
Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161,
e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 
ZA  ROK  2014

V Liberci 4.5.2014
Vypracoval: Pavlíková, Hanzalová ……………………………
Schválil: Pavlíková …………………………..
Předkládá: Pavlíková …………………………..

1

mailto:jana.pavlikova@ddmliberec.cz


Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

1. Všeobecná část 

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1

Právní forma: příspěvková organizace

Součásti zařízení:

Ubytovna DDM v Oldřichově v Hájích, č.p. 182

Flotila u přehrady – Staré město 801

2 chatky na Souši v Desné v Jizerských horách

„V“ klub v ul. 5. května 36, Liberec 1 (majetek PO) 

IČO: 66111498

IZO: 108 030431

Kapacita: 16 200 

1.2 Charakteristika  a  úkoly  organizace  vyplývající  ze  zřizovací  listiny  v hlavní  
a doplňkové činnosti 

     DDM Větrník poskytuje zájmové vzdělávání a rekreační činnosti  dětem, mládeži, jejich 
rodičům, popřípadě dalším dospělým zájemcům v jejich volném čase. Pracuje tedy ve všední 
dny od 8.30 hod. až do 21. hod.,  o víkendech a prázdninách, zejména letních. A to tak, jak 
vyplývá ze zřizovací listiny.

     Ve střediscích pro volný čas není dán rámcový vzdělávací program, ani osnovy, náplň je 
určena pouze vyhláškou č. 74/2005 Sb. Cílem činnosti Větrníku je být školské zařízení, které 
je  PESTRÉ svou  nabídkou  aktivit,  cílovými  skupinami  účastníků  i  formami  a  metodami 
práce.DYNAMICKÉ  svou  schopností  tuto  nabídku  přizpůsobovat  poptávce  (zájmu 
veřejnosti). PŘÍVĚTIVÉ svým image, atmosférou na kroužcích, akcích i táborech. 
     Větrník  pracuje  podle  ŠVP,  a  to  pravidelnou činností (kroužky,  kluby,  oddíly,…) 
zájmových  útvarů  v několika  oborech:  sport  a  turistika,  estetika,  technika  a  přírodověda, 
tance,  hudba  a  dramatika).  Dále  pracuje  příležitostnou  činností (soustředění,  soutěže  a 
přehlídky, akce pro veřejnost např. Advent, Apríl se skřítky, Pohádkový les, Malá akademie,). 
Některé akce, projekty mají celorepublikovou nebo celo krajskou působnost: projekt MŠMT 
Například projekt Pokud pomoci můžeme, tak pomoci musíme!
Cílem  projektu  bylo  zpřístupnění  pravidelné  činnosti  pro  všechny  a  podpoření  inkluze 
v našem regionu. Pro účastníky byl připraven kroužek boxu, které ho se během 11 setkání 
účastnilo celkem 39 jednotlivců. Dále jsme realizovali taneční zájmový útvar, kde se účastníci 
věnovali různým druhům tanců. Během 12 hodin jimi prošlo 26 jednotlivců. Poslední fáze se 
věnovala realizace vzdělávacích programu „Práce je cool“ pro účastníky,  kteří  absolvovali 
nebo  nedokončili  ZŠ  nebo  ZŠ  praktickou  a  v současné  době  se  dále  nevzdělávají  a  ani 
nepracují. Seminářů se zúčastnilo 24 jedinců. Projekt probíhal od září do prosince roku 2014 a 
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celkově se dotkl 53 jednotlivců (někteří jedinci se účastnili všech námi poskytovaných částí 
projektu.) Celo krajskou působnost mají všechna krajská kola soutěží vyhlašovaných MŠMT 
a studentská SOČ. V roce 2014 byli  studenti  velmi úspěšní.  Větrník má tradičně poměrně 
bohatou  nabídku  táborové  činnosti (tábory  s denním  docházením,  pobytové,  putovní, 
všeobecné i  se zaměřením na konkrétní činnost,…), mezi  oblíbené patří  tábor s koňmi,  ty 
s pestrou náplní, stále menší zájem je  ale o tábory pobytové. Mezi  osvětovou a spontánní 
činnost  patří  programy  a  činnosti  nabízené  „V“  klubem  –  nízkoprahové  zařízení  pro 
mládež+ICM, výukové programy pro školy Správná třída(harmonizační činnosti), vrstevnické 
besedy  s klienty  Véčka,  akce  Parlamentu  mladých  Liberec,  akce  ve  spolupráci  s jinými 
organizacemi, např. Člověk v tísni, LOS,…).

Cílová skupina:

     Větrník navštěvují všechny věkové kategorie, děti od 2 let až po dospělé. Nejpočetnější je 
kategorie od 9 do 13 let.  Nejhůře oslovitelná  je skupina od 13 do 20 let,  přesto i s nimi 
Větrník intenzivně pracuje. 

Financování:

     DDM  má  doplňkovou činnost. Financování více zdrojové: MŠMT mzdy,  provoz LK, 
úplata  (vlastní  zdroje),  z doplň.  činnosti  (cizí  zdroje),  fundraising.  Prostředky  získané 
příspěvkovou organizací tvořily 27%, prostředky získané doplňkovou činností tvořily 4 %, 
příspěvek od Libereckého kraje 18%, od státu měla organizace 51%  z celkových nákladů..

1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení 

Údaje z výkazu MŠMT Z 15-01  k 31.10.2014

Počet ZÚ: 114 (dle statistiky webu)

Počet dětí v pravidelné činnosti: 1 289 (dle statistiky webu a prvně bez odhlášených)

Počet příležitostných č. cca 360 + další zájmové vzdělávání (ICM, spontánní č.,…): 

Počet na nich: 15 390

Počet táborů: 45

Počet účastníků na nich: 733

Počet soutěží: 51                                      

Počet účastníků na nich: 2 329

     Počet dětí na ZÚ na jednoho placeného pedagoga volného času je v průměru 10, při nižším 
počtu dětí než 10, se stane dobrovolným pracovníkem (neplaceným), při počtu kolem 21 se 
ZÚ dělí  na dva nebo v něm pracují  pedagogové 2.  Jsou ZÚ, tábory i  akce,  kde je  kvůli 
bezpečnosti  dětí  nebo omezené  technické  a  prostorové  vybavenosti,  stanovena  výjimka  a 
počty jsou nižší (např. cyklo kroužek, kroužek PC, animovaného filmu, modelářů,…)

     Vzhledem k demografickému vývoji se zaměřuje více na dospělé (DVPP), rukodělné 
kurzy a také na předškolní děti.   Pokud jde o účastníky, mohou se přihlásit všichni, děti, žáci, 
studenti,  pedagogové,  popř.  další  dospělé  osoby,  bez  výběrového  řízení  či  zkoušek.  U 
pravidelné  a  táborové  činnosti  se  o  přijetí  rozhoduje  na  základě  písemné  přihlášky,  ty 
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následně tvoří školní matriku DDM. Poplatky do kroužků jsou pokud možno co nejnižší, aby 
Větrník byl skutečně pro všechny. Ale výše poplatků je přesto na jednotlivé kroužky rozdílná 
dle nákladovosti kroužku a věku účastníků (dospělí platí několikanásobně více). 

     DDM Větrník zatím nemá s počty účastníků problém, jeho činnost se stala všeobecně 
známou, a tak i při počtu akcí a táborů, nemá problém s naplněností. V zahajovacím výkaze je 
ale  celkový počet  klientů  o něco nižší  oproti  předchozímu roku,  to  je  dáno tím,  že  letos 
poprvé jsou odstraněny z elektronické matriky přihlášky odhlášených klientů. Příležitostnou 
činnost v roce 2014 několikrát narušilo počasí a akce se musely zrušit.  Stále má vliv to, že 
byl  snížen počet  interních pedagogů a začalo  se projevovat  i  to,  že roste  ve stotisícovém 
Liberci konkurence (SVČ Narnie, NNO,…). Ta vedoucí kroužků může lépe zaplatit. 

1.4. Údaje o pracovnících organizace 

     Zaměstnanci DDM jsou většinou kreativní a flexibilní lidé, kteří mají poměrně jasnou 
představu o moderních metodách práce s dětmi a mladými lidmi. Většina pedagogů vnímá 
DVPP pozitivně, jako zdroj inspirace.   

Počty interních pracovníků k 31.10.2014

Pedagogů – 18,7 (úvazků včetně externistů), interní p.: 4 vedoucí odd., 1 na soutěže, 2,5 ve 
V klubu, statutární zástupce, statutární orgán

Nepedagogů – 8 (úvazků),  1 správce DDM, 1 správce a kuchař ubytovny,  2 uklizečky, 1 
ekonomka, 1 její asistentka, 1 zaměstnanec na soutěže, 1 hospodářka

Průměrný věk : 45 let

Způsobilost: všichni interní mají nebo dokončují vysokoškolské vzdělání, nebo mají odborné 
vzdělání s pedagogickým minimem

Průměrná délka praxe: 10 let

žádný začínající pedagog,  1 pedagog důchodového věku (interní)

Počty externích pedagogických pracovníků k     31.10.2014 (nepřepočtených)  

Celkem: 399 (dobrovolníci se ve výkazu neuvádějí), z toho 148 žen

Průměrný věk: 35

Průměrná délka praxe: 7 let

     Většina ZÚ je vedena právě externími a dobrovolnými pracovníky. Je třeba říci, že mzda 
těchto  externistů,  i  když  bylo  přidáno,  stále  nekopíruje  tarifní  navýšení  platů  interních 
zaměstnanců.   Je to proto,  že při  stávajícím počtu ZÚ a celkovém objemu OPPP to není 
možné. 25% jejich mzdy je proto hrazeno z vybrané úplaty (vlastní zdroje).

     Nyní nemá jen několik jednotlivců (externistů DDM) potřebnou kvalifikaci. V r.2014 si ji 
mohlo pod NIDM doplnit dalších 25 (jde o pilotní program). V roce 2014 si doplnilo vzdělání 
dalších 25. Další studium pedagogiky (K2) již nebude možné absolvovat zdarma. 
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2. Hospodářská část

2.1 Hlavní činnost organizace 

Příjmy zabezpečující hlavní činnost 

     Celkové příjmy zabezpečující činnost organizace v roce 2014 činily 16  081 901,19,- Kč. 
Kromě dotací od zřizovatele /soutěže,granty/ a provozních prostředků od zřizovatele a MŠMT 
v částce 12 022 616,- Kč hospodařila organizace s vlastními příjmy ve výši 2 057 360,-Kč, 
které získala z poplatků vybraných od členů zájmových útvarů a účastníků kurzů. Dále bylo 
využito 2 001 933,19Kč  cizích zdrojů, které byly tvořeny poplatky za letní tábory a vstupy na 
akce pro veřejnost, příspěvky od Statutárního města Liberce, Libereckého kraje, MŠMT (na 
projekty– přímá dotace, granty), sponzorské dary, náhrady pojišťoven, výnosy z pronájmu,…

Výdaje - hlavní činnost organizace 

Celkové  výdaje  organizace  byly  15 906 768,06,-  Kč.   V roce  2014 nemusely  být  využity 
poplatky za zájmové útvary na  úhradu energií,  ale  jen zabezpečení  materiálu,  služeb při 
zájmové činnosti a na mzdy externistů (z 25%). Bohužel opět nedošlo na investice – havarijní 
stav (výstavba sociálního zařízení na Souši, elektro sítě v DDM,…). Podařilo se však opravit 
tělocvičnu, včetně zničené podlahy.

Kladný  hospodářský  výsledek   175 133,13,-  Kč  se  podařilo  organizaci  udržet   díky 
vlastním a cizím zdrojům a maximální hospodárnosti. 

2.2. Doplňková činnost organizace

     Organizace má povolenou  doplňkovou činnost a má ji ve zřizovací listině. Je ošetřena 
Směrnicí  o  doplňkové  činnosti.  Výnosy  jsou  tvořeny  z doplňkové  činnosti  (z  ubytování, 
stravování,  prodeje  zboží,…)712 976,--  Kč,  náklady  z doplňkové  činnosti  (nákupy  zboží, 
spotřeba  potravin,  energie,  mzdy,…):  623 069,20,-  Kč.  Kladný  hospodářský  výsledek  za 
doplňkovou činnost: 89 906,80 ,-Kč.  

2.3. Výsledky inventarizace za rok 2014

 Údaje jsou v tabulce č. 8.

2.4. Plnění nápravných opatření 

Žádná opatření za rok 2014 Radou Libereckého kraje přijata nebyla.

2.5. Přílohy

Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem 
                      v roce 2014
Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů
Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondu příspěvkových organizací – 

                            rok 2014
Tabulka č. 4: Peněžní fondy
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Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech 
                      k příslušným peněžním fondům
Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2014
Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2014
Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného       
                     do správy příspěvkové organizace ke dni 31.12.2014
Tabulka č. 9: Plán investic organizace na tok 2013 - skutečnost
Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden-prosinec 2014

2.6. Doklady
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