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1. Základní údaje o zařízení
Název zařízení:
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III, Družby 334.
Úplná adresa:
Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny III.
IČ:
481 612 33.
Resortní identifikátor zařízení (IZO):
600 096 670.
Pracoviště:
Hlavní pracoviště ALFA:
Družby 334, 530 09 Pardubice.
Odloučené pracoviště DELTA:
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice.
Odloučené pracoviště KD Hronovická:
Hronovická 406, 530 02 Pardubice.
Zřizovatel:
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.
Statutární orgán právnické osoby:
Mgr. Miloš Adamů, MBA, ředitel zařízení.
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Zástupce ředitele:
Bc. Pavla Pleskotová.
Vedoucí pracovišť:
Hlavní pracoviště ALFA:
Bc. Pavla Pleskotová.
Odloučené pracoviště DELTA:
Soňa Petridesová.
Odloučené pracoviště KD Hronovická:
Martina Ondřejová.
Pedagogická rada:
Je tvořena vedoucími jednotlivých oddělení pracovišť.
Adresa pro vzdálený přístup:
www.ddmalfa.cz, e-mail: ddmalfa@ddmalfa.cz.
Datová schránka:
ID datové schránky: jr4efn
Telefony:
Hlavní pracoviště ALFA
469 811 767: ředitelna a hospodářské oddělení.
466 400 157: oddělení estetiky a oddělení pohybové výchovy.
468 002 102: oddělení tance a přírodovědy.
776 374 514: oddělení hudby a sportu.
777 670 598: oddělení techniky a jazyků.
Odloučené pracoviště DELTA
605 268 303: vedoucí odloučeného pracoviště.
466 303 990: hospodářský úsek.
603 548 782: oddělení estetiky, hudby, jazyků.
466 310 563: oddělení vědy a techniky.
466 301 013: oddělení tance a sportu.
Odloučené pracoviště KD Hronovická
777 176 909: vedoucí odloučeného pracoviště.
734 390 814: technický úsek.
2. Charakteristika zařízení a jeho hlavní úkoly
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, je školským zařízením,
které pracuje jako středisko volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zřizovatelem Domu dětí
a mládeže je Statutární město Pardubice. Do právní subjektivity vstoupil DDM ALFA
1. 1. 1994 a do sítě škol a školských zařízení byl zařazen k 26. 3. 1996 pod č. j. 297/96-00. Od
1. 1. 2014 se DDM ALFA rozšířil o odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658. Od 1. 1.
2018 se DDM rozrostl o další odloučené pracoviště KD Hronovická, Hronovická 406.
Zařízení uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnosti pro děti, mládež,
rodiče, pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou
zájmovou činností. Dále provádí činnosti příležitostné, spontánní, individuální, osvětové,
informační a prázdninové. V neposlední řadě mezi aktivity Domu dětí se řadí také olympiády,
soutěže MŠMT, turnaje, příměstské a výjezdové tábory včetně různých akcí během celého
školního roku včetně letních prázdnin. Stěžejním zaměřením je pravidelná činnost v zájmových
útvarech. Druhým zaměřením pro účastníky kroužků, širokou veřejnost, zřizovatele včetně jeho
městských obvodů tvoří nepravidelné akce. Poslední, ale neméně důležité jsou pobytové
a vícedenní výlety a soustředění. V KD Hronovická pořádáme volnočasové aktivity pro děti
a mládež jak pravidelné (zájmové kroužky pro taneční soubory), tak nepravidelné (akce,
soustředění, přednášky, vernisáže), dále kulturní akce pro širokou veřejnost od nejmladších
účastníků až po seniory (představení a akce uměleckých a hudebních souborů a skupin).
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Nedílnou součástí práce v KD je spolupráce se zřizovatelem na velkých akcích, pravidelné
aktivity pro seniory apod. včetně spolupráce s dalšími školami, školskými zařízeními,
příspěvkovými a neziskovými organizacemi.
Ve školním roce 2020/2021 bylo do 267 zájmových útvarů přihlášeno 2 430 účastníků.
Příležitostných akcí, kterých proběhlo 157 se zúčastnilo 7 867 účastníků. Do soutěží MŠMT se
přihlásilo 4 361 účastníků, do pobytových akcí se přihlásilo 211 zájemců a příměstských
a výjezdových táborů se zúčastnilo 639 dětí a mládeže.
V porovnání s předchozích školním rokem 2019/2020 se počet účastníků snížil díky
pandemii o více než 200 osob, počet zájmových útvarech zůstal na stejné výši. Příležitostné
akce byly díky zákazům postiženy ještě více než kroužky. Počet akcí klesl o více než 100 a stav
dětí na akcích se snížil na pouhou jednu třetinu. Pobytové aktivity zůstali na stejných počtech,
výjezdové tábory vykázaly naopak nárůst o více než 20 dětí. Příměstské tábory nenaplnily
očekávání vysokého zájmu, obava zákonných zástupců z možné pandemie omezila přihlášení
50 zájemců a počet dětí se tak snížil na 409. Soutěže MŠMT vzhledem k jejich výraznému
omezení ze strany MŠMT klesly na pouhých 15 akcí pro pouze 4 361 účastníků z více než 7 500
v předchozím školním roce. Pandemická situace DDM velmi nepříjemně postihla s nejistou
vyhlídkou do budoucna.
V DDM ALFA pracují zkušení zaměstnanci, jak pedagogové, tak nepedagogové, velkou
výhodou je stabilní základna zaměstnanců. Interní pedagogičtí zaměstnanci splňují
pedagogické vzdělání, procházejí průběžně dalším vzděláváním. Externích zaměstnanců,
vyučujících v přímé pravidelné činnosti, pracovalo v DDM na obou pracovištích celkem 88
osob. Oproti předchozímu období se jedná o stálý, byť částečně se měnící počet vedoucích,
díky pandemii ale počet klesl o 21 vedoucích, kteří jsou velmi obtížně nahraditelní. Externisté
splňují všechna kritéria pro práci s dětmi, mládeží a dospělými. Mají uzavřenou řádnou
pracovní smlouvu, splňují lékařské požadavky včetně trestní bezúhonnosti. Účastní se
pravidelných školení z bezpečnosti při práci, procházejí dalším pedagogickým vzděláváním,
organizovaných DDM ALFA (ve spolupráci s MŠMT a NIDV), spolupodílejí se na plánech
zájmových útvarů a pomáhají při různých akcích, výletech a táborech.
Hlavní pracoviště ALFA
Pracoviště ALFA sídlí od 1. 1. 1995 v rekonstruovaných prostorách bývalé mateřské
školy. Pro činnost slouží 3 budovy, z toho jedna je dvoupodlažní. V budově „B“ je část, která
je zčásti hospodářská a z části určená pro činnost kroužků. Jsou zde kanceláře ředitele
a hospodářského oddělení, údržbářská dílna a šatny. Pro kroužky zde slouží modelářská dílna,
ve které pracují Letečtí modeláři včetně Elektrotechnického kroužku a kroužku Malý kutil. Pro
zájemce o keramiku je určena keramická dílna se sušárnou, dvě keramické pece, místo zde mají
dva hrnčířské kruhy. Pro přírodovědnou činnost, je určena přírodovědná učebna s přilehlou
místností pro chov drobných zvířat a spojovací chodbou mezi budovou „A“ a „B“, upravenou
jako zimní zahrada, ve které je voliéra pro exotického papouška, terárium pro chov hada
a dalších zajímavých exotických zvířat, jako jsou agamy.
Na jaře 2020 jsme vlastními silami vybudovali ve venkovním prostoru mezi budovami
„A“ a „C“ zahradní zařízení – pergolu, pro činnost zájmových útvarů včetně využití pro
pobytové akce a příměstské tábory.
Další částí, vystavěnou u budovy „B“ je budova „C“, která byla pro DDM získána od
zřizovatele v září 2006. V této budově je velká místnost (která vznikla spojením dvou menších),
která je určena pro kroužek ALFÍK (pro předškolní děti) a Klubíčko ALFA. Další učebnou je
kuchyň, která je využívána i dalšími zájmovými útvary, jako je např. Vaření a Cukráři. Další
velkou částí, která zabírá velkou část budovy, je učebna Klub Alfík. Schází se tam účastníci
kroužků Alfík a Klubíčko ALFA a dle potřeby i hudební a taneční soubory. Nově jsme v této
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místnosti postavili pro velký zájem lezeckou stěnu, kterou neustále zlepšujeme. Je určena pro
kroužky Lezení na stěně a Lezení na umělou stěnu. Vedle Klubu je místnost pro individuální
činnost kroužků Hry na klávesové nástroje. V budově je ještě kancelář pro pedagogické
pracovníky, velká chodba a sklad pro folklorní soubor Radost.
Poslední budovou je část „A“, která je dvoupodlažní a tvoří hlavní část DDM. Vchází se
v ní nejdříve do hlavní šatny s obsluhujícími šatnářkami. V přízemí se nacházejí dva sály, první
je taneční se zrcadlovou stěnou a postranní místností, sloužící jako krojovna pro potřeby
folklorního souboru Radost, druhý je sportovní sál, využívaný sportovními kroužky, doplněný
skladem tělovýchovných potřeb a nářadí. V předsálí sportovního sálu je zástěna pro čtyři
pingpongové stoly, které se využívají pro činnosti kroužků včetně sportovních akcí. V prvním
poschodí se nachází malý taneční sál, určený pro taneční a folklórní soubory Radost, HPM
Dance Studio, dále kroužky Pohybové výchovy + rytmika, Street dance a zájmové útvary
Moderní tanec a Baletní přípravka. Hned vedle sálu nám vznikly rozdělením knihovny dvě
učebny pro stoupající zájem dětí o početné jazykové a šachové kroužky včetně kroužku Flétna
a Legorobotika, která zaznamenává mimořádný zájem mezi chlapci a děvčaty. Následuje
zrekonstruovaná počítačová učebna, která vznikla sloučením dvou menších pracoven. Nově
v učebně probíhá také výuka stále se rozrůstajících zájmových útvarů Fotografie, Utubering
a nově Robotika. Následuje hudební klubovna pro kroužky Kytara. Výtvarné zájmové útvary
včetně kroužků Příprava na talentové zkoušky pracují v dobře vybaveném ateliéru. Budova je
doplněna kancelářemi pro pedagogy a kabinety pro potřeby kroužků.
Pro pravidelnou i spontánní činnost využíváme zahradu, kterou jsme upravili pro sport,
výtvarnou činnost, přírodovědu a ekologické aktivity. Venkovní víceúčelové hřiště proběhlo
díky spolupráci se zřizovatelem rekonstrukcí, kde proběhla renovovace povrchu. Hřiště
využíváme na různé sportovní vyžití včetně akcí pro širokou veřejnost. Naopak pískoviště jsme
zrušili pro nezájem veřejnosti. Venkovní krb slouží pro činnost kroužků, akcí a příměstských
táborů. Údržba živého plotu podél opraveného a natřeného celého plotu areálu střediska
vyžaduje neustálou pozornost. Bohužel se nám nedaří se zapojit do projektů, které směřují na
úpravu stylu zahrady formou oddělených ploch pro různé skupiny dětí, mládeže a dospělých.
Zpracováváme ale studii využití venkovních ploch s využitím nových trendů ve sportovních
dovednostech lezeckých stěn a Parkouru.
Sportovní kroužky využívají prostory tělocvičen sousedních základních škol. Využíváme
prostory ZŠ Polabiny I., II., III., Závodu Míru a Gymnázium Mozartova. „Venkovními“
kroužky jsou sportovní kroužky florbalu, sálové kopané, basketbalu a část tréninkových časů
pro taneční soubory, pro které bychom z důvodů vysokého počtu účastníků a vysokých
finančních požadavků ze strany vedení základních škol naléhavě potřebovali vlastní tělocvičnu.
Její pořízení je bohužel naprosto nereálné.
Odloučené pracoviště DELTA
Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice bylo školským zařízením, které bylo v roce
1988 postaveno jako Stanice mladých techniků a přírodovědců. Tomu také odpovídají prostory
uvnitř střediska. Budova je třípodlažní.
V přízemí se nachází Velký sál, využívaný pro přednášky, školící kurzy, sportovní
a taneční aktivity včetně pronájmů např. pro ZUŠ Bonifantes, MO, vzdělávací agentury, Úřad
práce apod. Součástí přízemí je i prostor, využívaný Krajskou knihovnou pro svoji pobočku na
obvodě DUKLA, která je spravovaná MO V. Hospodářské oddělení a údržba jsou hned vedle
šatny u vstupu do budovy. Přízemí doplňují kanceláře pedagogů včetně Služby dne, kde
probíhají zájmové útvary Deskové hry.
První patro nabízí prostory pro zájemce o technické a umělecké obory, jako je
Keramika, Výtvarné a Rukodělné kroužky, Elektromodeláři a rozvíjející se obor Robotiky.
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Dále je zde možné nalézt zájmové útvary, jako jsou 3D tisk, Lego konstruktér, Minecraft, PC,
Mediální grafika, Tvorba www stránek, Hra na flétnu a mnoho dalších. Patro doplňuje mimo
kanceláří pro pedagogy a vedení pracoviště také učebna pro další aktivity včetně soutěží.
Ve druhém patře se nachází malý taneční sál pro kroužky Fit Dance, Sebeobranu,
a Zdravotní cvičení pro dospělé. Dále je tam dětský klub, kde probíhají činnosti s předškolními
dětmi v kroužcích Hudební školička, Angličtina pro předškoláky. Další prostory jsou využity
pro početné kroužky Kytary, Ukulele a Klavíru, Šikovných rukou a také třeba pro výuku Hry
v šachy. Druhá polovina patra je dlouhodobě pronajata ZUŠ Bonifantes, se kterou nás pojí
dlouholetá spolupráce, která nebyla zpočátku vůbec jednoduchá.
Třetí patro spolu s kopulí je určeno výhradně pro Hvězdárnu barona Artura Krause
DDM ALFA, která jako jediná v Pardubicích a celém regionu plní funkci lidové hvězdárny jak
pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. DDM dlouhodobě spolupracuje s Astronomickou
společností. Je hojně navštěvována i přes fakt, že potřebuje naléhavou rekonstrukci celé kopule
hvězdárny včetně zázemí. V současné době je zpracována studie na rekonstrukci kopule, která
je ve značně nepříznivém stavu. Po jednání s vedením města se naskýtá možnost její kompletní
rekonstrukce. V současné době v odborné učebně probíhá i zájmový útvar Já, přírodovědec,
Astronomický kroužek pro začátečníky a pokročilé.
Pro nejrozšířenější druhy činností – pravidelnou a příležitostnou zájmovou činnost
i nabídku spontánních aktivit, jsou spádovým územím zejména sídliště Dukla a Višňovka,
přilehlé městské části a okolní obce. V hlavní spádové oblasti se nachází několik menších
sídlišť, větší část tvoří rodinné domky. Celá tato oblast v současné době vykazuje mírný nárůst
mladé generace. Po velkém úbytku počtu účastníků zájmových útvarů v době před cca 10 let
a odchodu Bonifantes včetně dětí předškolních se objevují možností navyšování počtu dětí.
Budovu kromě DDM užívají na základě smluv ještě další, výše zmíněné subjekty.
Budova je kromě stálých nájemců využívána i pro celou řadu krátkodobých pronájmů.
Nabídky zájmových činností na obou pracovištích hp ALFA a op DELTA vychází ze
stálých průzkumu a mapování zájmu široké veřejnosti. Vychází z tradiční a ověřené nabídky
činností, ale přizpůsobuje se i změnám v poptávce a nabízí přirozeně nové zájmové aktivity.
Při svých činnostech využívá další formy a metody práce v oblasti volného času, které považuje
za nezbytnou podmínku pro uspokojení zájmů nejen mladých, ale i dospělých zájemců.
Součástí práce je nová spolupráce s externí vedoucí v oblasti PR propagace, která začíná
přinášet svoje pozitivní výsledky.
Odloučené pracoviště KD Hronovická
KD Hronovická byl původně Dům a tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ.
Byl postaven v letech 1924 - 1926 podle plánů pražského architekta Richarda Goldrreicha. Po
roce 1950 byl upraven pro potřeby závodního klubu Tesla Pardubice a název změněn na
KD Tesla. Po roce 1999 byl KD nákladně zrestaurován a stal se druhou scénou VČD, které zde
18. 9. 1999 uvedlo premiéru hry "Sešity chrámové pěvkyně". Bohužel město s VČD nebylo
schopno tuto druhou scénu udržet. Po roce 2000 bylo zařízení připojeno ke Kulturnímu
centru Pardubice.
Odloučené pracoviště KD Hronovická DDM ALFA získal od svého zřizovatele 1. 1.
2018. Školským zařízením se stal od 1. 2. 2018. Primárně je KD určen pro kulturní aktivity,
které DDM převzal v plném rozsahu od již zrušeného Kulturního centra Pardubice. Naším
úkolem bylo pokračovat v zaměření KD a usilovat o rozšíření nabídky pro všechny věkové
skupiny.
Převzetí odloučeného pracoviště přineslo řadu nečekaných problémů. Prvně to byl značně
zanedbaný stav pracoviště, špatně nastavené smluvní podmínky pronájmů a výpůjček,
venkovní sklady pouze v provizorním režimu, neexistující revizní a bezpečnostně-požární
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řešení KD. Postupně a za finanční podpory zřizovatele se daří odstraňovat vzniklé problémy.
Potrvá ale ještě delší dobu, než se podaří odloučené pracoviště plně stabilizovat a nastavit
úroveň práce dle našeho zavedeného standardu. Přesto již můžeme registrovat první pozitivní
výsledky jako je kompletní výmalba, nátěr divadelní plochy, dokončení nezbytných revizí jak
elektro, tak divadelních opon. Začátkem roku 2021 jsme nechali vybrousit pódium a vyčistit
opony.
Venkovní část budovy potřebuje naléhavě opravit venkovní padající fasádu, spolu
s opravou střechy proti zatékání před deštěm. Vnitřní část budovy – suterén, potřebuje
kompletně podřezat a zamezit neustálému pronikání vlhka do omítek a zdiva. Hronovická má
stále problémy s přesně určenými parkovacími místy, zejména pro vystupující soubory
a společnosti. Budova je vícepodlažní – suterén, přízemí, 1. patro a přístupné podkrovní
prostory.
V suterénu jsou 3 šatny – pro muže, pro ženy a společná, určené pro rychlé převlečení.
Dále je v přízemí dílna pro údržbu a 2 místnosti pro rozvaděče (hlavní a pro osvětlení). Místnost
pro catering je určena pro větší akce a uskladnění nezbytných věcí.
V přízemí se nachází velký sál pro akce, kde je možné posadit 450 osob. Hlavní bar je
určen pro obsluhu na větších akcích. U sálu je technická místnost pro zvukaře a osvětlovače.
Dále jsou tam nezbytné sklady, místnost pro úklid a WC.
V 1. patře se nachází malý sál pro cca 50 osob, dále na balkóně je dalších 50 míst k sezení.
Dále je v patře kancelář včetně provozní místnosti pro manažera produkce a další interní
zaměstnance. V patře se nacházel také menší bar, který jsme ale museli zlikvidovat.
O prázdninách 2020 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře, které náleží
k balkonu. Následně došlo k výměně dveří u malého sálu na protihlukové a příprava kuchyňky
a baru, které se realizovala v roce 2021. V budoucnu je v plánu odhlučnit celý sál, který chceme
používat především na dopolední školení, cvičení a zájmové útvary.
Podkrovní prostory jsou plně přístupné, nejsou ale využívané. V budoucnu jsou možnosti
je rozšířit např. o zkušebny pro hudební soubory.
Personální obsazení prochází postupnými změnami za účelem zlepšení a zefektivnění
práce odloučeného pracoviště. V budoucnu máme plány rozšířit nabídku zájmového vzdělávání
KD Hronovická pro širokou veřejnost.
Na jaře 2021 došlo bohužel k vytopení KD Hronovická. Celé první patro jsme museli
nechat vymalovat, v kanceláři jsme nechali snížit stropy s novými světly. Dále jsme opravili
a vymalovali všechny šatny v suterénu.
3. Personální obsazení
a) interní zaměstnanci na hlavním pracovišti ALFA
ředitel:
zástupce ředitele, vedoucí hlavního pracoviště:
vedoucí oddělení estetiky:
vedoucí oddělení moderního tance:
vedoucí oddělení hudby a sportu:
vedoucí oddělení techniky a jazyků:
vedoucí lidového tance a přírodovědy:
nezařazený pedagog:
pedagog na MD:
ekonom:
účetní:
hospodář, pokladní:
údržbář:
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Mgr.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mgr.
Bc.
Ing.

Miloš
Pavla
Pavla
Hana
Ondřej
Michal
Alexandra
Petr
Iva
Iveta
Romana
Zdeňka
Viktor

Adamů, MBA
Pleskotová
Pleskotová
Lieberzeitová
Jiránek
Čumpl
Neradová
Vaško
Jiránková
Skládalová
Theodorová
Kadlečková
Martínek

uklízečka:
šatnářka (na DPP):

Lucie
Lada
Dagmar

Jurová
Hájková
Jenčíková

Soňa
Tomáš
Irena
Petr
Pavel
Kateřina
Zuzana
Radka
Viktor
Ivana
Slávka
Věra

Petridesová
Šimon
Ducháčová
Komárek
Daněk
Majorová
Janečková
Knollová
Martínek
Makovská
Rotterová
Umlaufová

b) interní zaměstnanci na odloučeném pracovišti DELTA
vedoucí pracoviště:
vedoucí oddělení tance a sportu:
vedoucí oddělení estetiky, hudby a jazyků:
vedoucí oddělení vědy a techniky:
nezařazený pedagog (zástup za MD):
pedagog na MD a RD:

Bc.
Mgr.

mzdová účetní, personalista a pokladní:
údržbář:
uklízečka:
uklízečka přízemí (na DPP, DPČ):
šatnářka (na DPP, DPČ):

c) interní zaměstnanci na odloučeném pracovišti KD Hronovická
vedoucí pracoviště, manažer produkce:
technický pracovník:

Martina
Jiří

Ondřejová
Kulhánek

d) externí zaměstnanci (pracují jako vedoucí zájmových útvarů) na hlavním pracovišti ALFA
Na hlavním pracovišti ALFA pracovalo ve školním roce 2020/2021 99 externích
pracovníků. Z tohoto počtu vyučovalo aktivně 63 vedoucích zájmových útvarů v 5 odděleních,
další se zúčastnili akcí a soutěží. Někteří z vedoucích pracovali na více odděleních a vedli více
kroužků rozdílného zaměření.
Přehled externích zaměstnanců - hp ALFA
Adamů

Anna

Albrechtová
Baladová
Bálský
Brychta

Michaela
Tereza
Ivo
Jan

Březovjáková
Carreňo Pořízová

Romana
Alexandra

Ceplová

Tereza

Čapounová
Dvořák

Marcela
Daniel

Hravé malování, Výtvarka, kreslení a malování, Anglický
jazyk pro nejmenší, Fotíme mobilem, Utubering
Cvičení s Míšou
Orientální tanec
Základy robotiky - mladší, Základy robotiky - starší
Florbal - kondiční příprava, Florbal - starší žáci, Míčové
a sportovní hry, Sportovky, Všesportovky, Stolní tenis
a sportovní hry
Točení na hrnčířském kruhu
Španělština začátečníci - dospělí, Španělština začátečníci děti
Angličtina konverzace - mladší, Angličtina konverzace starší, Lego Modeláři - PO I, Lego Modeláři - PO II
Přípravka Holoubek
Elektrotechnici
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Filip
Filip
Grulich
Hás
Havlín
Hezká
Hlaváček
Hora
Horáková
Hrádková
Husár
Chvojka
Jebousková
Jičinská
Jírková
Kareš
Kelbich
Koblížek
Kočová
Koloničný
Kopicová
Kratochvílová
Križanová
Krpata
Kukla
Lebduška
Lednová
Lieberzeit
Lieberzeitová
Loos
Miláček
Němec
Neškodný
Pejchová
Pejchová
Ročková

Martin
Matyáš
Pavel
Jan
Jan
Štěpánka
Vít
Pavel
Monika

Folklorní soubor HOLOUBEK, Chovatelé s Martinem
Chovatelé s Martinem
Počítačová grafika, Utubering
Airsoft
Plastikoví modeláři
Lidová muzika Radost
Airsoft
Radiový orientační běh
Korálkohraní, Řemeslný atelier, Keramika dětí s rodiči,
Keramika pro dospělé, Keramika, Kurz šití, Keramika pro
seniory dopoledne
Johana
StarDance mini
Alexandr
Letečtí modeláři
Robert
Bowling pro děti 1.+2 pol.
Eliška
Lezení na umělé stěně začátečníci
Lucie
HPM DS - Hanka, HPM DS BALET - Hanka
Lenka
Folklorní zpěv Radost 2
Vojtěch
Florbal - přípravka, Florbal - minipřípravka, Hra na
ukulele
Jan
Elektrotechnici
Vojtěch
Hra na elektrické klávesy
Pavla
Malířská výtvarná dílna
Ondřej
Elektrotechnici
Dagmar
Angličtina - začátečníci 15:00 - 15:50, Angličtina začátečníci 16:00 - 16:50
Pavla
Rybáři
Veronika
Hra na kytaru, Hra na kytaru
Martin
Airsoft
Jiří
Rybáři
Filip
Kulečník, Kulečník
Lucie
Přípravka Holoubek
Jeroným
Minecraft, Tvorba www stránek, Lego Modeláři - ÚT I,
Lego Modeláři - ÚT II
Johanka Sandra Malý zdravotník
Lumír
Rybáři
Martin
Programování - pokročilí
Jakub
Počítače 1 - pro začátečníky, Počítače 2 - pro mírně
pokročilé, Fotografujeme 1 - ST, Fotografujeme 1 - ČT,
Fotografujeme 2, Fotíme mobilem
Josef
Angličtina začátečníci - dospělí
Markéta
HPM DS - Markéta mladší, HPM DS BALET - Markéta
mladší, HPM DS - Markéta starší
Adéla
HPM DS - Markéta mladší, HPM DS BALET - Markéta
mladší
Martina
Aerobik - mladší, Baletní přípravka, Buď fit, Street dance
- starší, Street dance - mladší, Moderní balet, Kruhový
trénink, Angličtina hrou 15:00 - 15:50, Fit Dance - baby
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Ročková

Eliška

Roušová
Skučková
Slouka
Spurná
Svobodová
Šimáčková
Šimon

Světlana
Anastázie
Ondřej
Klára
Hana
Jitka
Petr

Tauferová
Víšková
Vítek
Vítková

Jitka
Vanda
Matyáš
Jitka

Vlasáková

Lenka

Vojtěchová

Veronika

Vrzal
Vtípilová

Jan
Lucie

Zemková

Michaela

Gymnastika - ALFA, Gymnastická přípravka ALFA,
Angličtina hrou 16:00 - 16:50
Folklorní zpěv Radost 3, Lidový tanec a zpěv
Hra na kytaru, Hra na kytaru
Lidová muzika Holoubek
Tvořeníčko
HPM DS - Hanka, HPM DS BALET - Hanka
Radiový orientační běh
Florbal - přípravka, Florbal - mladší žáci, Florbal - starší
žáci, Florbal ZŠ Studánka
Cvičení RELAX
Taneční přípravka ALFA
Folklorní soubor RADOST 3
Folklorní soubor RADOST 2, FS Radost 2 kroková
průprava, Folklorní soubor RADOST 3
Příprava na talentové zkoušky, Textilní dílna, Základy
kresby a malby 12 +, Základy kresby a malby 5+, Základy
kresby a malby 8+, Art kafé
Keramika pro předškoláky, Mažoretky mladší, Chovatelé
s Verčou, Mažoretky starší, Veselé tvoření s Verčou ZŠ
Polabiny 2
Sálová kopaná - mladší žáci, Sálová kopaná - přípravka
Taneční gymnastika - starší, Taneční gymnastika - mladší,
Gymnastika - ALFA, Gymnastická přípravka ALFA
Lidový tanec a zpěv

e) externí zaměstnanci na odloučeném pracovišti DELTA
Na odloučeném pracovišti DELTA pracovalo ve školním roce 2020/2021 59 externích
pracovníků. Z tohoto počtu vyučovalo aktivně 25 vedoucích zájmových útvarů ve 3 odděleních,
další vedoucí se zúčastnili akcí a soutěží. Někteří z vedoucích vedli více kroužků rozdílného
zaměření nebo spolupracovali na soutěžích a pořádaných akcích.
Přehled externích zaměstnanců – op DELTA
Baladová
Bureš
Culek

Tereza
Michal
Tomáš

Hývlová
Janková
Jelinek
Jeníčková
Jirešová
Káčerek

Kateřina
Lenka
Luděk
Klára
Anna
Michal

Kopečný

Stanislav

Břišní tance
Elektrotechnický kroužek
Airsoft
AJ začátečníci, AJ pokročilí, Vv st. žáci, Vv komiksová
kresba, AJ pro dospělé - konverzace
Zdravotní cvičení dospělí
Rybáři
Všesportovní příprava
Hudební školička, Hra na klavír
Hra na kytaru pokročilí, Hra na kytaru dospělí, Hra na
ukulele
Plastic models, Hra na kytaru mírně pokročilí, Hra na
kytaru pokročilí, Hra na kytaru začátečníci, Hra na ukulele
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Le
Lebduška
Málek
Němcová
Němec
Panušková
Poláková
Proroková
Ročková
Samek
Sedláková
Šumník
Tvrdíková
Vanišová
Zakopal

David
Martin
Tomáš
Olga
Jiří
Jaroslava
Barbora
Adéla
Martina
Lukáš
Erika
Tomáš
Liběna
Aneta
Karel

Programování
Airsoft
Airsoft
Chovatelský Staré Čívice
Všesportovní příprava
Jóga pro dospělé
Fit dance, Fit dance-baby, Dear dance studio
Hra na flétnu začátečníci, Hra na flétnu pokročilí
Fit Dance - baby
Badminton, Florbal
Výtvarka pro nejmenší, Keramika pro předškoláky
Chemická LaBorka, Experimentárium
Keramika, Keramika
Aerobik začátečníci, Fit dance mini
Všesportovní příprava

f) externí zaměstnanci (pracující jako provozní personál nebo na venkovních akcích) na
odloučeném pracovišti KD Hronovická
Jícha
Motyčková
Novák
Pejcha
Říhová
Selinger
Votava
Zemanová

Josef
Jana
Jiří
Stanislav
Věra
Filip
Petr
Blanka

4. Realizace DVPP ve školním roce 2020/2021
Miloš Adamů
Tenký led školního roku 2021/2022
Balíček dokumentů ČŠI
Kurz první pomoci
Pavla Pleskotová
Kurz první pomoci
Jak vést ženský kolektiv
Soňa Petridesová
Léčivé byliny a jedlé plevele
Přírodovědné činnosti ve školní družině
Kurz první pomoci
Hana Lieberzeitová
Chraňte se v kybersvětě!
Pohádkové cvičení
Petr Komárek
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti
Tomáš Šimon
Hry nevšedních nápadů a myšlenek
Kurz první pomoci
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Ondřej Jiránek
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
Petr Vaško
Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání
Alexandra Neradová
Pohádkové cvičení
Michal Čumpl
Office 365 pro školy
Cloudové služby a komunikace v Google Apps
Hry nevšedních nápadů a myšlenek
Pavel Daněk
Word
Kurz první pomoci
Irena Ducháčová
Základy keramických technik
Kurz první pomoci
5. Pravidelná zájmová činnost
Pravidelná zájmová činnost byla rozdělena do pěti oddělení hlavního pracoviště ALFA
a tří oddělení odloučeného pracoviště DELTA. Celkem se přihlásilo do 267 zájmových útvarů
2 430 dětí, mládeže a dospělých v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Bohužel pandemická
situace způsobila, že se během roku z důvodu povinného uzavření činnosti všem DDM a SVČ
výrazně snížila pravidelná účast účastníků. Počet aktivně docházejících se do konce června
2021 snížil na 1 814 dětí, mládeže a dospělých.
Hlavní pracoviště ALFA
Oddělení estetiky pod vedením Pavly Pleskotové pracovalo se 167 přihlášenými
účastníky v nabízených 30 zájmových útvarech.
Z tohoto počtu bylo 18 kroužků estetických s 58 přihlášenými dětmi. Jednalo se o kroužky:
Řemeslný atelier, Malířská výtvarná dílna, Výtvarka kreslení a malování, Textilní a Výtvarná
dílna. Odborné kroužky - Základy kresby a malby a Příprava na talentové zkoušky. Na ZŠ
Polabiny 2 nemohl probíhat z důvodu pandemie Covid 19 kroužek Veselé tvoření s Verčou.
Děti předškolního věku navštěvovaly kroužek Malujeme s radostí, Tvořeníčko, Základy kresby
a malby pro předškoláky. V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA pracovaly
estetické zájmové útvary v omezeném režimu.
Oddělení vedlo také kroužky keramické s 8 nabízenými kroužky a 12 výukami. V kroužcích
bylo přihlášeno 79 účastníků. Keramické kroužky jsou určené nejen pro děti školní - Keramika,
ale i předškolní - Keramika pro předškoláky. Pro dospělé a rodiče s dětmi jsme nabídli kroužek
Keramika pro dospělé, dopolední Keramika pro seniory a dospělé a Keramika dětí s rodiči.
Keramika odborná Točení na hrnčířském kruhu byla také plně obsazena. Keramika Profi byla
určena pro děti v keramickém oboru pokročilé. V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM
ALFA pracovaly keramické zájmové útvary v omezeném režimu. Kroužek Keramika Lázně
Bohdaneč z výše uvedeného důvodu nemohl být otevřen.
V oddělení estetiky byly nabízené Kluby s počtem 30 účastníků. V odpoledních hodinách Klub
cukrářů, Vaření a Vaření nejen pro pokročilé. V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM
ALFA pracovaly zájmové útvary Kluby v omezeném režimu. Dopolední kroužek Klubíčko pro
maminky a jejich děti nemohl z výše uvedeného důvodu být otevřený.
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Na Oddělení techniky a jazyků vedeném Michalem Čumplem se pracovalo s 222
přihlášenými účastníky ve 40 zájmových útvarech. Oddělení se skládalo z 9 jazykových
kroužků, ve kterých nás navštěvovali předškolní, školní i dospělí účastníci. Velký zájem byl
především o Angličtinu hrou pro předškoláky a o konverzaci. Mezi sportovními kroužky jsme
měli Šachy, zúčastnilo se jich dohromady 7 dětí. U počítačových kroužků vyniká v poslední
době Programování, rád bych také zmínil oblíbený kroužek Utubering – měli jsme 2 kroužky
s celkovým počtem 11 dětí. Poslední kategorií na tomto oddělení jsou kroužky technické. Mezi
nejoblíbenější kroužky patřilo Fotografování s 41 přihlášenými fotografy a Elektrotechnický
kroužek. Nově roste zájem o Základy robotiky a Legomodeláře.
Oddělení lidového tance a přírodovědy s vedoucí Alexandrou Neradovou pracovalo s 274
přihlášenými účastníky v 28 kroužcích.
Taneční složku úspěšně prezentuje Folklorní soubor RADOST a HOLOUBEK. Stabilní
základnu tvoří 60 členů ve všech věkových kategoriích. Součástí souboru je kroužek Folklorní
zpěv pro výuku zpěvu a FS Radost kroková průprava. Úzce se souborem spolupracuje Lidová
muzika Radost a Lidová muzika Holoubek pro mladší muzikanty. Zájem předškoláků
o pohybové kroužky, se projevil zvýšeným počtem v zájmových útvarech
Lidový tanec a zpěv, Přípravka Holoubek, Hýbánky se Sašou. Do kroužků s předškolními dětmi
se řadí ALFÍK -mini školka bez doprovodu rodičů a Cvičení dětí s rodiči. Počet přihlášených
předškolních dětí byl 87.
Přírodovědná část oddělení měla 3 kroužky. Velmi oblíbené jsou chovatelské kroužky pro
začátečníky i pokročilé. Stejně tak se velké oblibě těší Rybářský kroužek, který pro velký zájem
byl rozdělen na mladší a starší rybáře. Podařilo vytvořit základnu pro kroužek Bowling pro děti.
Hodiny probíhaly v Bowling Zona Albert.
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, pracovaly zájmové útvary v omezeném
režimu. Kroužky pro předškoláky ALFÍK, Lidový tanec a zpěv, Přípravka Holoubek a Cvičení
dětí s rodiči se z uvedeného důvodu neotevřely. Kroužek Bowling pro děti, který měl výuku
mimo prostory DDM ALFA, nemohl být znovu otevřen z důvodu uzavření Bowling Zone.
V loňském roce mělo Oddělení moderního tance s vedoucí Hanou Lieberzeitovou 188
přihlášených účastníků a 24 kroužků. Taneční složku úspěšně prezentuje HPM DS, které má tři
oddělení, všechna oddělení mají i nedílnou baletní přípravu HPM DS BALET, celkem má HPM
DS 36 členů. Nově část výuky realizuje na KD Hronovická a ZŠ Polabiny III. Dalšími kroužky
jsou pro předškolní děti Taneční přípravka ALFA, Baletní přípravka a Gymnastická přípravka
ALFA. Kroužky Aerobik pro všechny věkové kategorie, Street dance pro mladší i starší,
Gymnastika a Taneční gymnastika pro začátečníky i pokročilé. Pro studenty a dospělé Kruhový
trénink. Pro dospělé pak Kondiční cvičení a Cvičení RELAX. Kroužek Mažoretky pro mladší
a starší. Nabídku rozšiřují netaneční kroužky Vychytávky a Malý zdravotník, které si už našly
své příznivce. Bohužel se na činnosti projevila pandemie, byla omezena činnost, počty dětí na
kroužku. Kroužky, které byly vyhodnoceny jako rizikové, se přerušily, v jiných se musely
rozdělit počty dětí, což zkomplikovalo tréninky a znemožnilo nácvik choreografie.
U vybraných kroužků probíhala v době uzavření online výuka (HPM DS), u kroužku Street
dance, Aerobik, Baletní přípravka, Moderní tanec byla pravidelně zasílaná výuková videa
s novými cviky, kroky a tanečky.
V oddělení hudby a sportu pod vedením Ondřeje Jiránka pracovalo celkem 357 dětí ve
23 kroužcích. V pododdělení sportu bylo otevřeno 19 kroužků s 274 dětmi. Airsoft, Basketbal,
nejvíce zastoupený byl kroužek Florbal v kategoriích: minipřípravka, přípravka, mladší žáci,
dorostenci, junioři a specifický trénink kondiční příprava. Dále pak oblíbená Sálová kopaná –
mladší žáci a přípravka. Činnost těchto zájmových útvarů probíhala v pronajatých tělocvičnách
základních škol v Polabinách. V DDM ALFA probíhal i kroužek Stolního tenisu (pro pokročilé,
začátečníky a mírně pokročilé), Sportovky a Všesportovky, a na gymnáziu Mozartova kroužek
Míčové a sportovní hry. Specifické kroužky jako Radiový orientační běh a Kulečník probíhaly
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hlavně v terénu (ROB) a v prostorách Maple Pool Clubu v Polabinách 1 (Kulečník). Hudební
pododdělení bylo zastoupeno 4 kroužky s 83 dětmi. Nejpočetnější kroužek Hra na kytaru
probíhal v prostorách DDM ALFA v 11 různých skupinách. Kroužky Hry na elektrické klávesy
probíhaly, ve specializované učebně DDM ALFA.
Odloučené pracoviště DELTA
V oddělení estetiky, hudby a jazyků s vedoucí Irenou Ducháčovou bylo v roce 2020/2021
přihlášeno celkem 224 účastníků ve 26 zájmových útvarech, z nichž některé probíhaly ve více
termínech. Z hudebních kroužků byly v tomto školním roce otevřené kroužky Hra na flétnu
začátečníci, Hra na flétnu pokročilí, Hra na kytaru začátečníci, Hra na kytaru mírně pokročilí,
Hra na kytaru pokročilí, Hra na klavír, Hudební školička. Největší zájem byl v loňském
školním roce stejně jako v minulých letech především o kroužky Hra na klavír a Hra na kytaru.
Dále byly otevřeny 4 jazykové kroužky – Anglický jazyk pro nejmenší, Anglický jazyk
začátečníci a Anglický jazyk pokročilí a Anglická konverzace pro dospělé. Je to letošní novinka,
ve které chceme pokračovat, abychom rozmluvili dospělé. V kategorii kurzů pro dospělé stále
zůstává největší zájem o zájmové útvary, které můžeme nazvat tradičními. Patří mezi ně Jóga
pro dospělé, Zdravotní cvičení pro dospělé a Výtvarný kroužek pro dospělé. Zájem byl
i o Výtvarnou kavárnu a Hru na kytaru pro dospělé. V estetických kroužcích jsme pokračovali
s nabídkou kroužku Animace, o který je stále zájem a to hlavně díky lektorce, která je
absolventkou zlínské animační školy. Další letošní novinkou byla Keramika pro předškoláky.
Letošní rok byl poznamenán epidemií Covid-19, začátek školního roku byl velice slibný,
ale zbrzdilo nás uzavření výuky. Snažili jsme se děti motivovat zábavnými venkovními
stezkami a on-line soutěžemi, abychom s nimi neztratili kontakt a trochu jim odlehčili náročnou
online výuku. Z důvodů omezení jsme například kurzy pro dospělé již znovu neotevřeli.
Ke konci školního roku jsme mohli zase obnovit výuku a trochu dohnat ztracený čas.
Výtvarnému oddělení se bohužel podařila jediná prezentace výtvarné práce a to v Krajské
knihovně Pardubice na téma “Život v roušce”. V době uzavření DDM jsme se podíleli na
organizaci akce “Zrcadlo umění” na kterém pomáhali i někteří externisté. Oddělení estetiky,
hudby a jazyků se podílelo na výtvarné stránce akce. Uspořádali jsme tři příměstské tábory,
Choltice I. Letem světem, Choltice II. Cesta do středu Země a výtvarně kreativní Svět tisku
a jeden výjezdový tábor v Horním Bradle Cesta do pravěku.
Na Oddělení vědy a techniky Petra Komárka odvádějí všichni vedoucí, kteří se aktivně
zapojují do popularizace a osvěty přírodovědných a technických oborů mezi dětmi a mládeží
v rámci op DELTA, velmi dobrou práci. Do zájmových útvarů bylo v roce 2020/2021
přihlášeno celkem 171 účastníků v 23 zájmových útvarech, z nichž některé probíhaly ve více
termínech. Slibný začátek školního roku byl však poznamenán restrikcemi způsobenými
pandemií COVID - 19, a tak se alespoň některá činnost v kroužcích přesunula do on-line
prostoru. V první polovině covidové uzávěry tak byla výuka, byť neformálně, vedena formou
pravidelných výukových pořadů, například pro astronomické kroužky. V období, kdy nebylo
možné prezenční setkávání přímo v DDM, bylo v rámci oddělení Vědy a techniky využito
k technickému a estetickému zkvalitnění prostředí. I přes neveselý průběh školního roku
2020/2021, kdy až do května nebylo možné uskutečnit řadu akcí se nakonec podařilo pro děti
rozjet tradiční Astronomický, Badatelský a Vědecko-technický tábor. Přes všechna omezení
byla právě táborová sezóna tohoto roku jednou z nejzajímavějších za poslední léta a to
především díky novému pojetí těchto táborů.
Oddělení tance a sportu pod vedením Tomáše Šimona, ve školním roce 2020/2021
připravilo nabídku celkem 21 různých zájmových útvarů, rozdělených celkem do 32
výukových jednotek týdně. Do těchto zájmových útvarů docházelo celkem 249 klientů z řad
dospělců, seniorů i dětí. Velký zájem pak panoval především o kroužky taneční, konkrétně o Fit

14

Dance - baby, Dear Dance Studio a Aerobic začátečníci. Mezi další zájmové útvary, o které
byl slušný zájem, bych pak zařadil Badminton a oba zájmové útvary zaměřené na Plavání. Do
tohoto oddělení patří i pedagog volného času Pavel Daněk, který svou prací velmi pomohl
k rozšíření portfolia a především pedagogickému pokrytí kroužků.
Dobře fungovala již tradiční spolupráce se ZŠ Studánka, kde jsme v rámci jejich školních družin
vypsali zájmové útvary florbalu, na které se přihlásilo celkem 49 klientů z řad dětí. Dále jsme
spolupracovali se školou ZŠ Bratranců Veverků, kde byly vypsány zájmové útvary Šachy
a Šikovné ruce. V nich jsme dokázali souhrnným počtem oslovit 16 klientů z řad tamních dětí,
což lze také považovat za úspěch. Bohužel tyto zájmové útvary nemohly být otevřeny z důvodu
pandemie Covid-19
6. Pracovní a sportovní úspěchy
Hlavní pracoviště ALFA
Pracoviště a jeho interní a externí pedagogičtí pracovníci připravili pro děti, mládež,
dospělé a seniory širokou nabídku volnočasových aktivit, které byly organizačně rozděleny do
pěti oddělení - Oddělení estetiky, Oddělení techniky a jazyků, Oddělení lidového tance
a přírodovědy, Oddělení moderního tance a Oddělení hudby a sportu.
Oddělení estetiky ve školním roce 2020/2021 zaznamenalo uspokojivý počet zájemců
o kroužky pro děti Keramika. Zájem byl o otevřený kroužek pro děti, které mají s keramikou
již více zkušeností Keramika Profi. Byl zvýšený počet zájemců o kroužek pro dospělé
Keramika pro dospělé a Keramika rodiče s dětmi. Oddělení má pro tvorbu s keramickou hlínou
k dispozici keramickou dílnu s dvěma keramickými pecemi. Keramika vedená v ZŠ Lázně
Bohdaneč nemohla být z důvodu pandemie Covid 19 otevřená.
Na začátku školního roku byly pro základní a mateřské školy vytvořeny rozličné Výukové
programy, které v rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA nemohly být uskutečněné.
Děti výtvarně zaměřené navštěvovaly v Alfě zájmový útvar Malířská výtvarná dílna.
Kroužky Malujeme s radostí a Tvořeníčko pracovaly s dětmi předškolními, co rády kreslí.
Kroužky Výtvarná dílna, Textilní dílna a Řemeslný atelier byl oblíbený zejména u dívek
školního věku. Děti díky těmto kroužkům získaly zkušenosti s malováním, kreslením, rozvinuly
si jemnou motoriku, poznaly nový kolektiv.
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, pracovaly zájmové útvary
v omezeném režimu, nemohly být nabídnuté Kurzy, víkendové akce jako je Keramická sobota,
Velikonoční sobota, Pohodové noci.
Na Oddělení techniky a jazyků (OTJ) se snažíme motivovat děti především u technicky
zaměřených kroužků. Důvodem byla nejen celosvětová podpora této oblasti pod zkratkou
STEM, ale také naše podpora nových a trendových kroužků.
Po loňském roce jsme dobře navázali na kroužek Utubering a kroužek Elektrotechnický.
Bohužel vzhledem k celkové situaci jsme měli trochu menší účast, než jsme očekávali.
Naplánované „MČR v Radioelektrotechnice“ v Pardubicích, jehož jsme byli pořadatelé, jsme
museli díky Covid-19 zrušit. Velký nadstandard představují zájmové útvary Fotografování, kde
jsme začali pořádat pravidelné vernisáže pro fotografickou obec i veřejnost, buď pod vlastní
záštitou, nebo ve spolupráci s ostatními institucemi (např. MO II). Bohužel i zde došlo
k omezením. Dále podporujeme kroužky Robotiky a Legomodelářů. Zdá se, že tyto kroužky
mají před sebou velmi dobrou perspektivu.
V počítačové oblasti jsme zaznamenali nárůst programátorů a grafiků, u jazykových
kroužků nás překvapil velký zájem o nový kroužek Španělský jazyk.
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Na Oddělení lidového tance a přírodovědy se Folklorní soubor RADOST se připravoval
na zahraniční zájezd do Rakouska na pozvání souboru Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt,
který byl z důvodu pandemie Covid 19 odložen na rok 2022.
Z důvodu epidemie musel být také zrušen připravovaný projekt pro školy Řemeslo má zlaté
dno, mezinárodní festival folklorních souborů Tradice Evropy, Vánoční koncert a Výroční
koncert souboru Radost.
Za úspěch oddělení můžeme vyzvednout přípravu na účast na folklorním festivalu HK
– PA a vystoupení na Pernštýnské noci po uvolnění restrikci na jaře 2021.
Nesmíme zapomenout na distanční výuku kroužku rybářů, kteří úspěšně složili rybářské
zkoušky a získali rybářské lístky.
Oddělení moderního tance se každoročně může pochlubit mimořádnými výsledky své
činnosti. Bohužel v tomto roce byly kvůli pandemii Covid-19 zrušeny nebo přesunuty všechny
taneční soutěže a i počet vystoupení byl velmi omezen.
Oddělení hudby a sportu se v letošním školním roce podařilo získat úspěchy jediné
mezinárodní akci - ME ROB. Ostatní akce se vlivem pandemie nemohly konat.
Toto oddělení také pořádá celou řadu okrskových, okresních a krajských soutěží jako je
například „Florbal“ (okrsková kola, okresní pro chlapce a dívky 8. – 9. tříd. ZŠ a všechny
ročníky SŠ), „Minikopaná“ (okrskové, okresní a krajské kolo pro žáky 8. - 9. tříd), „Fotbal“ pro
střední školy (Pohár Josefa Masopusta), „Pohár DDM v minikopané“ pro mladší žáky 4. – 5.
tříd ZŠ, „Vánoční turnaj“ ve florbalu pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ a nakonec vícedenní florbalové
soustředění – v letošním školním roce o podzimních prázdninách v Moravanech (ve spolupráci
s oddílem HAGA Pardubice). Všechny tyto akce byly bohužel vlivem pandemie covid-19
zrušeny, stihli jsme odehrát jen pár ligových turnajů.
Hudební část oddělení v letošním roce na svůj vrchol (jarní koncerty) bohužel
nedosáhla, vlivem vládních opatření.
Odloučené pracoviště DELTA
Oddělení vědy a techniky (OVT) - ve školním roce 2020/2021 byla stejně jako
v minulých letech mateřským a základním školám nabídnuta možnost uskutečnit výuku
prostřednictvím „badatelských dílen s tematickým zaměřením“. I tento rok byla plánována
spolupráce v rámci badatelské výchovy dětí ze ZŠ Staňkova. Nedílnou součástí vzdělávací
činnosti DDM je popularizační činnost Hvězdárny barona Artura Krause DDM ALFA. Veškeré
plánované aktivity, cyklus přednášek pro veřejnost, výukové programy pro školy a objednané
skupiny či večerní pozorování oblohy pro širokou veřejnost byly v roce 2020/2021 zcela
bezprecedentně a na nevídaně dlouhou dobu přerušeny. Každoroční a pravidelná akce NOC
VĚDCŮ se tak v roce 2020 uskutečnila pouze on-line formou. Stejně tak i řada plánovaných
pozorování pro veřejnost se za využití naší astronomické techniky přesunula do on-line
prostoru.
Nemožnost přímé interakce s návštěvníky a žáky však paradoxně otevřela dveře pro
aktivity směřující k rozvoji oddělení, která cíleně mířila do doby, až bude činnost opět
obnovena. Došlo tak k dlouho odkládanému vzniku malé galerie s tematickou výstavou
o budoucím největším dalekohledu světa, byla zprovozněna radiová meteorická detekční
stanice BOLIDOZOR, v rámci projektů do zásoby vznikl detektor prachových částic, který
dnes jako studentský projekt měří míru znečištění ovzduší v naší lokalitě. V rámci on-line
aktivit byla spuštěna unikátní výstava s názvem “Pardubický vesmír” která mapuje jaké
významné osobnosti našeho města a kraje mají tu čest a jejich jménem je pojmenováno těleso
Sluneční soustavy.
Na oddělení Tance a sportu (OTS) se v kategorii sportů usadil florbal jakožto soutěžní
sport a to díky spolupráci se školou ZŠ Studánka, která se připravovala na účast v soutěži
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„Východočeská liga DDM“, kde patří již k tradičním účastníkům v kategorii Přípravek/Elévů.
Děti z kroužků Stolního tenisu měly v plánu účast na turnaji pořádaném DDM, ale tento byl
bohužel vinou pandemie Covid-19 zrušen. Stejně tak byl zrušen i námi pořádaný turnaj v Šachu.
Posledním soutěžním ZÚ je oddíl Dear Dance Studio, který se připravoval na jarní taneční
soutěže. Bohužel ani Dear Dance Studio se kvůli pandemii koronaviru, a s ním spojeným
restrikcím, nemohlo nakonec žádné soutěže zúčastnit. Ostatní kroužky na tomto oddělení jsou
nesoutěžního typu.
V rámci oddělení byla připraven i online kvíz “Sport v Pardubicích”, na nějž odpovědělo
6 respondentů, z toho 4 správně. Osobní předávání cen nakonec bylo zrušeno, neboť došlo
k březnovému lockdownu, a proto proběhlo alespoň poděkování všem účastníkům pomocí
elektronické cesty. Dále byly uspořádány pro veřejnost pod záštitou OTS i akce “Tour de Labe”
a “Tour de Dukla”, jichž se zúčastnilo 19, respektive 14 účastníků. Hlavní smysl těchto 3 akcí
bylo neztratit kontakt s klienty a připravit pro ně aktivity, které opět pomůžou tento kontakt
s nimi objevit. Toto můžeme považovat, i vzhledem k reakcím a zájmu veřejnosti, za splněné.
V rámci oddělení probíhala online výuka na kroužcích Dear Dance studio a to pomocí
živých přenosů dětí s lektorkou. Dále pak byly kroužkům Fit Dance baby odesílány cvičební
videa od lektorky. Dále probíhala online výuka i v kroužcích Deskových her a Šachů, kde se
děti pomocí online platforem na vlastní přání a nepravidelně scházely s vedoucími ZÚ k online
hraní a následné konzultaci. Po znovuotevření se podařilo obnovit velkou část zájmových
útvarů, některé probíhaly venku (Dear Dance Studio), což vedlo i k dobré propagaci na
veřejnosti a několika novým přihláškám v rámci školního roku.
Oddělení estetiky, hudby a jazyků (OEHJ) Z důvodu koronavirové epidemie, nebylo
možné výstavy dlouho pořádat. Výtvarníci v červnu uspořádali výstavu v Krajské knihovně
Pardubice na téma “Život v roušce“. Výtvarná skupina mezi Černou a bílou, která se skládá
z účastníků výtvarného kurzu pro dospělé, měla několik výstav, např. virtuální výstava
v Holicích, Jinak oddělení OEHJ se účastnilo několika akcí ve spolupráci s MO V. např.
tradiční Pohádkové cesty, která se již druhým rokem konala v dukelském lesoparku a setkala
se s velkým ohlasem mezi rodiči. V době uzavření DDM jsme pořádali “Tour de Rosice”,
zábavná cesta pro děti a rodiče, kdy za pomoci mapky plnili úkoly a potkávali se s pohádkovými
bytostmi. Na závěr lockdownu ještě oddělení uspořádalo online výtvarný kvíz, kdy byl ukázán
výřez slavného obrazu, a účastníci měli za úkol odhalit malíře. OEHJ se podílelo na scénáři
a výtvarné části “Zrcadla umění”.
Odloučené pracoviště KD Hronovická
Pro každé divadlo i kulturní dům je úspěch, když má plné hlediště. Naštěstí i my můžeme
říct, že do KD Hronovická lidé rádi chodí i se vrací na své oblíbené divadlo, talk show
i koncerty. Vyprodané hlediště oblíbených akcí mluví za velmi dobře odvedenou práci.
Mimořádným problémem ale byla i pořád je pandemická situace Covid-19. Akce ve školním
roce 2020/2021 probíhaly od 4. 9. 2020 jen do 8. 10. 2020. Mimo ukončení všech představení
jsme zaznamenali také výrazné finanční ztráty. Návrat do předcovidové doby bude pro nás
mimořádně náročný, očekáváme, že může trvat řadu let.
Poř.
Datum a den
č.
1 29.06.2021 Út
2 28.06.2021 Po
3 25.06.2021 Pá

Název akce
Závěrečné vyřazení 9. ročníku ze ZŠ PCE -Studánka (2. den)
ZRUŠENO
Závěrečné vyřazení 9. ročníku ze ZŠ PCE - Studánka (1. den)
ZRUŠENO
VYPŮJČKA - OPÉKÁNÍ BUŘTŮ - DUBINA PŘED ZŠ DUBINA
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4
5
6
7
8

23.06.2021 St
21.06.2021 Po
20.06.2021 Ne
04.06.2021 Pá
01.06.2021 Út

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

29.05.2021 So
28.05.2021 Pá
25.05.2021 Út
18.05.2021 Út
03.05.2021 Po
25.04.2021 Ne
07.04.2021 St
31.03.2021 St
28.02.2021 Ne
25.02.2021 Čt
13.02.2021 So
25.01.2021 Po
18.01.2021 Po
11.01.2021 Po
04.01.2021 Po
27.12.2020 Ne
18.12.2020 Pá
17.12.2020 Čt
15.12.2020 Út
15.12.2020 Út
14.12.2020 Po
08.12.2020 Út
07.12.2020 Po
02.12.2020 St
01.12.2020 Út
29.11.2020 Ne
22.11.2020 Ne
12.11.2020 Čt
11.11.2020 St
10.11.2020 Út
04.11.2020 St
29.10.2020 Čt
27.10.2020 Út
26.10.2020 Po
25.10.2020 Ne
24.10.2020 So
24.10.2020 So
23.10.2020 Pá
22.10.2020 Čt
21.10.2020 St
20.10.2020 Út
19.10.2020 Po

VÝPŮJČKA - Irena Ducháčová, op. DELTA
VÝPŮJČKA - 2ks party stan 3x3 m Snopková
Select Dance ZRUŠENO
VÝPŮJČKA - Pernštýnská noc
ODVOZ PANELŮ LUŇÁČKOVI - 9 KS NA AKCI ZRCADLO
UMĚNÍ
FS Radost - ZRUŠENO
VÝPŮJČKA - STAROSTA HEJNÝ
Jan Hnízdil: Příběhy obyčejného uzdravení, ZRUŠENO
Lukáš Pavlásek - "Kdo nepláče není Čech", ZRUŠENO
VÝPŮJČKA 10 PANELŮ - Sdružení aviatické pouti
Míša Růžičková, ZRUŠENO
Koncert Jakuba Smolíka ZRUŠENO
Dobroběžník v Africe, ZRUŠENO
O Smolíčkovi, ZRUŠENO
Ples seniorů - JK Band ZRUŠENO
Koncert skupiny Lollipopz, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
Předsilvestr - Hradecký Šraml, ZRUŠENO
Folklorní soubor Lipka Pardubice, ZRUŠENO
Vánoční představení - Staročeští Pardálové - ZRUŠENO
Vánoce hrajou glórijá aneb Od Ondřeje ke Třem králům - ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
Lukáš Pavlásek - "Kdo nepláče není Čech", ZRUŠENO
Fantastická žena, ZRUŠENO
Taneční odpolední čaje - Chorus, ZRUŠENO
"Popletený" POHÁDKOVÝ KARNEVAL, ZRUŠENO
Shromáždění SVJ Residence Na Spravedlnosti 1, ZRUŠENO
Koncert Jakuba Smolíka, ZRUŠENO
Přednáška Ladislava Špačka, ZRUŠENO
Shromáždění SVJ Residence Na Spravedlnosti 1
Kecičky a Písničky Richarda Krajča a Karin Babinské, ZRUŠENO
Taneční - podzim 2020, ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
Taneční odpolední čaje - KV Band ZRUŠENO
Taneční - náhrada za jaro, ZRUŠENO
Míša Růžičková, ZRUŠENO
Taneční - podzim 2020, ZRUŠENO
Představení pro seniory - Josef Zíma ZRUŠENO
Vystoupení hudební skupiny MARBO, ZRUŠENO
Fotografická vernisáž - ZRUŠENO
HPM, ZRUŠENO
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

18.10.2020 Ne
17.10.2020 So
16.10.2020 Pá
15.10.2020 Čt
12.10.2020 Po
09.10.2020 Pá
08.10.2020 Čt
08.10.2020 Čt
07.10.2020 St
06.10.2020 Út
05.10.2020 Po
04.10.2020 Ne
01.10.2020 Čt
30.09.2020 St
29.09.2020 Út
27.09.2020 Ne

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

26.09.2020 So
25.09.2020 Pá
24.09.2020 Čt
21.09.2020 Po
20.09.2020 Ne
19.09.2020 So
19.09.2020 So
18.09.2020 Pá
14.09.2020 Po
13.09.2020 Ne
12.09.2020 So
11.09.2020 Pá
10.09.2020 Čt
09.09.2020 St
07.09.2020 Po
05.09.2020 So
04.09.2020 Pá

Kašpárkovy pohádky - nedělní pohádka pro děti, ZRUŠENO
Taneční - náhrada za jaro, ZRUŠENO
Taneční podzim 2020 - PRODLOUŽENÁ, ZRUŠENO
Koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše, ZRUŠENO
HPM - ZRUŠENO
Taneční podzim 2020 - PRODLOUŽENÁ, ZRUŠENO
Schůze SVJ Arnošta z Pardubic 2606 - 2607, 6 diváků
Půjčení domečků 13 ks - Podzimní městské slavnosti
Caveman, 466 diváků
Černobyl, 150 diváků
VÝPŮJČKA - židle
Metody výslechu a získávání informací, 280 diváků
Výpůjčka panelů - Kateřina Snopková
Můžem i s mužem, 446 diváků
Terapie sdílením, 160 diváků
Taneční odpolední čaje - DPH Band (přejmenovaný Unistar) ZRUŠENO
Taneční - náhrada za jaro, 60 účastníků
Taneční - podzim 2020, 200 účastníků
Fotografická vernisáž - ZRUŠENO
HPM, kroužek DDM ALFA
Tři malá prasátka - nedělní pohádka pro děti, 24 diváků
HPM, kroužek DDM ALFA
Výpůjčka - Delta - stan + pivní sety
Taneční - podzim 2020
HPM, kroužek DDM ALFA
HPM, kroužek DDM ALFA
Taneční - podzim 2020, 200 účastníků
Taneční - podzim 2020, 200 účastníků
DDM ALFA - Rozloučení s létem v Polabinách
1. zasedání okrskových volebních komisí, 200 účastníků
HPM, kroužek DDM ALFA
Výpůjčka - 16 ks pivních setů
Výpůjčka - Stany

7. Příležitostná zájmová činnost
Přehled příležitostných akcí – hp ALFA
V rámci pandemie Covid-19 a uzavření DDM ALFA, byl velmi omezený režim a možnost
uskutečnit ve školním roce 2020/2021 plánované akce. Nemohly být uskutečněné soutěže,
zájezdy, exkurze, výlety, sportovní zápasy, výstavy, soustředění. Neuskutečnily se ani výtvarné
a tematicky zaměřené akce jako jsou výukové programy, výtvarné výstavy, fotografické
vernisáže.
Akce, které byly připravené pro širokou veřejnou během pandemie, byly TOUR DE
POLABINY a TOUR DE BOHDANEČ. Rodiny s dětmi prošly podle plánku předem
připravené trasy a plnily zadané úkoly. Akce se zdařily, ale očekávaly jsme větší zájem
veřejnosti.
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Název akce
TOUR DE POLABINY
TOUR DE BOHDANEČ
Turnaj florbal DOR 2020/3
Turnaj florbal JUM 2020/1
Kondiční cvičení s Míšou
Turnaj florbal DOR 2020/2
Turnaj florbal DOR 2020/1
Cvičení RELAX 1,2
Dětský superden
Rozloučení s létem v DDM ALFA

Počet dětí Počet dospělých
50
30
40
20
8
0
11
0
0
70
11
0
11
0
0
25
400
400
150
150

Začátek
23.11.2020
23.11.2020
10.10.2020
03.10.2020
29.09.2020
26.09.2020
20.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
10.09.2020

Konec
31.01.2021
31.01.2021
10.10.2020
03.10.2020
08.12.2020
26.09.2020
20.09.2020
26.11.2020
12.09.2020
10.09.2020

Přehled příležitostných akcí – op DELTA
Příležitostná zájmová činnost byla podle plánu zaměřena na uspořádání nebo účast na
soutěžích různých stupňů úrovní, zájezdů, exkurzí a výletů, sportovních zápasů a turnajů včetně
výstav. Tradiční akce, jako jsou vánočních dílny, turnaje ve stolním tenise a šachách, výukové
programy pro školy, návštěvy Hvězdárny, kurzy PC pro seniory bohužel nemohly proběhnout
vzhledem k opatřením Covid-19. K našim velkým akcím a tradičním akcí patří mimo jiné také
Dětský karneval, Masopust, Festival her a hraček, Sportovní hry mateřských škol – okresní
a krajské kolo nebo Přírodovědná poznávací soutěž. Ani tyto velké akce bohužel neproběhly
a byly zrušeny. Celkem jsme nakonec realizovali 27 akcí, včetně níže uvedených soutěží
MŠMT, celkem pro 6 158 účastníků.
Odloučené pracoviště DELTA je již dlouholetým organizátorem okresních a krajských
olympiád MŠMT pro nadané děti, které jsou velmi oblíbené a vysoce odborné. Ve školním roce
2020/2021 jsme díky pandemickým opatřením uspořádali on-line pouze 15 okresních
a krajských kol pro 4 361 soutěžících.
Název akce
Částečné zatmění Slunce Mimořádné pozorování
Kvíz - Sport v Pardubicích
Online pozorování oblohy
Online výstava "PARDUBICKÝ
VESMÍR"
Výtvarný kvíz
Výukový program AGYS
Tour de Labe
Tour de Rosice
Tour de Dukla
Pohádková cesta
Tvárnost paměti

Počet dětí Počet dospělých
167
203

Začátek
10.06.2021

Konec
10.06.2021

6
56
31

0
137
124

04.03.2021
01.02.2021
01.02.2021

04.03.2021
28.02.2021
31.03.2021

25
25
19
20
14
618
0

0
0
0
0
0
310
42

25.01.2021
10.12.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
19.09.2020
02.09.2020

28.02.2021
10.12.2020
08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021
19.09.2020
02.09.2020
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Soutěže MŠMT
Název akce
OK MO kat. Z5
OK FO kat. G - Archimediáda
KK FO kat. E
KK CHO B
KK CHO kat. D
KK CHO kat. C
OK MO kat. Z6-Z8
OK CHO kat. D
KK CHO kat. A
Matematický klokan
OK FO kat. E, F
KK MO Z9
OK MO Z9
Přírodovědný klokan
Matematický klokan

Počet dětí Počet dospělých
20
0
5
0
18
0
16
0
29
0
42
0
63
0
12
0
5
0
2638
0
23
0
46
0
26
0
403
0
1015
0

Začátek
19.05.2021
17.05.2021
22.04.2021
21.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
31.03.2021
29.03.2021
26.03.2021
19.03.2021
18.03.2021
16.03.2021
27.01.2021
11.11.2020
06.11.2020

Konec
19.05.2021
17.05.2021
22.04.2021
21.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
31.03.2021
29.03.2021
26.03.2021
19.03.2021
18.03.2021
16.03.2021
27.01.2021
11.11.2020
06.11.2020

Počet dětí Počet dospělých

Začátek

Konec

17.06.2020

18.06.2020

KD Hronovická
Název akce
Zrcadlo umění

750

750

8. Prázdninová činnost
Letní prázdniny 2021
ALFA
Název akce
Letní dětský tábor Úsvit u Telče
Pavlátova louka - Nové Město nad
Metují
Příměstský tábor - sportovní park
Příměstský tábor anglický
Příměstský tábor florbalový
Příměstský tábor fotografický
Příměstský tábor Mrňouskové
Příměstský tábor Pohodový
Příměstský tábor taneční
Příměstský tábor umělecký
Příměstský tábor Zážitkový

Kategorie
Tábory-výjezdové

Počet dětí
76

Začátek
Konec
17.07.2021 30.07.2021

Tábory-výjezdové

79

01.08.2021 14.08.2021

Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské

28
21
27
18
24
42
25
34
37

09.08.2021
16.08.2021
23.08.2021
12.07.2021
16.08.2021
02.08.2021
12.07.2021
19.07.2021
26.07.2021
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13.08.2021
20.08.2021
27.08.2021
16.07.2021
20.08.2021
06.08.2021
16.07.2021
23.07.2021
30.07.2021

DELTA
Název akce
Astronomický příměstský tábor
Badatelský příměstský tábor
Choltický příměstský tábor I.
Choltický příměstský tábor II.
Letní tábor Horní Bradlo
Rybářský příměstský tábor
Sportovní příměstský tábor
Svět tisku - výtvarný příměstský tábor
Turistický příměstský tábor
Vědecko-technický příměstský tábor

Kategorie
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-výjezdové
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské
Tábory-příměstské

Počet dětí
26
14
18
22
48
13
2
19
19
21

Začátek
12.7.2021
19.7.2021
1.7.2021
12.7.2021
14.8.2021
12.7.2021
16.8.2021
12.7.2021
19.7.2021
26.7.2021

Konec
16.7.2021
23.7.2021
9.7.2021
16.7.2021
27.8.2021
16.7.2021
20.8.2021
16.7.2021
23.7.2021
30.7.2021

Jarní prázdniny 2021
V rámci pandemie Covid-19 a uzavření DDM ALFA, nemohlo hlavní pracoviště ALFA
uskutečnit nabízený zájezd do Rakouska - oblast Hinterstoder, pod vedením pedagoga Petra
Vaška. Akce byla zrušena.
Během jarních prázdnin na odloučeném pracovišti DELTA neproběhla z důvodu
pandemické situace žádná akce.
Vedlejší prázdniny 2020 - 2021
Hlavní pracoviště ALFA nemohlo zajistit z důvodu pandemie Covid-19 a uzavření DDM
ALFA různorodý program, který v předchozích letech nabízelo ve svých prostorách a mimo
DDM.
V předchozích letech se jednalo o činnosti v klubovnách, vycházky do přírody a muzeí,
vernisáže, turnaje, soustředění apod. Pořádali jsme turnaje ve stolním tenise, sportovní soutěže,
akce na zahradě nebo hřišti, včetně výletů do zajímavých míst. Celé rodiny mohly s DDM
ALFA navštívit Babylon včetně IQlandia. Výjimkou nebyly ani vícedenní pobyty v DDM,
nebo akce mimo město Pardubice, jako je lezení na Škrovádě. Přespání ve vlastních prostorách
byla oblíbená zájemci z řad účastníků včetně široké veřejnosti (např. „Pohodové noci v ALFĚ“
apod.).
Odloučené pracoviště DELTA se již tradičně zaměřuje více na neprázdninové
příležitostné aktivity na sobotních nebo nedělních akcích ve spolupráci s různými městskými
organizacemi, MO V. a též předprázdninové akce jako je například turnaje ve stolním tenise,
Velikonoční nebo Vánoční dílny, popř. potáborová setkání účastníků letních táborů. Každým
rokem však pro zájemce připravujeme nabídku zajímavých aktivit počínaje tvořivými dílnami,
přes přírodovědné vycházky k rybníkům v Lázních Bohdaneč, návštěvy různých VT center
a konče širokou možností sportovních nebo tanečních setkání. Bohužel většina z těchto aktivit
v tomto školním roce nemohly z důvodu COVID 19 proběhnout mimo ty, uvedené v přehledu
akcí.
9. Individuální práce
Jsou doplněním pravidelné zájmové činnosti v DDM ALFA. Jedná se o práci, která je
obtížnější, protože je zde zapotřebí maximální míra odborné a psychologické zdatnosti
vedoucího, který je schopen pomoci tam, kde je potřeba. Mezi druhy činností patří:
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- příprava dětí a mládeže ke zkouškám na střední a vysoké školy,
- osobní konzultace a poradenská služba v zájmových útvarech,
- příprava na soutěže (okresní, krajská a celostátní kola),
- odborné, tematické přednášky pro děti a mládež,
- pedagogické praxe pro studenty středních a vysokých škol.
10. Spontánní činnost
Při této činnosti nabízíme ve volném čase během týdne na obou pracovištích, ale
i o sobotách a nedělích a dále také v rámci možností o prázdninách, věnovat se a zabavit děti
i mimo pravidelné kroužky nebo akce. Je k tomu vždy zapotřebí zajistit dostatek vnitřního
a venkovního prostoru. Současné objekty, který byly upravený pro potřeby DDM, tuto možnost
v rámci daných možností poskytují.
Ve vnitřních prostorech slouží k spontánní činnosti:
- prostor pro společenské hry,
- přírodovědné klubovny,
- keramická dílna pro volnou keramiku,
- sály pro volné cvičení a stolní tenis,
- výtvarná dílna pro malbu.
- velký sál a učebna č. 42 pro stolní tenis k vyžití široké veřejnosti,
- dětský koutek v prostorách op. DELTA.
Venkovní prostory:
- víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem,
- vyvýšený kopec na hry pro děti v celoroční době,
- bylinková zahrádka s venkovním posezením,
- výběh pro morčata a ostatní zvířata, včetně želvária,
- zahrada s labyrintem, hmatovou stezkou, vrbovou chýší a ohništěm.
11. Osvětová a informační činnost
Mezi tyto činnosti je zařazena poradenská a informační činnost, která je velmi rozšířená
a kterou děti rády využívají. Jsou to oblasti nejen technického rázu, ale i oblasti estetických
a společenských nauk. Osvětová činnost se provádí v organizovaných skupinách v rámci
školních klubů a družin formou diskuzí a přednášek.
12. Spolupráce s jinými subjekty
1. Práce s předškolními dětmi:
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená
a zakázána.
Během pandemie Covid 19 vznikla nová spolupráce s MŠ Lentilka, kde se jednalo o výpomoc
technickou a pedagogickou.
DDM ALFA z důvodu pandemie Covid 19 a uzavření nemohl pracovat s předškolními dětmi
a vykonávat činnost:
- výukové programy v oblastech keramických, kreativních, přírodovědných,
vědecko-technických a v Hvězdárně barona A. Krause,
- organizovat pardubické semifinále a krajské finále Sportovních her MŠ,
- návštěvy příležitostných výstav,
- výchovné koncerty našich souborů,
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- účast na soutěžích (Den dětí),
- exkurze do přírodovědné klubovny a ZOO koutku.
2. Práce se školními dětmi:
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená
a zakázána.
Během pandemie Covid 19 vznikla nová spolupráce se ZŠ Polabiny 2, týkající se dozoru při
ranní družině na chodbách a výpomoc při ranním testování dětí na Covid 19.
DDM ALFA z důvodu pandemie Covid 19 a uzavření nemohl pracovat se školními dětmi
a vykonávat činnost:
- spolupracovat se Základními školami ZŠ Polabiny I, III, ZŠ Resslova, ZŠ Lázně
Bohdaneč, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Choltice, ZŠ Waldorfská a příležitostně
spolupracovat s dalšími ZŠ a SŠ Pardubického kraje a s Univerzitou Pardubice:
- výukové programy a badatelské dílny,
- výukové programy v oblasti keramické dílny a přírodovědných aktivit,
- výuku v rámci technických, keramických, výtvarných, tanečních a sportovních
kroužků,
- besedy o kriminalitě, vztahy mezi dětmi a dospělým,
- organizovat okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže,
- výchovné koncerty našich, nebo hostujících souborů,
- účastnit se na akcích DDM ALFA: „Den dětí“, „Strašidelná noc“, Strašidelná
zahrada“, „Velikonoční akce“, Vánoční sobota“, „Karneval“, „Masopust“,
„Vánoční dílny“, „Vánoční jarmark“ „Tvořivé dílny“, výstavy apod.
- sportovní zájmové útvary (florbal, basketbal, sálová kopaná).
3. Práce s mládeží:
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená
a zakázána. Neproběhl žádný výukový program pro žáky středních škol.
4. Pořádání sportovních soutěží:
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená
a zakázána.
Neproběhla spolupráce s DDM, SVČ a ZŠ v rámci Pardubického kraje při pořádání
a organizování Východočeské ligy florbalu pro všechny věkové kategorie od 6 do 17 let.
Spolupráce s PSO ČUS a OR AŠSK při pořádání Florbalu a Kopané v rámci Olympiády dětí
a mládeže okresu Pardubice. DDM ALFA nemohl být hlavním pořadatelem fotbalového
turnaje pro mladší žáky Mac Donald´s Cupu v rámci okresu a kraje.
V rámci pořádání sportovních soutěží a znalostních olympiád MŠMT i nadále posiluje
spolupráce s pardubickými základními a středními školami. Patří mezi především ZŠ J. Ressla,
SPŠCH Pardubice, SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice, ZŠ Npor. Eliáše a Univerzita Pardubice,
VŠCHT Praha. Tato spolupráce se týká zejména matematických, chemických a fyzikálních
soutěží a soutěže v programování.
DDM ALFA spolupracuje a spolupořádá s organizací BESIP okresní a krajská kola, soutěže
mladých cyklistů, která v loňském školním roce nemohla proběhnout.
5. Spolupráce se zřizovatelem:
KD Hronovická dlouhodobě spolupracuje s Magistrátem města Pardubic v rámci akcí Odpoledních čajů pro seniory a Pohádkového světa, kde máme zvýhodněné vstupné pro seniory
a pro rodiče s dětmi.
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13. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi
Dům dětí a mládeže ALFA spolupracuje hlavně se zřizovatelem Statutárním městem
Pardubice, především s odborem Školství, kultury a sportu, nezapomíná ale i na další odbory.
Další a to velmi dobrá spolupráce je s městskými obvody MO Polabiny II a MO Dukla V, kde
se podílíme při pořádání některých velkých akcí. V rámci pandemie Covid-19 a uzavření DDM
ALFA, byla spolupráce s jinými subjekty přerušená. Neproběhly akce jako je „Polabinská
pouť“, „Karneval“, „Masopusty“, „Sportovní hry MŠ“, „Drakiáda“, „Čarodějnice“ a folklorní
festivaly, kromě akce Rozloučení s létem“.
Příkladná spolupráce je s občanským sdružením Radost Pardubice z.s., které s námi
spolupracuje v oblasti folkloru pro děti a mládež z kroužků, včetně pořádání soutěží
a soustředění.
Velice blízká spolupráce se rozvinula s organizátory Festivalu her a hraček, který se
v letošním roce již bohužel podruhé nemohl konat s ohledem na proticovidová opatření.
Spolupráce tradičně probíhá s dalšími kulturními a sportovními institucemi na území Pardubic.
V rámci soutěží MŠMT a Přírodovědné poznávací soutěže spolupracuje DDM ALFA také
s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích. Spolupracujeme také s VČG Mázhaus,
kde využíváme výstavní prostor pro naše kroužky a Informačním centrem města Pardubic.
Kontakty se rozvíjejí i se středními a vysokými školami v Pardubicích při získávání
externích vedoucích zájmových útvarů a zajišťujeme praxi pro studenty pedagogických škol.
Navázali jsme aktivní spolupráci s organizací „Europe direct“. Spolupracujeme také s místními
orgány státní správy a samosprávy, Úřadem práce (přednášky na op DELTA), Astronomickou
společností, dále spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI
ČR) a samozřejmě s médii. Velmi dobrá a úzká je komunikace s městskou policií Pardubice –
besedy o kriminalitě, s MO V. – počítačové kurzy pro seniory, CCV Pardubice – vzdělávání
externích a interních zaměstnanců.
Pravidelná spolupráce probíhá se spolkem „Astronomická společnost Pardubice“, který
od roku 2002 vypomáhá na Hvězdárně při pravidelných pozorování oblohy, přednáškách pro
veřejnost a dalších popularizačních aktivitách ve veřejném prostoru. Covidová uzávěra
posledního více než roku a půl však otevírá u samotných členů tohoto spolku různé otázky
včetně možného ukončení činnosti vzhledem k velké časové vytíženosti členů a současně malé
schopnosti obnovovat a motivovat vlastní členskou základnu je zde ze strany ASP soustavná
snaha o změnu podmínek smlouvy o spolupráci. Je však otázkou, do jaké míry by pak tato
změněná pravidla byla přínosem pro DDM.
14. Mezinárodní aktivity
1. Soubor Radost:
Soubor Radost pořádá každoročně významný zahraniční zájezd pro některou věkovou
skupinu na mezinárodní folklorní festival. V době pandemie je v korespondenčním spojení se
souborem z Rakouska a plánují reciproční zájezdy na rok 2020
Úzká spolupráce je souborem „Matičiarik“ z Banské Bystrice ze Slovenské republiky. Soubor
se účastní vystoupení pořádaných našim souborem a naše děti naopak jezdí na významné
festivaly na Slovensko
2. ROB:
Členové kroužku Rádiového orientačního běhu se zúčastnili ME, kde reprezentovali
velmi úspěšně.
3. Kulečník:
Vlivem pandemie se členové kroužku nemohli zúčastnit žádných turnajů.
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4. Astrofotografická soutěž:
Hvězdárna barona Artura Krause pravidelně spolupracuje na organizaci mezinárodní
astro-fotografické soutěže pořádané Knihovnou v Mokrém, Českou astronomickou společností
a dalšími partnery. Každoročně se soutěže zúčastní tuzemští, ale též fotografové ze Slovenska
nebo Ukrajiny.
15. Propagační činnost
Propagační činnost DDM ALFA je zajištěna prvotřídní správou vlastních vyvíjených
a naprogramovaných www stránek, které spravuje ve spolupráci s ředitelem interní pedagog
a technik DDM včetně dalších externích spolupracovníků. Webové stránky jsou neustále
aktualizovány, probíhá doplňování údajů o akcích, jednotlivých odděleních a dalších
nezbytných informací. Dále vyvíjíme vlastní evidenční program „Matrika“, který slouží jako
školní matrika včetně přihlašování do zájmových útvarů a kurzů a všech příležitostných akcí.
Program je plně spárovaný s www stránkami a bankovními ústavy.
DDM se snaží publikovat v novinách jak celostátních, tak regionálních, jako je Mladá
Fronta, Pardubické noviny, Pardubické listy včetně Radničního zpravodaje. Dále poskytujeme
rozhovory rozhlasu a jeho redaktorům včetně návštěv Českého rozhlasu a televizí Prima, Česká
televize a Východočeská V1.
V rámci propagace DDM provádí velké letákové a výlepové akce, které roznáší při
velkých akcích, které pořádá nebo se účastní. Na těchto letácích prezentuje svoji činnost, nabízí
aktivity, akce a informuje o své činnosti.
V neposlední řadě se dále snažíme uspořádat propagační akce pro upoutání větší
pozornosti sponzorů a významných osobností v rámci pardubického regionu a okolí. V tomto
úsilí hodláme neustále pokračovat.
KD Hronovická v rámci propagační činnosti dlouhodobě spolupracuje se Službami města
Pardubic. SMP nám poskytuje 51 výlepních míst po celých Pardubicích, kde můžeme představit
obyvatelům naše připravované akce.
16. Materiální zajištění
V současnosti jsou budovy jak hlavního pracoviště ALFA, odloučeného pracoviště
DELTA a odloučeného pracoviště KD Hronovická majetkem Statutárního města Pardubice.
Všechny budovy máme ve výpůjčce.
Staráme se o pravidelnou údržbu svěřených budov i zahrady. Byla realizována výmalba
prostor po zatečení vody střechou na objektech hlavního pracoviště DDM ALFA a na
odloučeném pracovišti KD Hronovická. Pracoviště KD Hronovická pokračuje v postupném
odstraňování dlouholetých závad, které byly nalezeny KHS a Hasičským sborem Pardubice.
Pracujeme na postupném vylepšování interiéru - renovace pódia, čištění závěsů, opon, oprava
šaten, opravy dlažby, schodů a technického zázemí.
Na pracovištích ALFA a DELTA probíhá pravidelná údržba a obnova vybavení učeben
pracovními pomůckami pro činnost zájmových útvarů a kurzů.
Pravidelná údržba:
- výmalba vnitřních prostor,
- údržba učebních pomůcek,
- zajišťování oprav budov DDM.
Dovybavení:
- pracovními pomůckami pro činnost kroužků a kurzů na všech pracovištích,
- zlepšení využitelnosti vstupních prostorů DDM jak pro účastníky kroužků a kurzů
tak pro zákonné zástupce.
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17. Covid-19
Pandemie Covid-19 stejně jako v roce předešlém značně negativním způsobem zasáhla
všechna naše pracoviště.
V roce 2020 a 2021 DDM ALFA eviduje významné snížení příjmů z důvodu uzavření
provozu v souvislosti s virovou pandemií Covid-19. Uzavření provozu se odrazilo v úplatách
od účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti.
Hospodaření DDM výrazně ovlivnily ztráty v důsledku přerušení provozu v souvislosti
s mimořádnými opatřeními zavedenými v důsledku coronavirové pandemie. Po dobu uzavření
objektu KD Hronovická bylo v důsledku zavedených opatření vyhlášených vládou ČR
znemožněno řádné provozování prostor a tím došlo k zásadnímu snížení příjmů tohoto
pracoviště. Byly zrušeny všechny plánované akce a nové smlouvy již nebyly uzavřeny.
Pracoviště KD Hronovická bylo uzavřeno od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Celkově se příjmy
KD Hronovická v důsledku přerušení provozu v 2. polovině roku 2020 v souvislosti s COVID19 snížily o 543 000 Kč. V roce 2021 bylo pracoviště KD Hronovická uzavřeno od 1. 1. 2021
do 30. 6. 2021. Celkově se příjmy KD Hronovická v důsledku přerušení provozu v souvislosti
s COVID-19 se v roce 2021 snížily o 895 000 Kč.
V důsledku uzavření provozu a tím také pravidelné a nepravidelné činnosti v DDM jsme
byly povinni vyplatit vratky za neodučené kroužky. Celkově bylo na vratkách vyplaceno
1 465 000 Kč.
Na pracovištích ALFA a DELTA přerušení pravidelné výuky znamenalo přerušit také
všechny plánované soutěže jak na regionálních, tak mezinárodních úrovních, soutěže v rámci
MŠMT, vernisáže, dále akce jak organizované, tak pro nejširší veřejnost. Minimální část
soutěží bylo možné realizovat v on-line nebo distanční podobě. Také spolupráce s dalšími
subjekty musela být přerušena včetně akcí pro zřizovatele a městské obvody. Navázat na
přerušené aktivity bude velmi obtížné a bude trvat několik let než se vrátí na původní stav. Po
znovuobnovení provozu jsme výuku rozšířili o měsíc červen.
Letní měsíce a pořádané výjezdové tábory nezaznamenaly výrazné poklesy účastníků,
naopak došlo k navýšení dětí. Naopak u příměstských táborech došlo k poklesu účastníků cca
o deset procent. Pokles, resp. nárůst připisujeme pandemické situaci.
DDM ALFA nezahálel ani v době svého uzavření. Jak již bylo uvedeno v předchozích
bodech, snažil se pořádat v rámci možností akce včetně distanční a on-line výuky ve vybraných
kroužcích. Zapojili jsme se také do republikové aktivity DDM/SVČ a ve společném webu
MitKamJit nabízeli zajímavé aktivity pro širokou veřejnost. Navíc jsme se zapojili ve velkém
měřítku do šití a distribuce roušek a velké výrobě 3D ochranných štítů pro zdravotnické
organizace.
18. Předpoklady vývoje DDM/SVČ v dalších letech
Domy dětí a mládeže jsou nezbytným společenským faktorem, který se podílí na výchově
mládeže formou volnočasových aktivit. Potřeba středisek volného času je stále aktuální a bude
v příštích letech ještě potřebnější. Stupňující se agresivita, značně se snižující asertivita dětí
a mládeže, stupňování pocitu samolibosti a ega u části nastupující generace, užívání drog,
omamných látek a napětí ve společnosti, spojené s kladením vysokých nároků na jednotlivce
nelze přehlížet. Děti a mladiství jsou nejrizikovější skupinou ve společnosti, které se musí
věnovat prioritní pozornost. Jak budou děti vychovávány a čemu budou vedeny, taková bude
za pár let celá společnost.
Jakkoliv pochopitelná výhradní preference primárního vyučování na základních
a středních školách (poskytující stupeň vzdělání) spolu s nevyváženou podporou mimoškolních
zařízení, které věnují práci s dětmi a mládeží maximum svých možností, ohrožuje komplexní
výchovu dětí a mládeže a může způsobit řadu neřešitelných problémů v oblasti mravní, morální,
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citové a společenské. Tuto úlohu právě se snaží plnit školská zařízení, které bohužel ne vždy
nacházejí dostatečnou podporu pro svoji činnost jak ze strany státu a jím přenesené působnosti
na jednotlivé kraje, tak na zřizovatele, tj. obce.
Pokračující aktivita zájmových útvarů a kurzů nabízených základními školami (někdy
dokonce nabízená bezplatnou formou), narušuje koncept, který propaguje základní a nedílnou
výuku na základních školách a odpočinek s relaxací a výchovným účinkem dětí a mládeže
v době po vyučování v Domech dětí a mládeže. DDM jsou schopny a také nabízejí
profesionální přístup, spolu se soustavným a metodickým vedením dětí a mládeže během
celého roku. Je to ostatně jejich primární pracovní náplň, kterou nejen z principu, ale také de
facto dělají lépe než základní školy, pro něž je to činnost pouze doplňková. Stejným problémem
pro DDM představují neziskové organizace, kde je kvalita nabízené práce rozkolísaná a nestálá
a finanční zisk nezbytný. DDM jsou tak díky svým omezením ohledně personální politiky,
finančním možnostem a podpoře ze strany státu a pokračujícím snahám především ze stran
neziskových organizací stále více vystavovány obtížnějším situacím. Ze strany části základních
škol registrujeme neochotu uvolňovat tělocvičny a větší prostory pro naši činnost, kde musíme
nesmyslně soutěžit s dalšími subjekty. V oblasti spolupráce ve výuce zájmových útvarů na
školách to spíš záleží na jednotlivých školách a představách jejího vedení. Neujasněnost
školské politiky ohledně Středisek volného času, staví DDM do situace, kdy je v ohrožení její
vysoká kvalita výuky v protikladu se snahou o co nejvyšší finanční úsporu nákladů na činnost
zájmových útvarů v rámci konkurenceschopnosti na „trhu“ volnočasových aktivit. Navíc jsme
nuceni rozšiřovat svoje aktivity do co nejširšího spektra nabídky kroužků i přes velké problémy
se zajištění prvotřídní výuky. Bude záležet na zřizovatelích, jejich koncepcích rozvoje
volnočasových aktivit, kterými může výrazně přispět k zachování jedinečné a vysoce
profesionální síti Středisek volného času.
Domy dětí a mládeže se svojí strukturou, kvalifikovanými odborníky z různých oborů,
propracovaným systémem výuky, školskými předpisy a vyhláškami, stojí na vysoké úrovni
před všemi neziskovými a občanskými zařízeními. Systém DDM, státem podporovaný, je
v Evropě unikátní systém, který ale bohužel v naší zemi nenachází patřičné odezvy.
Připravovaná „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, vychází ze stávající
„Koncepce rozvoje vzdělávání pro roky 2014 – 2020“. Naštěstí garantuje a vychází vstříc
požadavkům Středisek volného času, byť naplňování předchozí Koncepce pokulhávalo za
reálnou podporou a faktickými kroky.
Reálných nebezpečím pro DDM představuje současná neuspokojivá pandemická situace
s nejasnými vyhlídkami do budoucna. Přicházíme o část nejenom nových klientů, tak i dokonce
letitých účastníků zájmových útvarů včetně pořádaných akcí, výletů, pobytových aktivit apod.
Pokud bude epidemická situace nadále špatná, poznamená to Domy dětí a mládeže na řadu let.
Bohužel přicházíme nejenom o účastníky, ale zaznamenáváme současně úbytek externích
vedoucích, kteří jsou klíčoví pro naši práci. Najití, zaškolení a zapracování nových lektorů je
běh na dlouhou trať a jejich ztráty jsou obtížně nahraditelné.
19. Zpráva o výsledcích hospodaření
DDM ALFA získává finanční prostředky z více zdrojů. Za rok 2020 bylo dosaženo
kladného hospodářského výsledku. Finanční prostředky byly se souhlasem zřizovatele
rozděleny do fondu odměn a rezervního fondu.
Na tvorbě rozpočtu se podílí:
1. Pardubický kraj
- přímá státní dotace na mzdy,
- dotace soutěží vyhlášených MŠMT.
2. Zřizovatel Magistrát Pardubice
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- příspěvek na provoz,
- příspěvek na celoroční a letní činnost.
3. Úplata od účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti.
4. Sponzorské dary.
5. Vedlejší hospodářská činnost.
Při provádění vlastních kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Kontroly probíhaly
v harmonogramu dle vnitřních směrnic. Kontrole podléhala pokladní kniha včetně
inventarizace pokladní hotovosti, cestovní příkazy, objednávky, faktury, dohody o práci
a pracovní činnosti, rozpočty akcí a veškeré další účetní doklady.
V roce 2021 DDM ALFA eviduje významné snížení příjmů z důvodu uzavření provozu
v souvislosti s virovou pandemií Covid-19. Uzavření provozu se odrazilo v úplatách od
účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti.
20. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2020/2021 proběhly v DDM ALFA následující kontroly:
- 21. října 2020 byla provedena následná kontrola hospodaření ve vybraných oblastech
ze strany zřizovatele – Statutárního města Pardubice – bez závad.
- 17. – 20. května 2021 byla provedena kontrola hospodaření ve vybraných oblastech za
období 2019 - 2020 ze strany zřizovatele – Statutárního města Pardubice - Kontrolou
nebyly zjištěny závažné nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.
- 19. srpna 2021 proběhla kontrola výjezdového tábora Horní Bradlo ze strany Krajské
hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Kontrolou byly zjištěny
závady technického rázu na vybavení táborové základny. Provozovatel základny byl
o výsledku kontroly informován a požádán o odstranění nedostatků.
Zpráva o správních řízeních:
Dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řádu, neproběhlo ve školním roce 2020/2021 správní řízení, které by se týkalo stížnosti k práci
a činnosti DDM ALFA.
21. Závěr
Činnost DDM ALFA ve školním roce 2020/2021 byla připravena a schválena dle plánů
činnosti, které byly pedagogickou radou projednány a schváleny. Naší práci usnadnilo připojení
a postupné propojení všech našich pracovišť – hlavní pracoviště ALFA, odloučené pracoviště
DELTA a KD Hronovická. Možnost posílení interních a externích zaměstnanců na akcích
včetně vzájemné výpomoci při výuce během pravidelné činnosti je nehraditelná. Navíc nám to
umožňuje pořádat velké akce typu Zrcadlo umění, Polabinská pouť, Rozloučení s létem a řadu
dalších. Vyšší počet kolegů využíváme také na pobytových akcích a letní táborové činnosti.
KD Hronovická se svým zaměřením na kulturní oblast nám zpočátku dělalo obtíže. V současné
době se obě aktivity – kulturní a školská daří skloubit dohromady. Navíc máme s kulturním
domem plány, kdy očekáváme rozšíření aktivit do oblasti přednáškové v obou hlavních sálech.
V ekonomické oblasti jsme splnili naše předsevzetí a vytvořili plně funkční hospodářské
oddělení s jasně vymezenými pravomocemi. Rozšíření DDM o odloučené pracoviště DELTU
ekonomický úsek značně zatížil, po přistoupení o KD Hronovická byla již situace neútěšná.
Proto jsme hledali optimální řešení, kde v současné chvíli jsme přesvědčeni, že všechno funguje
v pořádku. Chybí nám ještě určit pracovníka, která se bude věnovat důsledněji GDPR oblastem.
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Propagace a celkově PR oblast byla posílena dalšími dvěma mladými externími
vedoucími a dalším interním kolegou. Chápeme, že je to oblast, která je velmi důležitá pro naši
práci. DDM je sice státní/příspěvkovou organizací, ale musí se současně pohybovat
v soukromém sektoru, což není přirozeně jednoduché. V předchozích letech jsme byli schopni
získávat sponzory pro tuto oblast formou darů nebo bezplatnými inzertními plochami.
V současné době již tyto možnosti nejsou k dispozici.
Webové stránky DDM ALFA prochází úpravami, které zajišťuje pracovník na DPP.
Vlastní školský program Matrika je postupně softwarově upravován. Bohužel nemáme ale
finanční prostředky na jeho nezbytné přepracování z důvodu jeho programového zastarání.
Bude nás čekat nalezení jiného programu mezi externími nabídkami a postupném přechodu na
jiný systém s úpravou webových stránek.
V rámci Pardubických koníků, jsme dostali na starost organizaci akce „Zrcadlo umění“,
která na rozdíl od předchozího roku nebyla zrušena. Museli jsem upravit její náplň s ohledem
na možnou pandemii a musíme konstatovat, že proběhla výborně. V dalších letech plánujeme
použít část nápadů z proběhlé akce a zakomponovat je do původního Zrcadla umění.
Projekt Šablony II ve výši 3 970 000 Kč jsme ukončili s přijatelným výsledkem. Díky
pandemickým omezením jsme neuskutečnili aktivity a museli vrátit pouhá necelá 4 procenta.
Rozšíření výukových aktivit se projevuje především v technických a astrologických
činnostech jako je např. legorobotice, elektrotechnice, rozvoji fotografie a vědě a technice
v praxi. Byli jsme přizvání na uspořádání Mistrovství České republiky v Elektrotechnice,
bohužel koronavirus tuto velkou příležitost zhatil. Doufáme, že v dalším roce se aktivita
uskuteční. Dalším plánem je rozvoj legorobotiky formou soutěží v rámci České republiky.
Problémem je zatím nedostatek vhodných robotů pro zajištění výuky této zajímavé technické
oblasti, která přivádí do kroužků nejenom chlapce, ale i větší počet děvčat.
Externí vedoucí zájmových útvarů díky pandemii prošli úbytkem počtů. Důvody jsou
různé – změna nebo ztráta zaměstnání, odchod ze škol za prací, hledáním vyššího finančního
ohodnocení. Situaci se snažíme řešit, ale není to jednoduché. Interní a externí kolegové vyučují
vyšším počtem hodin, pokud se covidová situace zklidní, předpokládáme návrat části lektorů.
Řešením je hledání zdrojů mezi dorůstajícími účastníky a lepším finančním ohodnocením. To
je samozřejmě podmíněno vyšším počtem přihlášených dětí a mládeže a nalézáním dalších
zajímavých kroužků jak pro aktivní odpočinek, tak pro rozšíření jejich vědomostí a znalostí.
Doufáme ale, že zůstane standardní jádro těch, kteří s DDM léta spolupracují a mají tak značné
zkušenosti. Certifikované 40 hodinové školení spojené se zkouškou a závěrečnou prací přineslo
výsledky a kladné hodnocení ze strany externích vedoucích, kteří oceňují přínos školení pro
jejich práci spolu se získáním dalšího vzdělání. Pokrok jsme zaznamenali v jejich kvalitě práce.
Ekonomická situace byla stejně jako v předchozím roce stabilní. Záleží na zřizovateli
a jeho prostředcích, které poskytuje na provoz a na státu, který poskytuje finance na mzdy.
Hlavní pracoviště ALFA nemá k dispozici dostatek prostor pro poskytování pronájmů,
odloučené pracoviště DELTA prostory nabízí, problémem je příspěvek zřizovatele. Nízký
rozpočet bývalého DDM DELTA byl připočten k celkovému rozpočtu bez navýšení. Rozpočet
krajského úřadu na mzdy není optimální v porovnání s ostatními kraji, především
s Jihomoravským, Jihočeským, Plzeňským a Středočeským krajem včetně Prahy. Nízký počet
interních pedagogů jsme tak nuceni vyvažovat vyšším počtem externích vedoucích, dochází
tím k vynakládání vyšších mzdových prostředků. KD Hronovická je postaven z velké míry na
samofinancování v rámci kulturních akcí různými formami spolupráce – pronájem, spolupráce
nebo pořádání vlastními silami. Nedílnou součástí je spolupráce se zřizovatelem na pořádání
velkých akcí, příjemnou kapitolou jsou akce pro seniory. Současná pandemická situace ale
samofinancování KD zásadním způsobem narušuje, neobejdeme se bez pomoci zřizovatele.
DDM ALFA, 29. 10. 2021
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22. Přílohy

22. 1. Seznam místností – hlavní pracoviště ALFA
22. 2. Seznam místností – odloučené pracoviště DELTA
22. 3. Seznam místností – odloučené pracoviště KD Hronovická
22. 4. Venkovní sklady
22. 5. Organizační struktura
22. 6. Nabídka zájmových útvarů 2020/2021
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22. Přílohy
Hlavní pracoviště ALFA
Budova „A“
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 27
A 28
A 29
A 30
A 31
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36
A 37
A 38
A 39
A 40
A 41
A 42
A 43
A 44
A 45

kancelář OTP
kancelář OE
kancelář OTJ
kancelář OHS
kancelář Služby dne
taneční sál
sportovní sál
malý taneční sál, 1. p.
jazyková učebna I, 1. p.
jazyková učebna II, 1. p.
počítače, 1. p.
hudební učebna, 1. p.
atelier
skleník
krojovna
kabinet OTP chlapci
kabinet OTP dívky (šatna dívky)
prostor (sklad) ping. stolů
kabinet sportovního nářadí
prostor za kanceláří OTP, přízemí
kabinet OE, velký, 1. p.
kabinet OE, malý, 1. p.
kabinet venkovní OTJ, 1. p.
sklad HPM, 1. p.
šatna 3, 1. p.
únikový prostor, za kanceláří, 1. p.
hlavní šatna přízemí
šatna chlapci, přízemí
šatna dívky, přízemí
šatna 1 - l. p.
šatna 2 - 1. p. (malá)
úklid, WC dívky
převlékárna – uklízečky
úklid 1. p.
vstupní prostor, přízemí
chodba přízemí
prostor pod schody (keramika)
schody přízemí – 1. p., vlevo
odpočinkový prostor, 1. p.
chodba 1. p.
schody přízemí – 1. p., vpravo
venkovní lodžie, přízemí
venkovní lodžie, l. p.
prostor za mříží
WC personál, kabinet OHT
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Lieberzeitová, Neradová
Pleskotová, Horáková
Čumpl
Jiránek
příslušná Služba dne
Neradová
Lieberzeitová
Lieberzeitová
Čumpl
Čumpl
Čumpl
Jiránek
Pleskotová
Neradová
Neradová
Lieberzeitová
Lieberzeitová
Lieberzeitová
Lieberzeitová
Lieberzeitová, Neradová
Pleskotová
Pleskotová
Čumpl
Lieberzeitová
Kadlečková
Pleskotová
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Pleskotová
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková

A 46
A 47
A 48
A 49
A 50

WC personál, ateliér OE
WC chlapci, přízemí
WC dívky, přízemí
WC dívky, 1. p.
WC chlapci, 1. p.

Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková

ředitelna
kancelář
kancelář
dílna údržby
modelářská dílna
přírodověda
přírodovědná klubovna
keramická dílna
keramická pec I.
keramická pec II.
hudební kabinet
sklad „CO“
sklad venkovní (Parking area)
garáž
šatny I., II., III.
úklid
chodba
spojovací hala mezi „A“ a „B“
chodba – zádveří
WC personál
WC dívky
WC chlapci

Adamů
Theodorová, Skládalová
Ondřejová
Kadlečková, Martínek
Čumpl
Neradová
Neradová
Pleskotová
Pleskotová
Pleskotová
Jiránek
Kadlečková
Kadlečková, Martínek
Čumpl, Martínek
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková

kancelář „C“
Klub ALFA
ALFÍK
kuchyň
učebna elektrických kláves
kabinet krojovna Radost
šatna
chodba
předsíň
chodba – zádveří
WC dívky
WC chlapci

Kadlečková, Vaško
Pleskotová
Pleskotová
Lieberzeitová
Jiránek
Neradová
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková
Kadlečková

Zahradní domek
Kotce pro zvířata

Neradová
Neradová

Budova „B“
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21
B 22
Budova „C“
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12
Zahrada
Z1
Z2
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Odloučené pracoviště DELTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
31
35
36
38
39
40
41
42
43
45
47
60
61
62
63
65
66
68
69
70
71
87
88
89, 90
91, 92

Terasa
Astro kancelář
Astro učebna
Astro knihovna
Astro skládek
Kopule
Malý sál
Sklad cvičeb. nářadí
Skládek
Dětský klub
Archiv
Učebna
Sklad biologie
Učebna PC
Učebna
Fotokomora
Skládek HO
Server
Výpalovna
Učebna
Učebna výtvarná
Učebna keramiky
Učebna modelářů + hr. kruh
Chytrá dílna
Kancelář ředitele DDM
Kancelář
Kancelář - pedagog
Dílna domovník
Kancelář
Mzdové oddělení
Místnost za šatnou
Šatna
Sklad pod schody vestibul
Velký sál
Kabina
WC
Skládky ve velkém sálu
Kancelář – ICM

Komárek
Komárek
Komárek
Komárek
Komárek
Komárek
Šimon
Šimon
Petridesová
Petridesová
Petridesová
Petridesová
Petridesová
Šimon
Petridesová
Komárek
Knollová
Šimon
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Komárek
Komárek
Adamů
Petridesová
Ducháčová
Martínek
Petridesová
Knollová
Knollová
Knollová
Martínek
Šimon, Komárek
Šimon, Komárek
Martínek, Knollová
Martínek
Šimon, Daněk
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Odloučené pracoviště KD Hronovická
KD 1
KD 2
KD 3
KD 4
KD 5
KD 6
KD 7
KD 8
KD 9
KD 10
KD 11
KD 12
KD 13
KD 14
KD 15
KD 16
KD 17
KD 18
KD 19
KD 20
KD 21
KD 22
KD 23
KD 24
KD 25
KD 26
KD 27
KD 28
KD 29
KD 30
S1
S2

Velký sál – přízemí
Malý sál – 1. patro
Jeviště – přízemí
Jeviště – salonek – přízemí
Kancelář – velká – 1. patro
Kancelář – malá – 1. patro
Recepce – přízemí
Šatna – hlavní – suterén
Šatna – muži – suterén
Šatna – ženy – suterén
Šatna – pod jevištěm – sut.
Bar – přízemí
Bar – 1. patro
Dílna údržby – suterén
Rozvodna – hlavní – sut.
Rozvodna – vedlejší – sut.
Technické studio – přízemí
Catering – suterén
Sklad – bar – přízemí
Sklad – přízemí
Úklidová komora – přízemí
Balkon – 1. patro
Chodba – přízemí
Schodiště
Chodba – 1. patro
WC – muži – přízemí
WC – ženy – přízemí
WC – těl. post. – přízemí
WC – 1. patro – Bar
WC – 1. patro

Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Kulhánek
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Kulhánek
Kulhánek
Kulhánek
Kulhánek
Kulhánek
Kulhánek
Ondřejová
Kulhánek
Kulhánek
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová
Ondřejová

Sklad velký – J. Palacha
Sklad malý – Závodu Míru

Ondřejová
Pleskotová

35

