Kč dotace 

7 842 Kč vlastní 

zdroje 

zrealizováno Osvědčený formát 

organizace akce 

pro rodiny, 

zachováme. 

Nadační 

fond Śkoda 

Auto 

Hurá do přírody – 

terénní rodinná hra 

 zrealizováno ve 

finanční režii 

Nadačního 

fondu Škoda 

auto 

Spolupráce se 

osvědčila. 

Mezinárodní 

program 

DofE 

Podpora účastníků 4 000 Kč nemohl se 

zrealizovat 

Finanční 

prostředky 

vráceny. 

MŠMT Okresní kola soutěží a 

olympiád – 7x 

42 520 Kč zrealizováno Distanční forma 

nebyla bohužel 

ideální. 

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Již přes 20 let udržujeme spolupráci s partnerskou organizací v SRN – Jugendcafé. Organizujeme 

společné projekty pro českou a německou mládež, které mají za cíl poznávat vzájemně kulturu, historii, 

rozvíjet jazykové schopnosti. Projekty trvají jeden týden a s partnerskou organizací se střídáme 

v hostitelských úlohách. V rámci rozvoje německého jazyka pomáháme zajišťovat mladým lidem z ČR 

práci instruktorů na letních táborech v SRN. 

Ředitelka DDM je členkou Komise pro partnerská města v Mladé Boleslavi, která udržuje spolupráci 

se zahraničními partnery. 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ MLÁDEŽE 

Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování  

u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Využíváme několik metodických prostředků, které 

efektivně fungují, např. dlouhodobá práce se skupinou, budování důvěry, zapojení rodičů, malé pracovní 

skupiny dětí, prožitkové činnosti, evaluaci, reakce na aktuální potřeby skupiny i jednotlivců, posilování 

sebevědomí, rozvoj komunikace, nácvik řešení problémů, vedení k zodpovědnosti, rozvoj talentu, 

nabídka trávení volného času. Tyto způsoby práce s dětmi a mládeží řadíme do nespecifické primární 

prevence. 

Za specifickou školskou primární prevenci rizikového chování se považují takové aktivity a programy, 

které jsou úzce zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování. Snahou je působit cíleně, 
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specificky na informovanost a postoje dětí k danému typu rizikového chování. Nabízíme školám několik 

metodických programů, zaměřených na podporu komplexní výchovy mladého člověka s důrazem  

na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit, přijetí vlastní 

zodpovědnosti za svou existenci a porozumění okolnímu světu a jeho nástrahám. Naše nabídka zahrnuje 

programy pro základní i střední školy. 

Všechny programy jsou koncipovány pro účast jedné třídy žáků či studentů a využívají zážitkových a 

interaktivních metod, tudíž jsou účastníci jejich aktivní součástí. Příklady námi nabízených programů: 

(Více na http://ddm-mb.cz/pro-skoly/pavilon/nabidka-programu/.) 

20 minut denně stačí 

Mám to v hlavě v pořádku? 

Můj (ne)přítel internet 

Tabáku: STOP! 

MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Multikulturní výchova 

 Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky 

navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Snažíme se vytvářet na našich 

pracovištích prostředí, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, vzájemně se tolerovat. Na vzájemnou 

komunikaci, poznávání se, odstranění předsudků, budování svého místa v kolektivu, se zaměřujeme 

v nabídce programů pro školy, které jsme schopni upravit i pro žáky, kteří neovládají český jazyk (více na 

http://ddm-mb.cz/pro-skoly/pavilon/nabidka-programu/), např: 

Nedám se 

Teambuildingové dopoledne pro střední školy 

Adaptační kurzy pro školy 

Environmentální výchova 

Součástí SVČ je Ekocentrum Zahrada, které se zaměřuje především na rozvoj vztahu a empatie vůči 

přírodě a životnímu prostředí, včetně budování citlivého vztahu ke zvířatům a rostlinám. Snažíme se 

prohloubit zájem dětí učit se o životním prostředí, mít o něj starost a podnikat kroky k jeho ochraně. 

Pomocí vhodně zvolených aktivit a programů podporujeme ranou motivaci dětí diskutovat a zkoumat 

otázky životního prostředí, a to nejen ve svém okolí, ale v globálním měřítku. Programy se snažíme volit 

vhodně pro danou věkovou kategorii dětí v návaznosti na RVP. 

Příklad námi nabízených programů (více na https://www.mb-eko.cz/zahrada/evp): 

Hořká chuť čokolády – dětská práce 

Mlsej s orangutanem 

Jmenuji se Jizera 

Život stromu 

Kdo je tu doma? 

http://ddm-mb.cz/pro-skoly/pavilon/nabidka-programu/
http://ddm-mb.cz/pro-skoly/pavilon/nabidka-programu/
https://www.mb-eko.cz/zahrada/evp
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Šlo semínko do světa 

Pobytové akce – Lesní škola pro malé táborníky 

VNĚJŠÍ PARTNEŘI STŘEDISKA 

Nejbližším partnerem je pro organizaci zřizovatel – Středočeský kraj. Dále jsou to města, ve kterých 

působíme a která nás finančně podporují formou dotací na činnost či na jednotlivé akce.  

Partnerské organizace, kteří dlouhodobě spolufinancují projekty DDM jsou především ŠKO-ENERGO 

FIN, ŠKODA AUTO a.s., Nadační fond ŠKODA AUTO, firmy Comfeel Mnichovo Hradiště, VaK Mladá 

Boleslav, S-mobil, MAP Mnichovohradišťsko a spousta dalších.   

První výstavou v tomto školním roce byl Intimní život rostlin, kterou jsme připravili ve spolupráci s 

Botanickou zahradou Praha a Přírodovědnou fakultou UK v Praze. Na přelomu září/říjen se v rámci 

festivalu Jeden svět v našem Ekocentru promítaly filmy s environmentální tématikou ve spolupráci 

s organizací Jeden svět v Mladé Boleslavi a sdružení Naruby. Díky organizaci Na Zemi jsme v říjnu 

instalovali velkoplošné plakáty v rámci výstavy na téma Práce (bez) budoucnosti. Na jaře se nám podařilo 

uskutečnit v on-line prostředí ZOOM ve spolupráci se Sekcí mladých zahradníků z Brna dvě přednášky.  

Po delší odmlce se na konci června uskutečnila přednáška Ohrožená Antarktida  ve spolupráci s Českým 

antarktickým nadačním fondem. 

V rámci středoškolských praxí u nás v letošním školním roce konali praxi 4 studenti, ze Střední školy 

zahradnické a technické v Litomyšli a Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové.  

Během jarních měsíců, kdy jsme měli omezenou příležitost získávat finanční prostředky na provoz 

vlastní činností, jsme našli nové partnery, kteří nám pomohli finančními i věcnými dary překlenout toto 

náročné období. Byly to nejen firmy – Centrotherm Mladá Boleslav, a.s., Livington Company s.r.o., 

ATLANTAXA Cons., Karel Šulc, LeonTax s.r.o., ale především velká skupina drobných dárců. Ti všichni nám 

umožnili chov zvířat v našem Ekocentru, včetně úhrady energií a nutných služeb. Touto solidaritou jsme 

byli mile překvapení a byli jsme za ní vděční. 

EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST 

Tuto činnost zajišťují dva pracovníci na samostatném oddělení v úzké spolupráci s vedením DDM. 

V prosinci 2020 jsme pozici propagačního referenta nahradili pedagogem volného času, jenž má v náplni 

práce kromě výchovné a vzdělávací činnosti i distribuci propagačních materiálů a správu rezervačního 

systému DDM. Tato změna se jeví jako efektivní a tento způsob práce zachováme i do dalšího roku. 

Nová situace s pandemií onemocnění Covid – 19 a vládními nařízeními, jež nám znemožnily činnost, 

nás nasměrovala na rozvoj propagačních prostředků s větším využitím sociálních sítí. Nadále využíváme 

aplikaci SMART Emailing, kdy oslovujeme rodiče prostřednictvím mailové pošty, bezplatnou inzerci aktivit 

SVČ na webových stránkách měst, ve kterých působíme, v místním tisku. Partnery jsou pro nás 

Informační centra, která naše akce rozšiřují mezi další zájemce o volnočasové aktivity. 

V tomto školním roce jsme nevydali žádné periodikum. 
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Grafická pracovnice tohoto oddělení vytváří nejen propagační materiál SVČ, ale i informační cedulky, 

dárcovské děkovné listiny, diplomy, materiály na různé akce apod. 

 

5.  ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH SVČ 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH SVČ (K 30. 6. 2021) 

Počet pracovníků Počet účastníků 
prav. činností  
na přep. počet 
pedagog. prac. 

celkem 
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických  
– s odbornou 
kvalifikací 1 

36/34,250 19/18 17/16,25 19 52 
1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

II. DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH (K 30. 6. 2021) 

Pedagog. 
pracovník  

Pracovní 
zařazení, 
funkce 

Úvazek 
Kvalifikace – dosažený stupeň 

vzdělání, obor 
Titul 

Délk
a 

ped. 
prax

e 

332 
Pedagog 
volného času 

1 
Středoškolské - US s maturitou + 
studium pedagogiky pro vychovatele 

- 20 

8941 
Pedagog 
volného času 

0,5 
Vysokoškolské – UKK obor výtvarná 
tvorba se zaměřením na vzdělávání 

Bc. 6 

5681 
Pedagog 
volného času, 
ředitelka 

1 
Středoškolské -USO s maturitou – 
Střední pedagogická .škola Čáslav 

- 24 

15596 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – ŠAVŠ + studium 
pedagogiky pro pedagogy volného 
času 

Ing. 13 

8487 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – UK PF – učitelství 
pro I. stupeň 

Mgr. 31 

8942 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – UP Olomouc – řízení 
volnočasových aktivit 

Mgr. 6 

9060 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – UJAK Praha – 
speciální pedagogika 

Bc. 4 

9051 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – Ostravská univerzita 
– PF obor vychovatel školských 
zařízení 

Bc. 18 

9063 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – ČZU Praha + 
Boleslavská soukr. SŠ – předškol. a 
mimoškolní pedagogika 

Ing. 11 
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15369 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – UK PF – specializace  
v pedagogice, informační technologie 

Mgr. 3 

16032  
Pedagog 
volného času 

0,5 
Středoškolské + studuje TU Liberec – 
PF – obor tělesná výchova, 
informační technologie 

- 1 

15200 
Pedagog 
volného času, 
zástupkyně ř. 

1 
Vysokoškolské ŠAVS + studium 
pedagogiky A 

Ing. 8 

389 
Pedagog 
volného času 

1 
Středoškolské – SPgŠ Beroun  - 
Pedag. lyceum 

- 15 

15431 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – UP Olomouc – PF – 
obor řízení volnočasových aktivit 

Mgr. 7 

14072 
Pedagog 
volného času 

1 
Středoškolské – SPŠ MB + TU Liberec 
program celoživotního vzdělávání 

- 27 

9061 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – TU Liberec PF – 
geografie + AMBIS – management 
rozvoje měst a regionů 

Ing. 2 

9054 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – SU v Ostravě – 
program filmové, televizní a 
fotografické umění……. 

MgA. 29 

16052 
Pedagog 
volného času 

1 
Vysokoškolské – TU Liberec- 
vychovatelství – pedagog volného 
času 

Bc. 2 

333 
Pedagog 
volného času 

1 
Středoškolské – Gymnázium + UK PF 
program celoživotní vzdělávání 
speciální pedagogiky 

- 17 

15760 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou pedag. 
činnost 

- 5 

16024 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou pedag. 
činnost 

- 3 

15997 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
UK Praha, program specializace 
v pedagogice, obor výtvarná výchova 

Mgr. 3 

15614 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky A – vzdělávací 
program+ SSŠ Maja – předškolní a 
mimoškolní pedag. 

- 7 

15779 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ UJEP Ústí n.L. – učitelství pro I. st. ZŠ Mgr. 6 

9058 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ UK Praha Bc. 5 

10285 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
NIDM Hořovice – absolvování 
odborné přípravy – práce s dětmi 

 24 

15989 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 4 
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15988 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 4 

16053 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 2 

11505 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 22 

11634 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 22 

16106 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

Bc. 2 

10286 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

DiS. 14 

15057 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 8 

15002 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

Ing. 11 

3671 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
VŠ pedag. Hradec Králové – sociální 
pedagogika, výchova mimo 
vyučování 

Bc. 36 

15080 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost 

 5 

15993 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
FTVS – UK Praha – celoživotní 
vzdělávání kurz plavání 

 4 

14003 EX    
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Pedag. minimum externího 
pracovníka SVČ 

 11 

15389 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Pedag. minimum externího 
pracovníka SVČ 

 22 

15904 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Studium pedagogiky pro PVČ 
vykonávající přímou pedagogickou 
činnost 

 2 

15487 EX 
pedagog 
volného času 

DPČ TU Liberec – speciální pedagogika 
Mgr., 
DiS. 

7 

10140 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
Pedag. miminum externího 
pracovníka SVČ 

 20 

10029 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ UJEP Ústí n.L. – učitelství pro SŠ Mgr. 13 

16171 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ Není doplněno pedagogické vzdělání  0 
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15218 EX 
Pedagog 
volného času 

DPČ 
UK Praha, PedF, učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů SŠ a 2, stupně 
ZŠ  

Mgr. 0 

Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků vyznačte vedle 
pořadového čísla (jména) značku EX. 

 

III. DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH (K 30. 6. 2021) 

Nepedag.
pracovník  

Pracovní 
zařazení, 
funkce 

Úvazek 
Kvalifikace – dosažený stupeň 
vzdělání, obor 

Titul 

Délka 
neped

. 
praxe 

8920 Zahradnice 1 SOU Sady lesy Praha  30 

375 Účetní 1 
USO s maturitou + OA rekvalifikační 
kurs - účetnictví 

 26 

8514 
Personalista, 
pokladní 

1 
SEŠ Liberec s maturitou – všeobecná 
ekonomika 

 38 

8607 Grafik 1 
SŠ hotelnictví a gastronomie – obor 
podnikání 

 37 

337 Chovatel 1 SOU Škoda - nástrojař  29 

8544 Uklízečka 1 SOU - prodavačka  30 

10030 Uklízečka 1 
SOU zemědělské – zahradnice + SOU 
obchodní - prodavačka 

 30 

9005 
Školník, 
provozář 

1 
SOU Kladno – zedník, SOU stavební 
Praha – stavební provoz s maturitou 

 36 

15728 
Chovatel, 
zahradník 

1 Gymnázium MB  s maturitou  5 

7075 
Vrátná, 
pokladní, 
prodavačka 

1 SEŠ MB s maturitou  41 

7404 
Referent 
majetkové 
správy 

0,75 SEŠ Děčín  22 

8912 
Propagační 
referent, 
zásobovač 

1 
Gymnázium – obor základy odborné 
přípravy 

 26 

16149 Chovatel 0,5 SZŠ Benešov – obor veterinářství  1 

8905 
Školník, 
provozář 

1 Klenoty OZ Praha - hodinář  37 

340 Chovatel 1 SOU Škoda – obráběč kovů  34 

7244 Uklízečka 1 SOU Na Karmeli - prodavačka  33 

9059 Účetní 1 
ISŠ Vysoké n.J. – ekonomika, obchod, 
podnikání  

 22 
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IV. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (K 30. 6. 2021) 

Počet pedag. 
pracovníků 

do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 
Z toho 

důchodci 
Průměr
ný věk 

Celkem 6 6 3 4 0 0 37,58 

z toho žen 5 4 3 4 0 0 44,63 

 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE – PED. PRACOVNÍCI:  

Ing. Jandová Barbora PP od 01. 12. 2020 do 31. 08. 2021 

Ing. Kuntošová Zuzana PP od 01. 09. 2020  

Makovička Jiří PP od 01. 09. 2020 

 

6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Vzdělávací instituce Obor studia Certifikace 

TUL Liberec – Ped.f. obor tělesná výchova, informační technologie studuje 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Vzdělávací instituce Obor studia Certifikace 

UP Olomouc Vychovatelství – Řízení volnočasových aktivit 1x diplom – titul Mgr. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – kurzy, semináře, školení, samostudium 

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 

Vzdělávací instituce Zaměření akce 
Počet 
zúčastněných 

MAP Mnichovohradišťsko Zdokonalte si své fotografie (3D, GIMP) 4 

VISK Co přináší Novela zákona o pedag. pracovnících 1 

Nakladatelství Fórum Nástrahy odměňování pedagogů 1 

KÚ - Dynatech Vnitřní kontrolní systém 2 

4 akce  8 
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b) počet vícedenních akcí: 

Vzdělávací instituce Zaměření akce 
Počet 
zúčastněných 

Czech VR Agency Kurz virtuální reality 1 

Radka Rubešová - lektor Nadchněte děti pro tvoření 1 

2 akce  2 

c)  samostudium 

V tomto školním roce díky uzavření SVČ v rámci vládních opatření v boji s coronavirem čerpali 

všichni pedagogičtí pracovníci možnost samostudia k prohlubování svých odborností – vyhledávání 

informací, četba odborné literatury apod. 

Finanční náklady, vynaložené na DVPP v tomto školním roce byly nulové. 

 

7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ (PŘÍP. O DALŠÍCH KONTROLÁCH NEUVEDENÝCH 

V BODĚ 9) 

Během letních táborů proběhly kontroly KHS, nebyly shledány žádné nedostatky. V tomto školním 

roce neproběhly žádné veřejnosprávní kontroly ani inspekce ČŠI. 

 

8. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI SVČ 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU  

Základní údaje o hospodaření SVČ  
v tis. Kč 

Za rok 2020 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2021 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  29 647 537,50 669 203,52 12 003 700,95 161 232,92 

2. Výnosy celkem  29 954 396,09 597 504 12 184 275,03 155 387 

z 
toho 

příspěvky a dotace na 
provoz  

25 151 129,50  11 505 446,75  

ostatní výnosy 4 803 266,59  678 828,28  

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
před zdaněním  

306 858,59 -71 699,52 180 574,08 -5 845,92 
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II. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2020  

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)  

2. 
Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených 
příjmů z pronájmu celkem (INV) 

 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 
přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)  

24 114 028 

z 
toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353) 24 085 148 

z toho mzdové výdaje  

ostatní celkem1 (např. UZ 33163, 33166 – vypsat všechny) 28 880 

z toho 

soutěže UZ 33166 28 880 

  

  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 
(NIV) 

1 037 101,50 

z 
toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) UZ 0008 + 0007 802 042 

ostatní účelové výdaje celkem1 (např. UZ 001, 002, 003 – vypsat všechny) 6 912,50 

z toho 

Na základě žádosti na MFČR k proplacení z fondu solidarity EU 6 912,50 

  

  

  

  

5. 
Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 
EHP/Norsko atd.) města 

228 147 

1 Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Program 
protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001). 

 

Komentář k ekonomické části: Většina nákladových a výnosových položek je nižší než v předcházejícím 
roce z důvodů coronavirové pandemie a uzavření organizace na podzim 2020 a na jaře 2021. Účetní 
jednotka po celý rok sledovala vývoj výnosových položek a uzpůsobovala nákladové položky tak, aby 
nedošlo v hlavní činnosti ke ztrátě. Doplňková činnost – provoz kavárny se díky vládním opatřením 
dostala do finanční ztráty. 
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Výsledek hospodaření k 31.12.2020 byl kladný ve výši 306 858,59 Kč. 

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené působnosti, Českou 
školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem, popřípadě informace o výsledcích kontrol provedených 
jinými kontrolními nebo inspekčními orgány:  
 

Způsob využití příspěvků, získané z jiných zdrojů (tab. – bod 5). 

200 000 Kč energie budov města 

18 000 dotace na akce v Mnichově Hradišti 

10 147 grant na akce v Mladé Boleslavi 

 

9. ZÁVĚR 

Celý školní rok byl poznamenán situací s pandemií onemocnění Covid-19. Vzhledem k vládním 
nařízením a vyhlášenému nouzovému stavu jsme výrazně omezili svou činnost oproti původním 
plánům. Situace nás poškodila i finančně, pozastavili jsme investiční plány na rozvoj zařízení. Veškeré 
síly jsme tedy napřeli do letní činnosti a zorganizovali jsme rekordní počet letních táborů.  
Dvouletý nepříznivý vývoj pandemie ovlivnil bohužel i provoz kavárny v rámci doplňkové činnosti. 
Zvažujeme pozastavit živnostenské oprávnění a prostory kavárny využít jiným způsobem. 
Abychom nekončili jen negativně – objevili jsme nové způsoby práce – online prostor, rozdělení do 
pracovních směn, vyzkoušeli jsme nové chytré aplikace, začali jsme využívat více sociálních sítí 
k prezentaci činnosti, poprvé jsme si vyzkoušeli výhody a úskalí práce z domova.  
Do nového školního roku vstupujeme obezřetně, ale s vědomím, že si v nezvyklých životních a 
pracovních  výzvách dokážeme poradit a pokud se potkáme s podobnou situací, zareagujeme již 
mnohem pružněji.  

 

 

 

 
Datum zpracování zprávy:   19. 10. 2021                      
 
 

Podpis ředitele :       
 


