
 

 
 

Výroční zpráva za rok 2016   

   
1. Charakteristika organizace a kontakty  

Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové 
Adresa: Na Kotli 1201, Hradec Králové, 50009 
IČO: 71341404 
Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) byl založen roku 2006 a náležel pod ZŠ Sion J. A. Komenského. 
Od 1. 1. 2012 existuje jako samostatné školské zařízení - Dům dětí a mládeže Nová generace, jehož 
zřizovatelem je Křesťanské centrum Sion. 
 

Zřizovatel: 

Název:  Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion 
Sídlo:  Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové 
IČO:  26520982 
 

Kontakty: 

tel. / fax:  495 263 623 
mobil:   774 725 709, 608 700 227 
e-mail:  info@ddmng.cz 
web:  http://www.ddmng.cz  
 

Statutární zástupce: 

ředitel – Bc. Leoš Heger 
  

Zařazení do sítě škol: 

č.j. 38391/2011-25 ze dne 19.12.2011 
Identifikátor zařízení: 691 003 408 
IZO: 168 102 277 



 

 
 

2. Shrnutí činnosti v roce 2016 

2.1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

DDM Nová generace nabízí širokou škálu kroužků a volnočasových aktivit pro děti z celého 
Hradce Králové. V současné době nabízíme přes 50 zajímavých kroužků, které navštěvuje přibližně 
500 dětí. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi atraktivní kroužky patří například keramika, šikulky, vaření, sportovní hry, hudební 

kroužky (flétna a klávesy), street dance, bodystyling, technické kroužky (práce s PC, grafika, 
stříhání videa a zvuku…, legorobot), historicko-turistický kroužek a předškolák. Záměrem DDM je 
otevřít svoje kroužky dětem z celého města tak, aby se mohly naučit nejen novým dovednostem, 
ale zakusit na kroužcích také přátelskou atmosféru a pohodové prostředí. Motto DDM zní „OBJEV 
SVŮJ TALENT“. Chce tím vyjádřit, že každé dítě má v sobě nějaké obdarování, které může i v jejich 
kroužcích nejen objevit, ale i rozvinout. 

 
 

 

 
 
 
 
   

 

V posledních čtyřech letech DDM nabízí také aktivity pro dospělé. Mezi ně patří například 
kurz angličtiny, šití a vyrábění a dále sportovní aktivity jako je chlapský florbal, který původně 
vznikl pro tatínky a děti z naší školy a DDM ale postupně se rozrostl o okruh dalších známých a 
přátel a jejich starších dětí. Podstatnou částí této aktivity je nejen sport jako takový, ale i dobrá 
atmosféra, bez které se správná parta neobejde. Nabídka doplňuje dospělácký volejbal, který je 
otevřen všem, kdo se rádi hýbou a líbí se jim tento sport. Kolektiv je smíšený, což umožňuje ženám 
i mužům se do této sportovní aktivity zapojit. 



 

 
 

   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
V roce 2016 se také podařilo uskutečnit mnoho akcí a představení našich dětí, kde prezentovaly 
svá díla nejen učitelům a dětem z naší organizace a školy, ale i širší veřejnosti.   
V březnu se v Oblastní charitě v Hradci Králové uskutečnilo vystoupení dětí z hudebního kroužku. 
Děti přišly potěšit seniory hrou na flétnu. Vystoupení se dle ohlasu posluchačů velice líbilo. V úterý 
31. května se uskutečnil v budově KC Sion v Malšovicích Májový koncert hudebních kroužků. 
Program koncertu byl opravdu bohatý, proběhlo celkem 48 vystoupení dětí ze všech hudebních 
kroužků. K vidění byla také výstava výtvarných prací a keramických výrobků.  Ke konci školního 
roku, 16. června proběhlo v družině ZŠ Sion krásné představení dětí z dramatického kroužku 
s názvem O třech prasátkách a dvou vlcích. Rok 2016 byl opět příjemně zakončen předvánočním 
vystoupením dětí z hudebních kroužků s názvem „Vánoce s hudbou“. Koncert byl opravdu krásný, 
děti zahrály a zazpívaly vánoční písně a koledy a nechybělo divadelní vystoupení dětí z 
dramatického kroužku s názvem Čtvrtý král. 
 

  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

V rámci aktivit DDM Nová generace působí také florbalový klub Hradečtí lvi – FBC Sion, 
registrovaný u České florbalové unie. Vizí klubu je být klubem jak pro závodní hráče, tak i pro ty, 
kteří si chtějí příležitostně zasportovat. Pracují na tom, abychom z dětí vytvořili tým, který „táhne 
za jeden provaz“ a umí hrát fair play. Letos hrají v rámci Královéhradecké a Pardubické ligy již 
v šesti kategoriích - přípravka (5-7 let), elévové (8-10 let), mladší žáci (11-12 let), starší žáci (13-14 
let), dorost (15-16 let) a nově přibyli junioři (17-18 let). V současné době má klub cca 130 dětí. 
 

V den státního svátku 17. listopadu proběhl již 6. ročník turnaje Florbal open 2016, který se 
uskutečnil v SH Třebeš. Mezi účastníky jsme mohli opět spatřit jak pravidelné, tak i příležitostné 
hráče tohoto populárního míčového sportu. Otevřeného turnaje se účastnilo celkem 67 dětí ve 
věku 6 – 15 let a bylo sestaveno 15 týmů. Do turnaje se hlásili převážně již vytvořené týmy, 
některé z nich byli zcela originálního názvu (např. Kepučáci, Poníci, Zabijáci, Hekři aj.). Nejvíce 
zastoupená byla kategorie 2000-2002 v počtu 8 týmů, dále pak 4 družstva z týmů 2003-2005 a 3 
týmy mladších děti. Hráči si vyzkoušeli týmová utkání i dovednostní soutěže jednotlivců, mohli se 
poměřovat v rychlosti a přesnosti střel a ve slalomu. Tak jako každý rok, i letos byl turnaj plný 
sportovních zážitků, pozitivních emocí a fair play. Na ochozech haly vytvářeli skvělou atmosféru 
také diváci, zejména z řad rodičů a příbuzných hráčů. Na závěr turnaje nechyběly ceny pro vítěze a 
odměny za účast pro každý z týmů. Turnaj Florbal Open uspořádal florbalový klub FBC Sion 
Hradečtí lvi za podpory Královéhradeckého kraje a Centra Sion. 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.2. Táborová činnost a příměstské tábory 

2.2.1. Dětský letní tábor 

Dětský tábor se uskutečnil od 6. do 16. července v údolí Vranovské přehrady - areálu 
Zblovice. Letošní 23. ročník se nesl v duchu příběhů Bručka, misionáře mezi jihoamarickými 
indiány. Krásné, již předešlé roky, vyzkoušené místo je typicky táborové a velmi dobře udržované. 
Děti zde byly ubytovány táborově – mladší v chatkách a starší ve stanech. Celý areál nabízí velmi 
příjemné zázemí v podobě luk, prostoru pro volejbal/fotbal, bazénu, lodí apod. Táborové výpravy 
se zúčastnilo 88 účastníků. Děti s vedoucími zažily mnoho dobrodružství. Naučily se, jak přežít 
v divoké přírodě, zdolávaly přehrady na kánoích, koupaly se a plavaly v bazénu a řece, rybařily, 
vařily na ohni, vyzkoušely si různá řemesla. Nechyběly tematické hry a činnosti (indiánské souboje, 
bojovky, lukostřelba, stavění úkrytů, pevností a bunkrů aj.) během nichž si všichni naplno užívali 
společně strávený čas.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2.2. Příměstský tábor – florbalové soustředění 

Ve dnech 22. - 26. srpna jsme uspořádali již tradiční „Sportovní příměstský tábor se 
zaměřením na florbal“. Soustředění se konalo v zázemí ZŠ Sion J. A. Komenského v Kleinerově 
ulici a zúčastnilo se ho 67 dětí ve věku od 9 let. 
Cílem florbalového soustředění byla sportovní a florbalová příprava na novou sezónu, která 
spočívala v kondičních cvičeních, vytrvalostních bězích v terénu i krátkých sprintech, 
posilování, ale také ve zdokonalování se ve florbalových dovednostech a samozřejmě 
nechyběla trocha florbalové teorie.  
Nebyla to ale jen dřina, program byl plný zábavy, výletů, soutěží a legrace, díky nimž si děti 
mohly zbytek léta ještě vychutnat (např. triatlon a paddle board na Biřičce, koupání na Flošně 
a Stříbrném rybníku, výlety na kolech, rafty, lasergame). Závěr soustředění byl v pátek 
zakončen odpoledním společným zápasem s rodiči v SH Třebeš. 
Nejen poměrně vysoký počet účastníků, ale rovněž pozitivní ohlasy dětí i rodičů byly největší 
odměnou pro tým pracovníků, kteří se na realizaci příměstského tábora podíleli.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.3. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená 

s pobytem 

Mezi tyto akce patřily v roce 2016 následující akce: 

 31. května - Květnový koncert - vystoupení hudebních kroužků (flétna, klávesy, 
kytara) 

 16. června - O třech prasátkách a dvou vlcích - představení dětí z dramatického 
kroužku  

 17. listopadu - Florbal open - otevřený florbalový turnaj pro děti 
z Královéhradeckého kraje 

 13. prosince - Vánoce s hudbou - vánoční koncert hudebních kroužků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Zpráva o hospodaření 

Výnosy v tis. Kč 
 
1) Hlavní činnost: 

- Provozní dotace                                                     5 053,0 tis. Kč 
- Sponzorské příspěvky                                                18,0  tis. Kč 
- Tržby z prodeje služeb 1 098,0  tis. Kč 

      Celkem                                                                  6 169,0  tis. Kč       
 
2) Hospodářská činnost: 

- Tržby za prodané zboží 38,0  tis. Kč 
 
Výnosy celkem:                                                6 207,0  tis. Kč 
 

Náklady v tis. Kč      

 
1) Hlavní činnost: 

- Spotřeba materiálu                                                  568,0 tis. Kč     
- Spotřeba energie                                                           94,0  tis. Kč 
- Opravy a udržování 1,0 tis. Kč 
- Cestovné                                                                      40,0 tis. Kč 
- Náklady na reprezentaci                                              11,0 tis. Kč 
- Ostatní služby                                                          1 289,0 tis. Kč 
- Mzdové náklady                                                      3 037,0 tis. Kč 
- Zákonné sociální pojištění                                       685,0 tis. Kč 
- Ostatní sociální pojištění                                            38,0 tis. Kč 
- Zákonné sociální náklady                                          45,0 tis. Kč 
- Ostatní sociální náklady                                              7,0 tis. Kč 
- Daně a poplatky                                                           2,0 tis. Kč 
- Jiné ostatní náklady                                                26,0 tis. Kč 
- Odpisy 20,0    tis Kč 

      Celkem                                                                  5 863,0  tis. Kč 
 
2) Hospodářská činnost: 

- Prodané zboží (obědy)                                                  38,0 tis. Kč 
- Bankovní poplatky       1,0   tis. Kč 

     Celkem                                                                               39,0 tis. Kč 
 
 
Náklady celkem:                                               5 902,0  tis. Kč 
 



 

 
 

Hospodářský výsledek za organizaci                     418,0  tis. Kč 

V účetním období r. 2016 organizace vykazovala: 
hlavní činnost        410 tis. Kč 
vedlejší hospodářská činnost  8 tis. Kč 
celkový hospodářský výsledek za organizaci:  418 tis. Kč 

Investiční činnost 
Organizace v roce 2016 investovala do: 

- Plastový povrch hřiště          119 723,45 Kč 

Vypořádání dotací  
Organizace přijala ze státního rozpočtu (MŠMT) na aktivity hlavní činnosti pro rok 2016 dotace 
celkem v částce    4 837 tis. Kč 
Dotace od Statutárního města HK celkem    180 tis. Kč  
- PROJ/NÁJEM                        18 tis. Kč 
- PROJ/NÁJEM FLORBAL         55 tis. Kč   
- PROJ/ČINNOST SP       96 tis. Kč 
- PROJ/DRAKIÁDA              11 tis. Kč 
Dotace od České florbalové unie             20 tis. Kč 
Dotace od Královéhradeckého kraje       16 tis. Kč 

Vyúčtování poskytnuté dotace z MŠMT za rok 2016 

Příjmy (v Kč) 
691000  Dotace ze státního rozpočtu                                      4 837 000,00               
 
Výdaje (v Kč) 
501000 Spotřeba materiálu        241 815,55 
501100 DHIM – inventarizace        11 616,00 
502000 Spotřeba energie        81 901,00  
511000 Opravy a udržování             787,00 
518000 Služby      117 359,16 
518100 Nájemné       654 527,00 
518200 Poštovné    73,00 
518300 Přepravné          1 180,29 
518800 Služby školení a vzdělávání           10 000,00 
521000 Mzdové náklady   1 995 811,00 
521100 Mzdové náklady - DoPP     1 021 445,00 
524000 Zákonné soc. pojištění      685 386,00 
528100 Ostatní sociální náklady          6 632,00 
549200 Zákonné pojistné          8 467,00 
Celkem:                                                               4 837 000,00   
 
Hospodářský výsledek:                                                   0,00 
Dotace byla plně vyčerpána. 



 

 
 

4. Počet pracovníků 

V roce 2016 pracovalo na HPP 7 zaměstnanců a na dohody 79 zaměstnanců.  

5. Vzdělávání pracovníků 

Všichni pracovníci se pravidelně účastní odborných kurzů v rámci své odbornosti a splňují 
minimální kritéria vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.  

6. Spolupráce s ostatními  
DDM Nová generace je součástí Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v 
České republice (SP DDM), které podporuje rozvoj středisek volného času a 
domů dětí a mládeže. Ředitel DDM Nová generace se účastní pravidelných 
regionálních setkání tohoto sdružení, kde se domlouvá vzájemná spolupráce a 
dochází k předávání cenných zkušeností a informací. 
 
Dále DDM Nová generace úzce spolupracuje se ZŠ Sion J. A. Komenského, 

využívá některé z jejich prostor a také mnoho jejich dětí navštěvuje kroužky DDM.  
 

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně 
nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU 
a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny 
na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii aj. Cílem Evropské 
dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. 
Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má 
trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi.  Více na 

íhttp://www.naerasmusplus.cz/ . (EDS) 
 
DDM Nová generace je jednou z organizací, která vysílá nebo 
hostí dobrovolníka či koordinuje spolupráci v rámci výměnných 
evropských projektů. 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DDM Nová 

generace je od roku 2014 místním centrem programu 

DofE, který je součástí celosvětové prestižní Mezinárodní 

ceny vévody z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje v desítkách zemí 

po celém světě mladé lidi napříč společností na cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, 

budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění. 

V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k 

jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají 

nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Více na www.dofe.cz (DOFE) 

 

Zpracovala: Alena Muzikantová, sekretářka DDM Nová generace 

V Hradci Králové dne 28. 12. 2016 


