Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim
Telefon : 541230763 IČ: 44946881

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
za rok 2020

Předkládá: Mgr. Bc. Jiří Hejduk, ředitel DDM Kuřim

I.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

a) Základní údaje
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, právní subjekt, IČO: 44946881,
Jungmannova 1084/1. 664 34 Kuřim.
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Hejduk, Školní 856, 664 34 Kuřim.
Datum zařazení do Rejstříku škol: 24. 5. 1996, č. organizace 3323.

b) Odloučená pracoviště
Z kapacitních důvodů pronajímáme od Města Kuřim budovu Legionářská 338/51, kde
probíhá velké část pravidelné zájmové činnosti a příměstské tábory.
Dále na základě smluv využíváme prostory: ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova a Komenského,
Nafukovací hala, Nová sportovní hala, ZŠ Moravské Knínice, ZŠ Drásov, RS Prudká.
Další pracoviště (majetek města): zahrada s hřištěm Jungmannova a proluka řadové
výstavby – venkovní prostor Salvyk.
c) Pravidelná činnost
Počet zájmových útvarů zařízení: 47

Počet členů: 525 žáků a studentů

Zájmová činnost v oblasti: esteticko-umělecké, hudebně-dramatické, pohybově-sportovní,
logicko-technické, jazykové, přírodovědné, oblast praktické nauky.
d) Táborová činnost
Č.

Termín

Název

Počet
dětí
49

Cena
Kč
3 250

Místo konání

1

5. – 11. 7.

Harry Potter I.

2

19. – 25. 7. Harry Potter II.

47

3 250

RS Prudká

3

27

3 500

RS Prudká

4

25. 7. – 1. Volejbal. soustředění
8.
15. – 23. 8. Volejbal. soustředění

21

4 000

RS Prudká

5

17. – 21.2.

18

800

DDM Legionářská

6

21. – 23. 2. Volejbal. soustředění

8

dotace DDM Jungm. a těl. ZŠ

7

1. – 3. 7

18

450

DDM Legionářská

8

10. – 14. 8. Umí prase létat?

29

800

DDM Legionářská

9

24. – 28. 8. Jumanji

33

750

DDM Legionářská

10 27. – 31. 7. Koně Sentice I.

25

1 550

JK Sentice

11 3. – 7. 8.

Koně Sentice II.

24

1 550

JK Sentice

12 10. – 14. 8. Koně Sentice II.

25

1 550

JK Sentice

Legendární parta
Karneval v Benátkách

2

RS Prudká

e) Akce
Č.

Termín

Název
Pololetky s Permoníkem

Počet
dětí
12

Cena Místo konání
(Kč)
200 DDM Legionářská

1

31. 1.

2

27. 5. a 3. 6.

Hra s časem – karetní únik.

4

20

DDM Legionářská

3

2. 10.

Máme pro Vás skvělou akci

7

100

DDM Legionářská

4

19. 9. a 26. 9.

Seminář Wu-shu pokročilí

18

-

DDM Legionářská

5

8. – 14. 10.

Případ detektiva cvrčka

11

-

okolí vrchu Horka

6

4. – 10. 11.

Se světluškou do říše hmyzu

13

-

okolí rybníka Srpek

7

11. – 13. 11.

O poklad sv. Martina

62

-

Město Kuřim

8

25. – 26. 12.

Keramický anděl

16

100

DDM Legionářská

9

25. – 26. 12.

Dřevěný anděl

5

100

DDM Legionářská

Nebojte se Lucifera

30

-

Město Kuřim

10 2. – 6. 12.
f) Soutěže

Turnaje DDM HIPPO Kuřim:
Krajský přebor žen 2. třídy skupina B Jižní Moravy
7. místo
Krajský přebor juniorek Jižní Moravy – nedohraná soutěž
5. místo
Krajský přebor kadetek Jižní Moravy
4. místo
Krajský přebor žákyň Jižní Moravy – nedohraná soutěž
11. místo
Pohár 7. tříd Jižní Moravy
17. místo
Uspořádáno 8 turnajů Kuřimského minivolejbalu.
Uspořádání míčového pětiboje pro rodiče a hráčky a hráče přípravky a minipřípravky.
V soutěži keramiky Tvořivý Amos- Golem jsme se umístili na druhém místě.
Vybraní členové ZÚ Wu-shu se zúčastnili soutěže International championship.

II.

Plnění úkolů v personální oblasti

a) struktura a počty zaměstnanců ke konci období
Fyzický

Přepočtený

Zaměstnanci celkem

9

7,08

Pedagogičtí pracovníci

6

4,5

Nepedagogičtí pracovníci

3

2,58

Externí pedagogové

18

18

Poznámka
včetně ředitele

b) přírůstky a úbytky zaměstnanců
Úvazek 1 - pedagoga na mateřské dovolené stejnoměrně rozdělen na 2 x 0,5.
3

c) průměrné platy a průměrné platové třídy
Průměrný plat (Kč)

Průměrná plat. třída

Pedagogičtí pracovníci

41 304

9

Nepedagogičtí pracovníci

25 192

6

d) dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy
Vstupní i periodické školení zaměstnanců zajištěno. Preventivní prohlídka PO a kontrola
BOZP provedena bez závad. Periodické revize technických zařízení provedeny ve
stanovených termínech. Periodické lékařské prohlídky interních i externích zaměstnanců
zajištěny.
Pracovní úrazy: 0
Evidence úrazů dětí, žáků a studentů: 5

III.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

a) Výnosy
Rozpis výnosů v příloze č. 1.
- výnosy za: zájmové útvary, akce, soutěže a doplňková činnost sníženy z důvodu
omezeného provozu,
- výnosy z táborů navýšeny z důvodu navýšení počtu táborů o letních prázdninách, kdy
provoz nebyl omezen.
b) Náklady
Rozpis čerpání nákladů v příloze č. 2.
- spotřeba materiálu: ZÚ, učební pomůcky a doplňková činnost snížena z důvodu
omezeného provozu,
- spotřeba materiálu u táborů navýšena z důvodu navýšení počtu táborů,
- spotřeba el. energie, plynu a vody snížena z důvodu omezeného provozu,
- nájemné sníženo z důvodu omezeného provozu.
c) Finanční majetek
Stav na bankovních účtech ke konci období:
• běžný účet: 718 774,12 Kč
• účet FKSP:
22 304,01 Kč
d) Pohledávky a závazky
Přehled pohledávek a závazků v příloze č. 3.
Pohledávky či závazky po datu splatnosti a bankovní úvěry nebyly přijaty.
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e) Dotace a příspěvky
Poskytovatel
Účel
dotace/příspěvku dotace/příspěvku
Město Kuřim
Podpora sportovní
činnosti
Město Kuřim
Využívání
městských
sportovišť

I/P

Komentář

P

Poskytnutá Vyčerpaná
částka (Kč) částka (Kč)
60 000
60 000

P

120 000

Z důvodu
omezeného
provozu

4 781

f) Investice a rozsáhlé opravy majetku
Provedena oprava vnější omítky (zednické a natěračské práce) budovy Jungmannova
1084/1 – IV. fáze opravy budovy. Cena celkem 49 773,35 Kč uhrazena z provozu DDM.
Zbývá dokončit opravu poslední části vnější omítky - V. fáze.

IV.

Autoprovoz (nevlastníme služební vozidlo)

V.

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Přehled kategorií majetku dle analytických účtů v příloze č. 4.
Pořízen byl pouze drobný dlouhodobý majetek a žádné škody na majetku nevznikly.

VI.

Peněžní fondy
Rozpis tvorby a čerpání peněžních fondů v příloze č. 5.

VII.

Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena v období od 14. 12. do 31. 12. 2020.
Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl fyzicky překontrolován podle údajů
uvedených v inventurních soupisech bez závad. Rozdíly nebyly zjištěny.

VIII.

Kontrolní činnost

1. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti prováděné organizací
Finanční kontrola je prováděná formou řídící kontroly (kontrolou po linii řízení), která se
dělí na předběžnou, průběžnou a následnou. Interní audit není vykonáván a je nahrazen
výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. Finanční prostředky byly čerpány
v souladu s rozpočtem DDM a nebyly překročeny.
Pedagogická kontrola byla prováděna především formou hospitací a byla zaměřena na
zvládání distančního vzdělávání a na nové pedagogické zaměstnance. Výsledek kontroly byl
velmi dobrý.
Kontrola stavu BOZP a PO byla doplněna kontrolami oprávněnými osobami a proběhly bez
větších závad.
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2. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány
Veřejnoprávní kontrola na místě: nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrolované oblasti: dodržování zásad při nakládání s veřejnými prostředky v oblasti
majetku, pohledávky a závazky, hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory a
schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole.

IX.

Doplňková činnost
Doplňková činnost byla zaměřena na pronájmy prostor DDM. Jedná se především
o pronájmy sálů pro cvičení maminek s dětmi a Power-jógu. Začátkem školního roku byl
o pronájem velký zájem, ale z důvodu protiepidemických opatření pronájmy probíhaly
pouze v měsíci září.

X.

Závěr
Činnost DDM Kuřim byla v roce 2020 značně ovlivněna mimořádnými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru. Začátkem školního roku 2020/21 se některé zájmové
útvary (dále jen ZÚ) nepodařilo zahájit – zejména na odloučených pracovištích ZŠ Drásov a
ZŠ Moravské Knínice, kde se činnost zahajuje v měsíci říjnu. Jiné ZÚ se zaplnili pouze
částečně. To byl hlavní důvod, proč se nám nepodařilo splnit stanovené výkony. Naše
činnost byla odkázána na distanční vzdělávání. Spontánní akce byly vytvářeny zejména tak,
aby motivovaly děti návštěvou přírody. Také jsme dodávali příspěvky na portál
mitkamjit.cz.
O letních prázdninách, kdy byl provoz DDM povolen se nám podařilo navýšit táborovou
činnost o kterou byl velký zájem.
Začátkem školního roku 2020/21 jsme spustili on-line přihlašování prostřednictvím
informačního systému Domeček. Zavedly el. deníky a el. výkazy. Založili jsme internetové
bankovnictví a propojili s IS Domeček.
Získali jsme dvě společnosti, která nám objednali nábytek dle našeho výběru za cca
69 000 Kč (věcný dar do vlastnictví zřizovatele) a tak jsme mohli zrenovovat nevyhovující
šatnu a vytvořit dvě nové učebny.

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpis výnosů
Rozpis čerpání nákladů
Přehled pohledávek a závazků
Přehled kategorií majetku dle analytických účtů
Rozpis tvorby a čerpání peněžních fondů

V Kuřimi dne 19. 2. 2021

Mgr. Bc. Jiří Hejduk
ředitel DDM
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