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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
a) Název zařízení:
k 1. 1. 2018
b) Zřizovatel:
c) Právní forma:
d) IČO:
e) Ředitelka jmenována:
f) Rozhodnutí o zápisu
do rejstříku škol a školských zařízení:
k 1. 2. 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
1. 1. 2010
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. Veškerá činnost probíhá pod vedením
zkušených pedagogů a odborníků.

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
3.1 Interní zaměstnanci v DDM BETA
3.1.1. Hlavní pracoviště Štolbova ulice

Jméno

Délka
praxe

Vzdělání

Funkce

Počet let
v DDM
BETA

Úvazek

Ing. Zora Hrabaňová

ředitelka, pedagog VČ

VŠ

33 let

14 let

1

Mgr. Tereza Černá
Mgr. Barbora
Komínková

vedoucí odd. PV, pedagog VČ

VŠ

10 let

2,5 roku

1

pedagog VČ na oddělení PV

VŠ

13 let

13 let

1

Jana Línková

vedoucí odd. HSV, pedagog VČ

SŠ

40 let

9 let

1

Jitka Folbrechotvá

vedoucí odd. EV, pedagog VČ

SŠ

40 let

16 let

1

Eva Zemanová

pedagog VČ na oddělení EV

SŠ

32 let

2,5 roku

1

Marie Stará

vedoucí hospodářského oddělení

SŠ

45 let

33 let

1

Václav Rambousek

ekonom – do 2. 12. 2019

SŠ

46 let

10 let

1

Ludmila Voženílková uklízečka

SŠ

22 let

7 let

1

Olga Bišková
Mgr. Lenka
Krištofíková

uklízečka – od 1. 3. 2020

ÚO

4

6 měsíců

0,75

ekonomka – od 1. 4. 2020

VŠ

26

5 měsíců

0,5

Libor Hoch

správce budovy, údržba

ÚO

47 let

20 let

3

0,25

3.1.2. Odloučené pracoviště Dubina

Jméno

Vzdělání

Funkce

Délka
praxe

Počet let
v DDM
BETA

Úvazek

VŠ

26 let

2,5 roku

1

Ing. Jana Ševčíková

vedoucí odd. HEV, pedagog VČ
propagace, akce a výukové
pořady pro školky a školy

VŠ

25 let

1,5 roku

1

Hana Kudrnová

vedoucí odd. PV, pedagog VČ

SŠ

33 let

9 let

1

Bořivoj Chaloupka

wkolník, údržba – od 1. 3. 2020

ÚO

40

6 měsíců

0,75

Pavlína Kurečková

uklízečka

ÚO

28 let

2,5 roku

0,5

Bc. Jana Radostová

3.2. Externí zaměstnanci DDM
Bez externích zaměstnanců by DDM BETA nemohl vůbec fungovat. Jejich práce, nápadů a
pracovního nasazení si velmi ceníme. Formou celoroční spolupráce v pravidelné přímé dílčí
pedagogické činnosti jsme ve školním roce 2019/2020 spolupracovali celkem s 42 externími
zaměstnanci.
Těší nás také skutečnost, že více než polovina externích zaměstnanců s námi spolupracuje
dlouhodobě, tedy déle než deset let, spousta z nich je navíc našimi bývalými žáky. Vzdělání
a kvalifikace externích zaměstnanců odpovídá požadavkům na příslušnou funkci z 85 %.

Složení externích pedagogických pracovníků DDM BETA

4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DDM BETA
Interní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku 2019/2020 zúčastnili
mnoha vzdělávacích akcí a seminářů podle vlastních potřeb a finančních možností DDM BETA.
Mimo pravidelná školení BOZP a GDPR se pedagogičtí pracovníci vzdělávali v kurzech
akreditovaných MŠMT. Nezanedbatelným zdrojem nových informací pro pedagogy volného
času bylo studium odborných materiálů v rámci individuálního studia.
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5. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST
Ve školním roce bylo v DDM BETA Štolbova naplněno k 31. 10. 2019 celkem 147 zájmových
útvarů na všech odděleních. Navštěvovalo je celkem 1084 účastníků. Stabilní zájem jsme
zaznamenali o zájmové vzdělávání u dětí školního věku, největší poptávka pak byla po
zájmových útvarech na oddělení pohybové výchovy.
Na Dubině, odloučeném pracovišti DDM BETA Pardubice, bylo otevřeno 91 zájmových
útvarů s celkovým počtem 572 účastníků zájmového vzdělávání.
Přírodovědnou oblast zabezpečovalo Ekocentrum Paleta ve Štolbově ulici. S domem dětí
a mládeže BETA dlouhodobě spolupracuje. Technické kroužky probíhají v pardubickém DDM
ALFA a jeho odloučeném pracovišti DELTA, které mají patřičné vybavení a vhodné prostory
potřebné k těmto oborům.

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

Počet účastníků ke konci
školního roku

Pohybová výchova

40

801

Hudební a sportovní výchova

95

161

Estetická výchova

17

154

Celkem

152

1116

Počet ZÚ

Počet účastníků ke konci
školního roku

Pohybová výchova

22

363

Hudební a sportovní výchova

49

78

Estetická výchova

19

150

Celkem

90

591

DDM Štolbova - oddělení

DDM Dubina - oddělení

6. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
Pro rodiče a veřejnost byly během školního roku 2019/2020 připraveny příležitostné akce,
koncerty, výstavy, taneční vystoupení, na jejichž přípravě i vlastním provedení se podíleli
účastníci pravidelné zájmové činnosti pod vedením pedagogických pracovníků. Problém nastal
10. března 2020, kdy byl vládou vyhlášen nouzový stav a naše činnost byla omezena.
S ohledem na vývoj pandemie Covid-19 neprobíhala v DDM po dobu dvou měsíců žádná
činnost a mnoho příležitostných akcí muselo být zrušeno.
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6.1. Hlavní pracoviště Štolbova ulice
Celkem jsme s 3818 účastníky uspořádali 112 příležitostných akcí, které navštívilo 629 hostů.
Velký ohlas mělo vystoupení našich nejmenších účastníků zájmového vzdělávání na Mikulášské
show v ABC klubu. Celkem zde vystoupilo 445 dětí a dva pořady shlédlo 456 diváků.
Největší tradiční akce našich tanečníků PS Hroch a TC BETA, pořádané na závěr školního roku,
musely být zrušeny.
Výukové programy a pořady, přehlídky
a soutěže vyhlášené DDM Štolbova

Počet akcí

Počet účastníků

VP – oddělení estetiky

35

823

Pěvecká soutěž Pardubické štěbetání

1

32

Výtvarná soutěž – Oči dokořán

1

přesunuta na podzim 2020

Taneční soutěž Beta dance 2019

1

zrušena

podzimní 2 kola

312

1

zrušen

49. ročník Ligy škol v orient. běhu ZŠ
Perníkový festiválek

6.2. Odloučené pracoviště Dubina
Celkem jsme s 5660 účastníky uspořádali 98 příležitostných akcí, které navštívilo 390 hostů.
Výukové programy a pořady, pohádky
pro veřejnost DDM Dubina

Počet akcí

Počet účastníků

VP – oddělení estetiky

87

3704

Pohádky pro veřejnost

5

710

Pořady pro školy a školky

6

1246

Na obou pracovištích jsme zaznamenali velký zájem základních škol a školek o výukové
programy a pořady, které připravujeme. O to více nás mrzí, že jsme museli podstatnou část
pořadů a výukových programů zrušit. Rovněž byly zrušeny 2 pohádky pro veřejnost.
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
- Mikulášská besídka pro veřejnost DDM BETA o.p. Dubina – 159 účastníků
- Velký dětský karneval v ABC klubu – 318 účastníků
- Karneval pro veřejnost DDM BETA o. p. Dubina – 175 účastníků
- Účast děvčat z kroužků TC BETA na tanečních pohárových soutěžích – byla zrušena
- Účast tanečníků z kroužků PS Hroch na tanečních postupových soutěžích – byla zrušena
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- 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. TÁBOROVÁ A DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S POBYTEM
Ve školním roce 2019/2020 jsme uspořádali 1 pobytový tábor pro keramiky a výtvarníky.
Příměstských táborů bylo 14. Celkem se prázdninových aktivit zúčastnilo 301 účastníků.
Putovní tábor vodáků musel být vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušen.

Název tábora

Termín

Počet účastníků

Příměstský – Kontaktní klub

1.–3. 7.

7

1

Příměstský – Vůně prázdnin začíná u nás

1.–3. 7.

14

2

Příměstský – Léto bez tabletu

7.–10. 7.

13

3

Příměstský Dubina – Keramické tvoření

7.–10. 7.

19

2

Příměstský Dubina – Rozmarné léto

13.–17. 7.

24

3

Příměstský – Anglický tábor pro všechny

13.–17. 7.

17

2

Příměstský – Taneční tábor TC BETA 1
Příměstský – Sportovně-taneční tábor PS
Hroch, H14 + H20

13.–17. 7.

43

4

10.–14. 8.

29

2

Příměstský – Olympijský Na Špici
Příměstský Dubina – Sportovní tábor
Na Špici

10.–14. 8.

15

2

10.–14. 8.

12

1

Příměstský – Taneční tábor TC BETA 2
Příměstský Dubina – Výprava za
zvířátky
Pobytový – Keramiků v Jedlové
„Ten dělá to a ten zas tohle … 4“

17. –21. 8.

30

3

17.–21.8.

12

3

22. –28. 8.

27

6

Příměstský – Šikulky a šikulové, hlaste se!
Příměstský Dubina – Krok za krokem
celým rokem

24.–28. 8.

24

2

24.–28. 8.

15

2

Celkem

15 táborů

301

38
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Počet vedoucích

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 Pardubického kraje a
porady určené ředitelům příspěvkových organizací města.

Spontánní činnost probíhala v DDM BETA Štolbova ulice
Spontánní činnost zahrnuje využití kluboven na stolní tenis. Ve školním roce se celkem 48 osob
účastnilo 23 akcí. V posledních 3 letech zaznamenáváme útlum spontánních aktivit.

9. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK
DDM BETA zorganizoval ve školním roce 2019/2020 pouze 8 kol soutěží vyhlášených
MŠMT, z toho bylo 7 kol okresních a 1 kolo krajské, jichž se zúčastnilo celkem 232
soutěžících.
Ostatní kola soutěží byla s ohledem na Covid-19 zrušena. Pouze proběhlo krajské kolo
zeměpisné olympiády elektronicky. Projekt Excelence byl ve školním roce 2019/2020
pozastaven.

10. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Nebyly

11. SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEŘEJNOSTI, ŠKOLÁM
Služby byly zaměřené hlavně na pomoc mateřským a základním školám, kterým jsme nabídli
cykly 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. Nejužší spolupráce
se školami se projevila při přípravě soutěží vyhlašovaných MŠMT. 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).

12. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI
Od 1. ledna 2016 máme v budově DDM BETA Štolbova ul. nového nájemce. Je jím ZŠ
V Pohybu. Úspěšně proběhl zápis do další první třídy pro školní rok 2020/2021. V letošním
školním roce bude mít škola 5 tříd. Vyučování probíhá v prostoru 2. NP – v jeho levé části. Jak
se naplňují třídy, vzniká ze strany vedení školy poptávka po dalších prostorech k pronajmutí.
Spolupráce s vedením školy je dobrá.
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Dalším nájemcem v komerčních částech budovy je společnost A.C.In. s. r. o.
Díky dobré spolupráci s uvedenou společností mohlo naše zařízení po dohodě
s nájemci využívat určité prostory, jako je divadelní sál, přísálí a kavárna, k velkým akcím
pořádaným DDM BETA Pardubice a k soutěžím vyhlášených MŠMT.
Již řadu let spolupracujeme s Magistrátem města Pardubice. Účastníme se velkých kulturněspolečenských akcí, formou tanečních vystoupení PS Hroch a TC BETA a kreativních dílen pro
veřejnost.
Dále spolupracujeme s Krajskou knihovnou, která pořádá krajské kolo soutěže vyhlašované
MŠMT – Dětská scéna. Pravidelně se účastníme akce Den pro dětskou knihu s tvořivou dílnou.
V Krajské nemocnici Pardubice pořádáme dvakrát až třikrát do roka charitativní tvořivé dílny
pro děti dětského oddělení a oddělení dětské chirurgie. Vyrábíme drobné dárky k Vánocům.
Dětské centrum Veská – zde máme pravidelně, jednou za 14 dní, tvořivou dílnu.
Pokračujeme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Svítkov-Popkovice, ve školním roce
2019/2020 se nám opět podařilo otevřít hasičský kroužek, k naší radosti roste počet účastníků
v tomto kroužku.
Výborná je i spolupráce s DDM a SVČ v celém Pardubickém kraji, nejčastěji spolupracujeme
s vedením SVČ Mikádo Vysoké Mýto.

13. PROPAGAČNÍ ČINNOST
Nejúčinnější formou propagace naší práce je přímá činnost s dětmi při příležitostných akcích pro
veřejnost. Důležité informace o činnosti a aktualitách zveřejňujeme na našich webových
stránkách www.ddmstolbova.cz a facebooku www.facebook.com/ddmbeta.
Dále se prezentujeme tištěnými brožurkami a letáky informujícími o celoroční činnosti
i jednotlivých akcích.

14. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
V současné době je budova DDM BETA majetkem Statutárního města Pardubice, od 1. 1. 2014
ji máme ve výpůjčce. DDM BETA disponuje sedmi učebnami (ateliér keramický, ateliér
výtvarný, hudebna, klubovna, školicí a počítačová místnost, bicárna a kulečníková učebna – v té
se v současnosti hraje na klávesy). Dále se v budově nacházejí dvě pecárny, místnost se stoly pro
stolní tenis, jeden velký zrcadlový sál (tzv. gymnasál) a čtyři menší zrcadlové taneční sály.
Všechny taneční sály disponují také šatnami. S finančním přispěním zřizovatele si pronajímáme
tělocvičny pro tanečníky na ZŠ Dubina a pro vodáky na ZŠ Waldorfské.
V letošních prázdninových měsících se nám podařilo ve spolupráci s OMI vyměnit okna v
gymnastickém sále, byla nainstalována venkovní žaluzie. Proběhlo broušení a lakování laviček,
žebřin a výmalba v celém sále. Budou následovat další práce v přilehlých šatnách a sociálním
zařízení.
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Od ledna 2018 máme ve výpůjčce objekt bývalého kulturního domu na Dubině, ul. Jana Zajíce,
dnes odloučené pracoviště DDM BETA Pardubice. V letošních prázdninových měsících se nám
podařilo vyměnit osvětlení ve zbývajících prostorách, proběhlo broušení a lakování parapetů ve
zkušebnách a učebnách. Byla upravena kancelář v 1. NP po odstranění bankomatu. Udělalo se
hodně práce, která je vidět.
V objektu odloučeného pracoviště na Dubině máme k dispozici dvě zkušebny, ve kterých
probíhá výuka hudebních kroužků, jako je hra na kytaru, klavír, klávesy a flétnu.
Dále máme v budově dvě učebny, ty slouží pro tvořivé činnosti a kroužky oddělení estetické
výchovy, jako je drátkování, šikula, šití, výtvarná výchova, stará řemesla a originální šperky.
Pro estetické kroužky je plně využíván i keramický ateliér s přilehlou pecárnou.
Oddělení pohybové výchovy slouží všechny tři sály – gymnastický, velký a Pardubínek pro
taneční a pohybové aktivity. O tyto kroužky je největší zájem a prostory jsou plně obsazeny.
Činnost odloučeného pracoviště se velice pěkně rozvíjí, účastníci zájmového vzdělávání mají
o kroužky zájem. Činnost se stále rozšiřuje a nabídka aktivit je velice pestrá. Na Dubinu
chodí do kroužků malé děti v doprovodu rodičů, žáci, studenti a dospělí účastníci. Máme radost,
že se nám daří oslovit všechny věkové kategorie a připravit pro všechny uchazeče lákavou
nabídku aktivit.

15. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI
Vzhledem k vícezdrojovému získávání finančních prostředků pro činnost DDM BETA se
podařilo zajistit celý průběh školního roku 2019/2020 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
- dotace soutěží vyhlášených MŠMT
2. Zřizovatel Statutární město Pardubice
- příspěvek na provoz organizace
- příspěvek na volnočasové aktivity
3. Městský obvod Pardubice 3
- dotace na Mikulášskou besídku 2019
- dotace na karneval 2020
4. Úplata od účastníků pravidelné i příležitostné zájmové činnosti
5. Sponzorské dary

16. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCE
Program kontroly:
Kontrolovaný subjekt:
Termín kontroly:
Kontrolu provedla:
Výsledek kontroly:

následná kontrola hospodaření v letech 2015–2018
DDM BETA – Ing. Zora Hrabaňová
20. 2. 2020
pracovnice oddělení kontroly Magistrátu města Pardubice
vedoucí skupiny paní Hana Dolečková
nedostatky odstraněny
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17. ZÁVĚR
Stěžejní úkoly celoročního plánu v zájmovém vzdělávání na školní rok 2019/2020, které si
DDM BETA stanovil, byly splněny. Práce v zařízení probíhá v souladu s platnou legislativou.
Spolupráce se zřizovatelem, Statutárním městem Pardubice, je na velmi dobré úrovni jak při
zabezpečování rozpočtu či odborné ekonomické pomoci, tak při pomoci legislativní nebo
propagační.
Velký dík patří všem interním pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům DDM BETA
Pardubice na obou pracovištích za jejich velké pracovní nasazení a úsilí spojené se
zabezpečením provozu a chodu našich pracovišť. Dále děkujeme všem externím zaměstnancům
za výbornou spolupráci.
Dětem a jejich rodičům děkujeme za přízeň a věříme, že i v příštím roce jim budeme moci
nabídnout kvalitní a bohatou škálu zájmových kroužků, aby jejich dny byly plné krásy, pohybu,
poznání a radosti.

Vypracovala:

Ing. Zora Hrabaňová

V Pardubicích 15. 10. 2020

Mgr. Miriam Lukešová
Ředitelka DDM BETA Pardubice
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