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Zpráva o činnosti a plnění úkolů za školní rok 2019/2020, č.j.  DM-010/2176/2020, je  

zpracovaná dle požadavků Pardubického kraje v souladu s čl. 8 směrnice Zásady vztahů orgánů 

kraje k příspěvkovým organizacím zřizovaným Pardubickým krajem, VN/17/2019, ze dne 

2.12.2019.  

K vypracování části I., týkající se vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková 

organizace zřízena včetně doplňkové činnosti, přistoupil tým zpracovatelů jako k výroční zprávě 

o činnosti školy, přičemž školskému zařízení není daná zákonná povinnost zpracovávat výroční 

zprávu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Tým přiměřeně použil odst. 1 § 7 vyhlášky 

č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném 

znění. Základní údaje o hospodaření školského zařízení jsou rozšířeny o požadavky vyplývající 

z dalších bodů osnovy, a to v části III. a IV.    

 Jednotlivé části zprávy zpracovali:  

 

 

Pardubice, říjen 2020        

Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka  

 

 

Poznámka: 

Zpráva o hospodaření organizace za rok 2019, č.j.  DM-010/0453/2020, jako II. část Zprávy 

o činnosti a plnění úkolů za rok 2019 byla zpracovaná dle požadavků Pardubického kraje 

v souladu již dnes neplatné vnitřní normy čl. 28 směrnice Zásady vztahů orgánů kraje 

k příspěvkovým organizacím zřizovaným Pardubickým krajem, VN/10/2014, ze dne 20. 3.2014. 

Zpráva o hospodaření organizace za rok 2019 byla odeslaná zřizovateli pod názvem „Zpráva 

o činnosti a plnění úkolů – II. část Zpráva o hospodaření organizace za rok 2019“ prostřednictvím 

datové schránky dne 28. 02. 2020, ID zprávy 757989763.  

O existenci nové normy se příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna dozvěděla 

dopisem ze dne 18. 5. 2020.   
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ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
  ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  

ČÁST I 
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

1  Základní údaje o činnosti školského zařízení 

1.1 Základní údaje 

Název příspěvkové organizace:  Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 

Sídlo:   Rožkova 331, Zelené Předměstí 

530 02 Pardubice  

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ:   48161071 

DIČ:   CZ48161071 

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka 

Kontaktní údaje: 
 

Telefon:   466 330 774  

E-mail: info@dmpce.cz  

Internetová adresa: www.dmpce.cz 

ID datové schránky: q6r6p6m 

  

Školská rada: nezřizuje se 

  

Zřizovatel: Pardubický kraj 

Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město 

532 11 Pardubice 

IČ: 70892822 

1.2 Charakteristika školského zařízení 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice je samostatným školským zařízením, které co do 

naplněnosti ubytovací kapacity 700 lůžek patří k největším v České republice. Vzhledem 

k výjimečným oborům vzdělání poskytovaných středními školami v Pardubicích je o školské služby 

domova mládeže dlouhodobě značný zájem. 

Školské zařízení poskytuje žákům středních škol, základních škol a studentům vyšších odborných 

škol  ubytování v domově mládeže, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací 

činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům celodenní 

stravování ve školní jídelně. Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání 

volného času formou zájmových činností, vytváří potřebnou podporu a zázemí pro domácí přípravu 

ke studiu.    

Školské služby jsou poskytovány ve 3 budovách ve 2 areálech:  

Areál 1 

- budova A v ulici Rožkova 331, Pardubice – počet lůžek 206   

- budova B v ulici Rožkova 2432, Pardubice – počet lůžek 200  

mailto:info@dmpce.cz
http://www.dmpce.cz/
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Obě budovy jsou propojené spojovacím krčkem, mají společnou zahradu s asfaltovým hřištěm. 

Areál 2 

- budova C v ulici Gorkého 350, Pardubice – počet lůžek 294. Zde se nachází také školní jídelna 

propojená s ubytovací částí, vstup do zahrady se 3 hřišti a zelení. 

Školské zařízení se nachází v městské části Pardubice – Zelené Předměstí, místní části V. obvodu 

s názvem Dukla. V dosahu jsou zastávky městské hromadné dopravy, pěšky je centrum města 

dosažitelné za ca 15 minut, stejně jako hlavní vlakové i autobusového nádraží. Bezplatné parkoviště 

pro několik desítek automobilů je přímo před areálem.  

2 Přehled činností příspěvkové organizace  

2.1 Povolené činnosti zřizovací listinou 

Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo pro Domov mládeže a školní jídelnu Pardubice zřizovací 

listinu dne 19.12.2013, č. j. KrÚ 3094/2014/16 OŠK.  

Zastupitelstvo Pardubického kraje vydává dodatky k příloze zřizovací listiny s názvem „Potvrzení 

o existenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací“, poslední 

dodatek č. 7 je ze dne 4. 6. 2019. 

Zřizovací listinou je vymezen hlavní účel a předmět činnosti organizace: 

1. Domov mládeže - poskytování školských služeb podle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  

2. Školní jídelna - poskytování školských služeb podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a za účelem 

dosažení zisku může vykonávat organizace doplňkové činnosti: 

a) stravování i pro jiné osoby 

b) ubytování i pro jiné osoby  

2.2 Činnosti zapsané v rejstříku škol a školských zařízení: 

1. Domov mládeže 

Vykonávaná činnost: domov mládeže 

Nejvyšší počet povolených lůžek ve 

školském zařízení: 
700 

Účinnost zápisu v rejstříku škol a 

školských zařízení: 
od 1. 9. 2017 

Rozhodnutí: č.j. KrÚ 53147/2017 ze dne 1. 8. 2017 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo 

školských služeb: 

Rožkova 331, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Rožkova2432, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Gorkého 350, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

2. Školní jídelna 

Vykonávaná činnost: školní jídelna 

Nejvyšší počet povolených strávníků ve 

školní jídelně: 
875 
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Účinnost zápisu v rejstříku škol a 

školských zařízení: 
od 1. 2. 2019 

Rozhodnutí: č.j. KrÚ 4709/2019 ze dne 18. 1. 2019 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo 

školských služeb: 
Gorkého 350, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kapacita školní jídelny 

je využívána nerovnoměrně z důvodu toho, že žáci odebírají oběd ve školní jídelně školy, kde se 

vzdělávají. Školní jídelna domova připravuje snídaně a večeře.    

Školní jídelna připravuje hlavní jídla pro školní jídelnu - výdejnu při SOU plynárenské Pardubice. 

Do školní jídelny dochází na oběd žáci a zaměstnanci z Anglického gymnázia, Střední odborné školy 

a Vyšší odborné školy, s.r.o. 

Školní jídelna zajišťuje za úplatu vedle školního stravování žáků také závodní stravování 

zaměstnanců příspěvkové organizace.  

2.3 Živnostenská oprávnění zapsaná v živnostenském rejstříku  

Organizace vykonává od roku 2013 doplňkovou činnost na základě živnostenského oprávnění: 

1. Ubytovací služby - ohlašovací živnost volná 

2. Hostinská činnost - ohlašovací živnost řemeslná, odpovědnou osobou je osoba s výučním 

listem. 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činností 

Personální činnost domova mládeže zabezpečuje stabilizovaný kolektiv pedagogických 

a nepedagogických pracovníků v evidenčním počtu 60 osob, přepočtených 58,41 (údaj platný ke dni 

31. 12. 2019). Z celkového počtu 60 fyzických pracovníků organizace je 26 pedagogických a 34 

nepedagogických pracovníků, z toho 10 pracovníků školní jídelny. Průměrný věk všech zaměstnanců 

je 52,46 let.  
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3.1 Organizační struktura a stručný popis jednotlivých útvarů 

Vzhledem k velikosti a rozsáhlosti budov a zajištění celodenního provozu od neděle 17 hod. do pátku 

16 hod. je organizační členění rozděleno do 4 útvarů.  

Graf 2 Organizační struktura 

3.2 Personální zabezpečení činnosti domov mládeže 

3.2.1 Výchovně vzdělávací činnost 

Stěžejním útvarem pro zajištění hlavního úkolu je útvar výchovně vzdělávací. Vedením je pověřen 

zástupce ředitelky. Podle profesního členění se sestává jak z pedagogických pracovníků, tak i 

nepedagogických pracovníků. V útvaru je celkem 25 pracovních pozic bez ředitelky:  

- vychovatelé, kteří zodpovídají za vedení výchovné skupiny, tzv. skupinoví vychovatelé (22) 

- vychovatelé bez výchovné skupiny - denní, noční, odpolední (5) 

- bezpečnostní pracovníci – nemají pedagogické vzdělání. Kontrolují prostory domova mládeže 

a vstupy do budov, vykonávají dohled vedle pedagogického pracovníka v noci (5)    

Výchovně vzdělávací činnost domova mládeže probíhá podle školního vzdělávacího programu 

(ŠVP). Kromě pravidelných činností s výchovnou skupinou pedagogové působí v zájmových 

útvarech (klubech, kroužcích) případně organizují jednorázové nabídkové akce, které přizpůsobuje 

svým zaměřením zájmu žáků, vedou pohovory se žáky či zákonnými zástupci, jsou nápomocni při 

procvičování nebo prohloubení učiva aj. 

Přímá pedagogická činnost pro pedagogické pracovníky výchovy mimo vyučování a domova 

mládeže je stanoven ředitelkou v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních,  

a nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

Přímá pedagogická činnost vychovatele je stanovena na maximu 32 hodin, z možného rozpětí 30 až 

32 hodin týdně, práce související s přímou pedagogickou činností (dohledy nad žáky aj.) jsou 

v rozsahu 8 hodin. Jedna hodina přímé pedagogické činnosti má 60 minut.  

Denní vychovatel je současně metodikem prevence sociálně patologických jevů, úzce spolupracuje 

s vedením domova mládeže, skupinovými vychovateli a školním asistentem (Šablony II). Na žáky 

působí individuálně i skupinově. Jeho úloha spočívá zejména při řešení pozdních odchodů do školy, 

asistentka ředitelky

podatelna, spisová služba

pověřenec GDPR

vychovatelé

výchovných skupin

(18 + vedoucí)

vedoucí vychovatelé

budova A,B,C

(3)

vychovatelé bez skupin

(5)

bezpečnostní pracovníci

(5)

Útvar výchovně vzdělávací

vedoucí (1)

Ekonomika majetku,

ubytování a stravování

(2)

Útvar ekonomický

vedoucí (1)

uklízečky

(4)

technický pracovník

zástupce

(1)

pracovník údržby, školník

uklízečky, údržba prádla

(8)

Útvar provozu a bezpečnosti

vedoucí (1)

kuchaři

a pomocné síly

(7)

vedoucí

 kuchař směny

(2)

Školní jídelna

vedoucí (1)

ředitelka

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Metodik a koordinátor ICT
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záškoláctví,  případě zdravotních problémů, nevolností řeší zdravotní stav žáka s lékaři, zákonnými 

zástupci, případně koordinuje jeho odjezd do místa bydliště. 

Vychovatelé bez výchovné skupiny pracující převážně v noci dohlíží nad individuální přípravou do 

školy v případě potřeby žáka, řeší pozdní povolené i nepovolené příchody žáků z vycházek po 22:00 

hodině, příchody žáků konzervatoře z koncertů.  Individuálně dohlíží na dřívější vstávání žáků před 

6:00 hodinou, např. těch, kteří se účastní praktického vyučování, školních exkurzí.  Dbá na 

bezpečnost žáků v noci a dohlíží nad dodržováním nočního klidu s pomocí bezpečnostních 

pracovníků ve 3 budovách Domova mládeže a školní jídelny Pardubice. V případě potřeby se 

vychovatelé vzájemně zastupují.  

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a požadavky na odbornou kvalifikaci na 

pozici vychovatele jsou dány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních, v platném 

znění. Všichni pedagogičtí pracovníci domova mládeže splňují kvalifikační předpoklady a jsou 

odborně a pedagogicky způsobilí. Vysokoškolské vzdělání I. a II. stupně pedagogických věd 

(učitelství, vychovatelství) má 10 vychovatelů, 2 s vysokoškolským vzděláním jiného studijního 

programu než pedagogického si doplnili odbornou kvalifikaci v rámci akreditovaného studia 

celoživotního vzdělávání.  Středoškolské odborné vzdělání má 14 vychovatelů.  

Tým pedagogů je zkušený, složený z pracovníků s dlouhou pedagogickou praxí. Právě tato oblast 

personálního zajištění u pedagogických pracovníků se jeví do budoucna jako problematická. 

Vzhledem k výkonu práce převážně v odpoledních večerních a nočních hodinách není povolání 

vychovatele v domově mládeže vyhledávané mladšími ročníky zejména ženami z důvodu péče o 

vlastní děti.  Stabilita  pedagogického sboru nastává u nových pedagogů od 40 let věku. Začínajícím 

vychovatelům je poskytována roční metodická pomoc vychovatelem s minimálně pětiletou praxí v 

domově mládeže (status „uvádějící vychovatel“). Ke dni 30. 6. 2020 ukončil na vlastní žádost 

vychovatel, důvodem je odchod do starobního důchodu.   

3.2.2 Nepedagogičtí pracovníci domova mládeže  

Zaměstnanci útvarů provozu a bezpečnosti (techničtí pracovníci, technik, uklízečky, údržba prádla), 

ekonomického (ekonomka, účetní, ekonomka pro doplňkovou činnost, hospodářka ředitelky) a  

bezpečnostní pracovníci, spadající v organizační struktuře do útvaru výchovně vzdělávacího,  se 

výraznou měrou podílí na zajištění provozu domova mládeže i školní jídelny.  
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Vzhledem k tomu, že převážná část oprav, úklidu aj., probíhá v dopoledních a odpoledních hodinách, 

je spolupráce mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci nepostradatelná. Součinnost s denní 

vychovatelkou (metodik prevence) a ostatními skupinovými vychovateli je důležitá právě 

v předávání informací týkajících se dohledů nad žáky, pořádků na pokojích, dodržování bezpečnosti. 

Včasné předávání informací právě mezi těmito skupinami zaměstnanců napomáhá k rychlejšímu 

řešení vzniklých odchylek či škod od dodržování vnitřního řádu DM.  

Tým nepedagogických pracovníků je zkušený a stálý, nicméně je zřejmé, že v krátkém období stojí 

před postupnou generační obměnou. Z 24 zaměstnanců je 16 starších 50 let, z toho 13 starších 55 let, 

což je více jak polovina nepedagogických zaměstnanců. K 30. 6. 2020 byl ukončen pracovní poměr 

uklízečky na vlastní žádost (odchod do důchodu).  

3.3 Personální zajištění školní jídelny 

Útvar školní jídelny zajišťuje stravování pro ubytované žáky v celodenním provozu, tj. na 2 směny. 

Stavu připravuje celkem 10 pracovnic. Skladba pracovního zařazení: 

- 1 vedoucí jídelny  

- 4 kuchařky s výučním listem  

- 5 pomocní pracovníci v kuchyni 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice spolupracuje se Střední průmyslovou školou 

potravinářství a služeb Pardubice v oblasti realizace odborného výcviku žáků oboru kuchař. Ve 

školním roce 2019/2020 vykonávali odborný výcvik 4 žáci, kteří v týdenních cyklech a ve 2 směnách, 

tj. 1 žák na 1 směnu, se prakticky zaučovali ve svém oboru.   

3.4 Změny zaměstnanců v průběhu školního roku 

Pro posílení výchovně vzdělávací činnosti pedagogů v zájmových útvarech spojených s realizací 

projektu OP VVV Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II  Podpora vzdělávání na domově 

mládeže byla přijata od 1. 9. 2019 pracovnice s částečným úvazkem vychovatelka a školní asistentka 

s činností mj. koordinace docházky v odpoledních hodinách v budovách Rožkova 331 a Rožkova 

2432. Od 1. 1. 2020 byla posílena činnost i na budově Gorkého 350.    

Stav provozních zaměstnanců v oblasti úklidu a údržby byl doplněn po skončení pracovního poměru 

o 1 pracovnici úklidu a od 17. 9. 2019 pracovníkem správu budov – údržby. Pro zaměstnání tohoto 

pracovníka byla využita dotace na mzdové prostředky úřadu práce.  
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Ke dni 30. 6. 2020 byly ukončeny 3 pracovní poměry, z toho 2 (vychovatel, uklízečka) z důvodu 

odchodu do starobního důchodu a 1 na vlastní žádost (kuchařka). Příjem nových zaměstnanců je řešen 

s počátkem školního roku. Vychovatel se uvolil zastupovat kolegy v případě pracovní neschopnosti.  

Stěžejní záležitostí v personální oblasti je budoucí řešení generační výměny pedagogického sboru i 

útvaru provozu a bezpečnosti.  

3.5 Personální zajištění doplňkové činnosti 

Doplňková činnost organizace, tj. hostinská činnost a ubytovací služby, je zajišťovaná nad rámec 

pracovních smluv hlavní činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná většinově o jednotlivé akce při 

zajištění ubytování nebo stravování, jsou za tímto účelem sjednávány dohody o provedení práce. Až 

na výjimky jsou sjednány dohody s vlastními zaměstnanci organizace. 

3.6 Personální zajištění všech činností po dobu mimořádných opatření 
souvisejících s COVID-19 

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

způsobeným novým koronavirem s označením SARS-CovV-2 v Evropě nařídilo Ministerstvo 

zdravotnictví dne 10. 3. 2020 mimořádným opatřením, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN 

s účinností od 11. 3. 2020 zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Úprava poskytování školských služeb byla upravena následnými usneseními 

vlády České republiky a přijatých krizových opatření včetně vyhlášení nouzového stavu od 13. 3. 

2020.  

Provoz domova mládeže nebyl vládním nařízením uzavřen. Činnost organizace při následném 

postupném uvolňování opatření vládou od 11. 5. 2020 probíhala v souladu s vydanými pokyny 

(manuál) MŠMT. Žákům maturitních a závěrečných ročníků SŠ, základních škol, účastnících se 

praktického vyučování nebo odborné praxe v intencích vládního nařízení byly poskytovány školské 

služby (ubytování, stravování) bez omezení s výjimkou omezení zájmových činností.    

V důsledku výše uvedeného bylo aktivováno krizové řízení organizace, byla vydávána opatření 

ředitelkou mj. k přizpůsobení pracovní doby zaměstnanců s ohledem na hygienickou bezpečnost 

práce, na prostorové vymezení výkonu práce se zamezením vzájemného kontaktu, vybavení 

zaměstnanců ochrannými pomůckami, dezinfekcí, provádění předávání osobních věcí žákům, 

stanovení práce zaměstnancům pro práci z domu, přijetí úsporných opatření s dopadem na omezení 

výdajů za provoz v návaznosti na výpadek příjmů za úplatu školských služeb. Zaměstnanci využili 

mimořádné situace k čerpání dovolené, požádat o čerpání neplaceného volna, pedagogickým 

pracovníkům bylo nařízeno samostudium podle zákona o pedagogických pracovnících. Nikdo ze 

zaměstnanců nebyl pozitivně testován ani v pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění na covid.   

Byla přijata také opatření s nutností úprav prostor (oddělení výdejního prostoru kuchyňského 

provozu), vybavení prostor včetně přístrojového vybavení pro částečnou soběstačnost (zásobníky na 

dezinfekci, ionizátory, pračky se sušičkou, žehlící stroj) a zásobování dezinfekčními prostředky.        

Informace o přijatých opatřeních a úpravě provozu organizace vzhledem k žákům byly vyvěšovány 

na veřejně přístupných místech, webových stránkách www.dmpce.cz, zasílány prostřednictvím 

hromadné korespondence SW Bakaláři na e-mailové adresy zákonným zástupcům a zletilým žákům. 

Informace na požádání nebo telefonické dotazy poskytovali také ostatní zaměstnanci, zejména 

skupinoví vychovatelé, pracovníci na recepcích budov. 

http://www.dmpce.cz/
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4 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 

4.1 Přijímání žáků k ubytování v domově mládeže 

4.1.1 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

Celková kapacita domova mládeže je 700 lůžek, rozdělení lůžkové kapacity podle pohlaví 

v přijímacím řízení je 354 pro ubytování dívek a 346 pro chlapce. Rozdělení lůžek podle pohlaví 

vychází z předpokladu minulých let a z možností stavebního uspořádání jednotlivých oddělení. 

V případě výrazného převisu přihlášek jednoho pohlaví lze počty přizpůsobit a na úkor snížení 

přijímaného počtu druhého pohlaví. 

Přijímací řízení k ubytování žáků v domově mládeže probíhá ve správním řízení podle zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu s vnitřním předpisem Pravidla pro 

umísťování žáků a studentů k ubytování, č. j. DM-020/0307/2018, ze dne 22. 2. 2018. Výzva pro 

podání přihlášky žáka k ubytování byla zveřejněna 1. 3. 2019 na webu domova mládeže, datum pro 

podání přihlášky k ubytování byl stanoven na 31. 5. 2019. Z důvodu několikaletého převisu poptávky 

po ubytování byla stanovena bodová kritéria pro zohlednění některých zohledňujících faktorů 

uchazečů. Bodová kritéria jsou přílohou přihlášky k umístění do domova mládeže. Kritéria 

zohledňují: 

 věk žáka 

 speciálně vzdělávací potřeby žáka s doložením potvrzení školského poradenského zařízení 

 dopravní obslužnost pro cestu do školy (Pardubice) 

 vzdálenost trvalého bydliště žáka od místa vzdělávání 

 počet přestupů z místa trvalého bydliště do místa vzdělávání 

 studium oboru vzdělání a s talentovou zkouškou 

 žáky konzervatoře a žáky zapojených do činnosti sportovních klubů na úrovni celostátních 

soutěží, reprezentace ČR, sportovní akademie. Je nutné doložit potvrzením. 

 žáky, kteří ve školním roce vykonávají maturitní zkoušku   

Znevýhodňujícím kritériem jsou naopak udělená kázeňská opatření (podmíněné vyloučení, 

vyloučení) v domově mládeže ve stávajícím školním roce. 

Ke stanovenému termínu 31. 5. 2019 bylo podáno celkem 789 přihlášek, z toho 404 pro ubytování 

chlapců a 385 dívek. Vzhledem ke kapacitním možnostem domova mládeže a s přihlédnutím na 

možnosti ubytování odděleně dle pohlaví je celkový požadavek na ubytování převýšen o 89 

přihlášených ke dni 31. 5. 2019, z toho u chlapců o 60 a u dívek o 29 podaných přihlášek. 

Administrativní zpracování podaných přihlášek je vysoce náročná  správní záležitost vzhledem 

k absenci možnosti elektronického podání přihlášek pro správní řízení.  
 

Tabulka 1 Přijímací řízení podle škol k 1. 9. 2019 

  NÁZEV  ŠKOLY 
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1 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 

94, Pardubice 
329 10 292 189 103 27 

2 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ Pardubice, 

Karla IV. 13, Pardubice – SŠ 
128 4 97 5 92 27 

3 
Sportovní gymnázium 

Dašická 268, Pardubice 
78 4 72 32 40 2 

4 
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, 

náměstí Republiky 116 
53 1 46 34 12 6 
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Z tabulky (viz  

Tabulka 1) vyplývá, že od data pro podání přihlášky (31. 5. 2019) až do zahájení školního roku bylo 

podáno dalších 21 přihlášek k ubytování, 35 žadatelů vzalo svou žádost zpět nebo oznámili svůj 

nezájem o ubytování, 75 žádostí o umístění k ubytování zůstává v pořadí náhradních uchazečů. 

Přijetí žáka k ubytování u později podané přihlášky je řešeno až po uspokojení všech zájemců, kteří 

podali přihlášku ke stanovenému datu podání výzvou a zároveň vyjádřili svůj zájem o ubytování tím, 

že podali žádost o vydání nového rozhodnutí v případě změny pořadí náhradních uchazečů (zpětvzetí 

přihlášky, oznámení o nenastoupení k ubytování aj.) Nikdo z uchazečů se zamítavým rozhodnutím 

nepodával odvolání. 

Stran domova mládeže je snaha o co nejrychlejší zpracování přihlášek tak, aby rozhodnutí mohlo být 

sděleno co nejrychleji. Systém přijímacího řízení je transparentní, po celou dobu vedení seznamu 

náhradních uchazečů a jeho změně v případě odhlášení nebo oznámení o ukončení ubytování žáka je 

seznam aktualizován, jeho anonymizovaná verze je zveřejněna na www.dmpce.cz . V případě uvolnění 

ubytovací kapacity je domovem mládeže vždy kontaktován náhradník v pořadí. Náhradníci sledují 

bedlivě posun v seznamech na webových stránkách domova mládeže. 

5 
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o., U 

Josefa 118, Pardubice 
41 3 36 29 7 2 

6 
Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, 

Trnovská 159, Pardubice 
34 0 34 2 32 0 

7 Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice 29 0 28 17 11 1 

8 
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie a Základní 

škola a Mateřská škola, s.r.o., Ke Kamenci 151 
23 0 23 2 21 0 

9 
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná 

škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice 
21 4 17 13 4 0 

10 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Štefánikova 325, Pardubice 
18 2 16 13 3 0 

11 
Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Pardubice s.r.o., U Josefa 118, Pardubice 
17 4 4 1 3 9 

12 Gymnázium, Dašická 268, Pardubice 12 0 11 7 4 1 

13 
EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o., 

Sokolovská 150, Rybitví 
9 2 7 0 7 0 

14 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice 9 0 9 9 0 0 

15 
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o., Ke Kobelnici 

110, Pardubice 
3 0 3 0 3 0 

16 
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 

93, Pardubice 
2 0 2 0 2 0 

17 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a 

služeb, Čáslavská 205, Chrudim 
1 0 1 1 0 0 

18 
1. kladenská soukromá střední škola a základní škola 

(1.KŠPA), s.r.o., Holandská 2531, Kladno 
1 0 1 0 1 0 

19 
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a 

Základní škola s.r.o., Chrudim 
1 1 0 0 0 0 

20 
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Obránců míru 

1025, Přelouč 
1 0 1 0 1 0 

Celkem 810 35 700 354 346 75 

http://www.dmpce.cz/


Zpráva o činnosti a plnění úkolů  
za školní rok 2019/2020 

Část I  Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok 2019/2020 

11  

Graf 5 Počet přijatých k ubytování podle pohlaví a školy k 1. 9. 2019 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice se snaží řešit převis poptávky po ubytování koordinací a 

zveřejňováním volných kapacit v jiných domovech mládeže. V dosažitelné vzdálenosti, s dobrou 

dopravní obslužností a časovou dostupností se nachází domovy mládeže:                                                          

1. Střední průmyslová škola Chrudim    

2. SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim      

3. SPŠ stavební Pardubice v Rybitví    

4. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč  

5. SOU plynárenské Pardubice (hoši)    

6. Střední zdravotnická škola Pardubice (dívky)   

Žadatelé jsou upozorňováni na možnost podávat přihlášku k ubytování opakovaně nebo i na jiné 

domovy. Jsou informováni prostřednictvím webu www.dmpce.cz nebo během procesu správního 

řízení.  

Zpracování přihlášek probíhá za pomocí modulu přijímacího řízení programu Bakaláři, který je 

přizpůsoben pro využití samostatného školského zařízení domov mládeže. Přihlášky jsou přijímány 

dle výzvy pro podání přihlášek, a to prostřednictvím osobního podání v podatelně domova mládeže, 

poštou, e-mailem (scan) či datovou schránkou. 

4.1.2 Přijetí k ubytování v průběhu školního roku 

Domov mládeže se dlouhodobě potýká s převisem zájemců o ubytování. V průběhu školního roku 

dochází k pohybu stavu žáků nejčastějším důvodem ukončení ubytování je: 

 změna školy, kde se žák vzdělává 

 přerušení studia 

 zajištění jiného ubytování (vlastní bydlení, byt, podnájem) 

 upřednostnění dojíždění do školy před ubytováním v domově mládeže 

 socioekonomické důvody rodiny.  

189

5

32

34

29

2

17

2

13

13

7

9

0

1

0

0

0

0

1

103

92

40

12

7

32

11

21

4

3

4

0

7

3

3

2

1

1

0

0 50 100 150 200 250 300

Střední průmyslová škola chemická Pardubice,…

Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ…

Sportovní gymnázium…

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice,…

Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.,…

Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice,…

Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie a Základní…

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší…

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní…

Gymnázium, Dašická 268, Pardubice

Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o.,…

Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné…

Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o., Ke…

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice,…

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola…

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Obránců…

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a…

Celkový počet žáků

N
áz

ev
 š

k
o

ly

Počet přijatých k ubytování podle pohlaví a školy k 1. 9. 2019

Dívky

Chlapci

http://www.dmpce.cz/


Zpráva o činnosti a plnění úkolů  
za školní rok 2019/2020 

Část I  Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok 2019/2020 

12  

Graf 6 Změny počtu uchazečů v seznamu náhradníků od 31. 5. 2019 do 12. 3. 2020 

Uvolněná místa jsou nabízena žákům v pořadí zájemců o ubytování. Žáci v pořadí náhradních 

uchazečů, kteří jsou dočasně ubytovaní v jiných domovech mládeže, změnu využívají.  

Z grafu je zřejmé, že v seznamu náhradních uchazečů o ubytování je nemalý počet zájemců po delší 

dobu školního roku. Situace s umístěním žáků v ubytovacím zařízení je vstřícnější u děvčat, kdy 

v pořadí náhradníků byly na konci září 2019 jen 2 žadatelky, v listopadu se situace vyřešila zcela. 

Naopak u žáků se situace v pořadí náhradních uchazečů v průběhu školního roku takřka nezměnila.  

4.1.3 Řešení ubytování žáků v domově mládeže po dobu mimořádných opatření 
souvisejících s COVID-19 

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

způsobeným novým koronavirem s označením SARS-CovV-2 v Evropě nařídilo Ministerstvo 

zdravotnictví dne 10. 3. 2020 mimořádným opatřením, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN 

s účinností od 11.3.2020 zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů.  

V důsledku tohoto a i jiných vládních nařízení byl ubytovaným žákům vstup do domova mládeže 

povolen omezeně s opatřeními a to pouze za účelem vyzvednutí osobních věcí. Ke dni vyhlášení 

mimořádného opatření, tj. k 10. 3. 2020, byl evidovaný stav přijatých a ubytovaných celkem 689  

žáků, z toho 343 dívek a 346 chlapců.  

Činnost domova mládeže při následném postupném uvolňování opatření vládou od 11. 5. 2020 

probíhala v souladu s vydaným manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže 

a internátů v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020. Žákům maturitních 

a závěrečných ročníků SŠ, základních škol, účastnících se praktického vyučování nebo odborné praxe 

v intencích vládního usnesení č. 491 ze dne 30. 4. 2020 byly poskytovány školské služby (ubytování, 

stravování) bez omezení. Domov mládeže poskytl uvolněnou kapacitu ubytování i ostatním žákům 

z jiných domovů mládeže, např. ze SPŠ stavební Pardubice se sídlem v Rybitví, SPŠ Chrudim,  nebo 

pravidelně dojíždějícím do škol.  
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Ze zapsaného počtu 689 žáků využilo možnosti ubytování v květnu 65 žáků a v červnu 73 žáci. 

Z následující tabulky (viz tabulka 2) vyplývá, že žáci strávili v domově mládeže průměrně 5,56 

nocí/dní (pátek) nebo využili zázemí domova mládeže k přípravě k maturitní nebo závěrečné 

zkoušce. 

V souladu s § 123 dost. 4  školského zákona a § 5 odst. 4 věty druhé vyhlášky č. 108/2005 Sb., o 

školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, 

a z důvodu nouzového stavu vyhlášeného Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 

194 pro území České republiky s účinností od 13. 3. 2020, bylo přistoupeno k přiměřenému snížení 

úplaty za měsíc březen 2020. Vratka ve výši 980,- Kč byla splatná na začátku dubna. 

Tabulka 2 Využití poskytovaných služeb domova mládeže od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 

Měsíc 

poskytovaných 

služeb 

Počet dní 

provozu 

v měsíci 

Počet žáků* Počet strávených dní/nocí 

Chlapci Dívky celkem Chlapci Dívky celkem 

Průměr 

strávených nocí 

na žáka 

květen 2020 15 31 34 65 260 168 428 6,58 

červen 2020 21 38 35 73 182 157 339 4,64 

celkem 36 69 69 138 442 325 767 5,56 

*Počet evidovaných žáků, kteří strávili alespoň 1 noc v domově mládeže v daném období. 

Úplata ubytování za měsíce duben až červen 2020 nebyla vybírána, kromě případů, kdy žáci využili 

služeb domova mládeže v období uvolňování krizových opatření, tj. od 11. května. Pro období od 

11. 5. 2020 do konce školního roku, bráno 31. 8. 2020 byla stanovena týdenní úplata bez ohledu na 

počet nocí/dní ubytování v týdnu ve výši 400,- Kč.  

4.2 Ubytování v domově mládeže v doplňkové činnosti 

Vzhledem k tomu, že se domov mládeže potýká s dlouholetým převisem poptávky po ubytování 

v hlavní činnosti, jsou možnosti využívání lůžkové kapacity pro jiné osoby nebo skupiny v průběhu 

školního roku omezené. Ve spolupráci s ubytovanými žáky, souhlas s výjimečným využitím lůžka 

žáka pro mimořádné ubytování uděluje zletilý žák nebo zákonný zástupce v přihlášce do domova 

mládeže a také vždy před vlastním využitím lůžka, se mimořádné ubytování realizuje občasně o 

víkendech (od pátku s odjezdem v neděli) a o prázdninách.   

Typ ubytování a charakter poskytovaných ubytovacích služeb je vhodný spíše pro skupiny bez nároku 

na komfort (společná sociální zařízení, umývárny). Ubytování v domově mládeže včetně zázemí 

využívají organizátoři větších akcí celostátního charakteru a různých věkových kategorií. Domov 

mládeže se tak stává důležitou podporou pro uskutečnění sportovních turnajů, festivalů, hudebních 

přehlídek, soutěže konzervatoří nebo pro soustředění různého typu větších skupin: 

  8.11. 2019  Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů (182 osob) 

22.11. 2019 Republikový turnaj mladšího a staršího žactva ve florbalu (78 osob) 

22.11. 2019 Soutěž konzervatoří (200 osob) 

  6.12. 2019 Evropská soutěž v basketbalu žáků U14 (65 osob) 

  21.2. 2020  Turnaj v hokejbale juniorek U20 (90 osob) 

  24.8. 2020 Soustředění Českého chlapeckého sboru Boni pueri (90 osob)  

Ubytování v domově mládeže využívají i rodiče žáků, kteří se zúčastnili maturitních plesů. Domov 

mládeže neposkytuje služby hotelového typu, míněno ubytování jednotlivých osob na krátký čas.  

Domov mládeže má k dispozici volný byt správce, není dlouhodobě obsazen. Je pronajímán dle 

možnosti zletilým žákům. 
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Při poskytování ubytovacích služeb se dbá na to, aby doplňková činnost nezasahovala pouze stejná 

lůžka, tj. stejného žáka, stejné oddělení. Během přípravy pokoje na mimořádné ubytování a poté po 

ukončení ubytování  se provádí  vždy důkladný úklid včetně dezinfekce. Tento postup se provádí 

běžně bez ohledu na vzniklou situaci s šířením koronaviru. Předávání pokojů žáky a vychovateli před 

i po mimořádném ubytování prochází důkladnou kontrolou stavu. Úhrada škody za poškození 

inventáře se vždy vyžaduje.  

O poskytnutí krátkodobého nebo dlouhodobého ubytování se sepisuje smlouva. V případě ubytování 

cizinců jsou tito nahlášeni do portálu Cizinecké policie ČR, což je předmětem kontroly. 

 
Tabulka 3 Počet uzavřených smluv v mimořádném ubytování 

období 
ubytování 

délka ubytování počet smluv 
počet strávených 
nocí osoba/noc 

hodnota smlouvy 

o
d
 1

.9
.2

0
1
9
 d

o
 

3
1
.1

2
.2

0
1
9
  1 noc 9                381     95 250 Kč 

2 a více nocí 8                568     113 600 Kč 

měsíc a více 3                210     13 600 Kč 

Celkem 20             1 159            222 450 Kč 

o
d
 1

.1
.2

0
2
0
 d

o
 

3
1
.8

.2
0
2

0
 1 noc 9                209     56 400 Kč 

2 a více nocí 3                364     70 680 Kč 

měsíc a více 11                480     25 600 Kč 

Celkem 23             1 053     152 680 Kč 

Za školní rok 2019/2020 43             2 212     375 130 Kč 

V tabulce (viz Tabulka 3) je uveden počet smluv. Z důvodu mimořádných opatření byly dlouhodobé 

smlouvy na ubytování ukončeny, mohlo dojít k odchylkám v přepočtu počtu strávených nocí.    

4.3 Přihlášení ke stravování ve školní jídelně Domova mládeže a školní jídelny 
Pardubice  

4.3.1 Přihlášení ke stravování ve školní jídelně  

Domov mládeže poskytuje ubytovaným žákům celodenní stravování, žáci jsou přijetím k ubytování 

v domově mládeže současně přihlášeni ke stravování ve školní jídelně domova mládeže. V případě, 

že projeví písemně nezájem o pravidelné stravování, jsou žáci ze stravování odhlášeni. Žák vyjadřuje 

nevůli stravovat se také nevyzvednutím čipu.  

Příprava jídel pro jiné než ubytované žáky je možné. Pokud se jedná o hromadný odběr 

připravovaných jídel například do školní jídelny - výdejny, vždy se jedná o předem dojednanou 

smluvní záležitost. Odběr je možný jen do výše povolené kapacity nejvyššího počtu stravovaných.     

4.3.2 Stav školní jídelny k 31. 10. 2019 

Kapacita školní jídelny, tj. nejvyšší povolený počet stravovaných, ve školním roce 2019/2020 je 875 

stravovaných. 

A. Pravidelně stravovaní žáci 

I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže k 31. 10. 2019 

a) Počet přihlášených žáků k celodennímu stravování   585, z toho bez obědů 494 

b) Počet přihlášených žáků odebírajících pouze oběd     65 

II. Počet stravovaných žáků, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen k 31. 10. 2019 

a) Celodenní stravování SOU plynárenské      80, z toho bez obědů 18 
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b) Odběr pouze obědů SOU plynárenské    139 

Celkový počet žáků přihlášených ke stravování   869 

 

B. Ostatní pravidelně stravovaní   
I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže k 31. 10. 2019 

Celkem přihlášených         72 

z toho pracovníci škol a školských zařízení    52 

z toho zaměstnanci DM a ŠJ Pardubice     44, z toho 16 celodenní strava 

II. Počet stravovaných, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen k 31. 10. 2019 

Zaměstnanci SOU plynárenské      41 

 
Graf 7 Přihlášení strávníci celodenního stravování podle škol k 31. 10. 2019 

Největší skupiny stravovaných tvoří žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice, Střední 

průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice a žáci Sportovního gymnázia.  

Porovnáním údajů (viz Tabulka 4) přihlášených k celodennímu stravování vyplývá, že výrazná 

většina žáků kromě žáků školy Anglického gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, 

s.r.o., která sídlí nedaleko školní jídelny a žáci přichází i na oběd, odebírají oběd ve školách, které 

navštěvují. Žáci tedy odebírají pouze snídaně a večeře, k celodennímu stravování žáků dochází 

výjimečně. Snahou vedení Domova mládeže a školní jídelny Pardubice je zajistit rovnoměrnější 

využívání kapacity školní jídelny. Příprava jídel i celodenního stravování (obědy a večeře) je 

zmírněna přípravou jídel pro školní jídelnu - výdejnu Středního odborného učiliště plynárenského 

Pardubice.  
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Tabulka 4 Počty přihlášených strávníků - celodenního stravování podle škol k 31. 10. 2019 

Č. Škola Celkem 
bez 

obědů 

1. 

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. 

(AGYS) 15   

2. DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. 14 13 

3. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. 6 6 

4. Gymnázium Dašická  7 7 

5. Gymnázium Mozartova 8 7 

6. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 1 1 

7. Konzervatoř Pardubice 23 20 

8. Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. 3 3 

9. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 8 6 

10. Sportovní gymnázium 55 47 

11. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim 1 1 

12. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 1   

13. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 85 54 

14. Střední průmyslová škola chemická Pardubice 255 245 

15. Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 37 20 

16. Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. 31 31 

17. Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. 3 2 

18. Základní škola Pardubice - Ohrazenice 32 31 

Celkový součet 585 494 

Odběr jídel pro školní jídelnu - výdejnu Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice začal 

s počátkem školního roku 2018/19. Jednou z činností této školy je také domov mládeže. Příprava jídla 

pro výdejnu zahrnuje jak obědy, tak i večeře. Porovnáním dat (viz Tabulka 5) připravovaných druhů 

jídel (obědy, večeře) pro žáky výdejny  k ostatním stravovaným činí příprava obědů pro výdejnu 61 

% a večeří 13 %. V grafu je zobrazen poměr mezi zelenou a modrou barvou.  

Tabulka 5 Počet uvařených jídel v hlavní činnosti dle skupin - říjen 2019 

4.3.3 Stav školní jídelny v březnu 2020 (u žáků k 10. 3. 2020) 

A. Pravidelně stravovaní žáci 

I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže k 10. 3. 2020 

c) Počet přihlášených žáků k celodennímu stravování   523, z toho bez obědů 463 

d) Počet přihlášených žáků odebírajících pouze oběd     49 

II. Počet stravovaných žáků, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen k 10. 3. 2020 

Druh jídla Snídaně Obědy Večeře Počet 

Žáci ubytovaní - snídaně 5019     5019 

Žáci ubytovaní - oběd   737   737 

Žáci ubytovaní - večeře     6382 6382 

Žáci AGYS - pouze oběd   808   808 

Fotbalisti - jen večeře     344 344 

Zaměstnanci - oběd   631   631 

Zaměstnanci - večeře     103 103 

Žáci ve výdejně - oběd   3376   3376 

Žáci ve výdejně - večeře     1020 1020 

Celkem 5019 5552 7849 18420 
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c) Celodenní stravování SOU plynárenské      80, z toho bez obědů 18 

d) Odběr pouze obědů SOU plynárenské    139 

Celkový počet žáků přihlášených ke stravování   791 

 

B. Ostatní pravidelně stravovaní   
I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže k 10. 3. 2020 

Celkem přihlášených         80 

z toho pracovníci škol a školských zařízení    58 

z toho zaměstnanci DM a ŠJ Pardubice     50, z toho 19 celodenní strava 

II. Počet stravovaných, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen k 10. 3. 2020 

Zaměstnanci SOU plynárenské      41 

 
Graf 8 Přihlášení strávníci celodenního stravování podle škol k 10. 3. 2020 

Tak jak se mění v průběhu školního roku stav ubytovaných žáků, dochází ke změnám – snížení počtu 

stravovaných žáků. U největší skupiny stravovaných žáků Střední průmyslové školy chemické 

Pardubice došlo ke snížení o 32 stravovaných, u Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší 

odborné školy Pardubice bylo snížení pouze o 4 stravované. Stejně tomu je u žáků Sportovního 

gymnázia. U žáků ZŠ, což jsou žáci v tréninku fotbalové akademie s vysokým fyzickým zatížením, 

a jiných žáků se sportovním zatížením je dodržován stravovací režim, stravují se všichni. U žáků 

fotbalové akademie sleduje vyváženost stravy a skladbu jídelníčku nutriční specialista.   

4.3.4 Stav školní jídelny v období od 11. 5. 2020 (období uvolňování mimořádných 
opatření) 

Činnost školní jídelny při následném postupném uvolňování opatření vládou od 11. 5. 2020 probíhala 

v souladu s vydaným manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz školních jídelen v období do konce 

školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020. Žákům maturitních a závěrečných ročníků SŠ, 

základních škol, účastnících se praktického vyučování nebo odborné praxe v intencích vládního 

usnesení č. 491 ze dne 30. 4. 2020 byly poskytovány školské služby (ubytování, stravování) bez 

omezení. 
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4.3.5 Stav školní jídelny v květnu 2020  

A. Pravidelně stravovaní žáci 

I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže – květen 2020 

a) Počet přihlášených žáků k celodennímu stravování   37, z toho bez obědů 22 

b) Počet přihlášených žáků odebírajících pouze oběd     0 

II. Počet stravovaných žáků, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen - květen 2020 

a) Celodenní stravování SOU plynárenské      0, z toho bez obědů 0 

b) Odběr pouze obědů SOU plynárenské    14 

Celkový počet žáků přihlášených ke stravování   51 

 

B. Ostatní pravidelně stravovaní   
I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže – květen 2020 

Celkem přihlášených         49 

z toho pracovníci škol a školských zařízení    49 

z toho zaměstnanci DM a ŠJ Pardubice     49, z toho 14 celodenní strava 

II. Počet stravovaných, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen – květen 2020 

Zaměstnanci SOU plynárenské      30 

    

 

Graf 9 Počet žáků přihlášených k celodennímu  stravování podle škol v květnu 2020 

4.3.6 Stav školní jídelny v červnu 2020 

A. Pravidelně stravovaní žáci 

I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže – červen 2020 

a) Počet přihlášených žáků k celodennímu stravování   40, z toho bez obědů 22 

b) Počet přihlášených žáků odebírajících pouze oběd     0 

II. Počet stravovaných žáků, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen - červen 2020 

a) Celodenní stravování SOU plynárenské      0, z toho bez obědů 0 

b) Odběr pouze obědů SOU plynárenské    14 

Celkový počet žáků přihlášených ke stravování   54 

 

B. Ostatní pravidelně stravovaní   
I. Pravidelně stravovaní žáci ve školní jídelně domova mládeže – červen 2020 

Celkem přihlášených         49 

z toho pracovníci škol a školských zařízení    49 

z toho zaměstnanci DM a ŠJ Pardubice     49, z toho 19 celodenní strava 
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II. Počet stravovaných, pro které jsou připravená jídla odvážena do výdejen – červen 2020 

Zaměstnanci SOU plynárenské      30 

III. Cizí strávníci         13 

Vývoj provozního výkonu školní jídelny během školního roku lze vyčíst z následující tabulky (viz 

Tabulka 6). Odráží se v něm omezení provozu domova mládeže i školní jídelny mimořádnými 

vládními opatřeními od 11. 3. 2020 (zákaz přítomnosti žáků ve školách, stravování cizích osob ve 

školní jídelně). Ačkoliv provoz ubytování domova mládeže nebyl zprvu vládními opatřeními řešen, 

přesto i nemožnost poskytování ubytování ovlivnila činnost školní jídelny.  

Jídelna připravovala jídlo pouze pro své zaměstnance. Nutno podotknout, že sklady potravin při 

náhlém uzavření škol byly v plném stavu. Ke ztrátám z důvodu prošlých lhůt trvanlivosti potravin 

nedošlo, neboť skladovací prostory nejsou ve školní jídelně velké. Tím, že školní jídelna připravuje 

jídla v celodenním provozu, musí zásobování dodavateli probíhat několikrát v týdnu.     

Tabulka 6 Počty jídel za jednotlivé skupiny strávníků v měsíci květnu a červnu 2020 

Kategorie 

Počet jídel 

říjen 19 

Počet 

jídel 

březen 20 

Počet jídel 

květen 20 

Počet jídel 

červen 20 

Žáci ubytovaní -  snídaně 5019 1337 179 160 

Žáci ubytovaní -  oběd 737 206 71 96 

Žáci ubytovaní -  večeře 6382 2128 218 163 

Žáci AGYS – jen obědy 808 197   

Fotbalisti (ZŠ) – jen večeře 344 138   

Zaměstnanci - oběd 631 756 639 725 

Zaměstnanci - večeře 103 64 83 131 

Dovoz do výdejny žáci - obědy 3376 1152 200 191 

Dovoz do výdejny zaměstnanci - obědy 1020 403 365 536 

Cizí strávníci oběd – ve školní jídelně 250 128 0 107 

Celkem 18670 6509 1755 2109 
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Graf 10 Přihlášení strávníci celodenního stravování podle škol v červnu 2020 
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4.4 Výkon školní jídelny za školní rok 2019/2020 

Tabulka 7 Uvařená jídla dle stravovacích skupin za školní rok 2019/2020 

4.5 Přihlašování ke stravování v doplňkové činnosti 

Příprava jídel pro jiné než ubytované žáky je možná. Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 

vlastní živnostenský list na provozování hostinské činnosti. Odběr je možný jen do výše povolené 

kapacity nejvyššího počtu stravovaných. 

K pravidelnému stravování se žadatel přihlašuje podáním přihlášky ke stravování 

u pracovnice recepce budovy Gorkého 350, Pardubice, která zároveň odpovídá na dotazy k možnému 

přihlášení. Vzhledem k tomu, že strávníci prochází ubytovací částí budovy, je přihlašování cizích 

strávníků posuzováno i z hlediska bezpečnostních i hygienických rizik. Výdej pro cizí strávníky je 

časově oddělen.  

Stravování hromadných akcí je podmíněno předběžným ústním nebo písemném projednáním 

s vedoucí školní jídelny a v případě požadavku na stravování spojeným s ubytováním v domově 

mládeže také se zástupcem ředitelky. Pokud se jedná o hromadný odběr připravovaných jídel 

například do školní jídelny - výdejny, vždy se jedná o předem dojednanou smluvní záležitost. 

Celkový počet připravených jídel, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost za školní rok 

2019/2020   

Počet připravených večeří výrazně převyšuje počet připravených obědů i snídaní. Grafy zároveň 

ukazují, že doplňková činnost vzhledem k celkovému objemu připravovaných jídel kromě obědů 

uspokojuje pouze omezený okruh strávníků, nejčastěji jiní zaměstnanci a senioři z okolí. 
Tabulka 8 Celkový počet připravených jídel, rozdělená na hlavní a doplňkovou činnost za šk. r. 2019/2020 

 

Druh jídla 
Počet 

jídel 

Žáci ubytovaní - snídaně 27908 

Žáci ubytovaní - oběd 4500 

Žáci ubytovaní - večeře 36472 

Žáci AGYS - pouze oběd 3945 

Fotbalisti - pouze večeře 1908 

Zaměstnanci - oběd 7420 

Zaměstnanci - večeře 873 

Dovoz výdejna žáci - oběd 19842 

Dovoz do výdejny žáci - 

večeře 
6248 

Celkem 109 116 

Kategorie 

Uvařená jídla Vydaná jídla 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 

Počet obědů 35 707 7 749 15 865 3 552 

Počet večeří 45 501 539 39 253 539 

Počet snídaní 27 908 1 046 27 908 1 046 

Počet přesnídávek 27 908 0 27 908 0 

Počet svačin 4 500 0 4 500 0 

Počet 2. večeří 36 472 0 36 472 0 

celkem 177 996 9 334 151 906 5 137 
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V období od 10. 3.2020 v důsledku přijatých mimořádných opatření souvisejících s COVID-19 byl 

provoz školní jídelny pro cizí strávníky upraven s ohledem na aktuálně platná nařízení.     

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
školním vzdělávacím programem 

Domov mládeže ve školním roce 2019/2020 poskytoval ke dni 31. 10. 2019 ubytování 700 žákům, 

z toho bylo 354 dívek a 346 chlapců. Ubytovaní byli rozděleni do 22 výchovných skupin. Výchovnou 

činnost zajišťovali skupinoví vychovatelé a ostatní vychovatelé bez skupiny, kteří se podíleli na 

výkonu pedagogické činnost přes den a v noci. Průměrný počet ubytovaných žáků ve výchovné 

skupině byl 31,81 žáka. Průměrná naplněnost 9 dívčích skupin umístěných v budově C v ulici 

Gorkého 350 byla dokonce 32,88 žákyň na výchovnou skupinu. U naplněnosti výchovných skupin 

využívá domov mládeže povolené odchylky stanoveného nejvyššího počtu žáků ve skupině, kterým 

je 30 žáků.  

Ubytovaní žáci se vzdělávají v jedné z 18 středních škol nebo 1 základní škole. Věkové rozpětí žáků 

se pohybuje v rozmezí od 14 do 23 let. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci Střední průmyslové školy 

chemické Pardubice v počtu 289, žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné 

školy Pardubice v počtu 98, žáci Sportovního gymnázia v počtu 71.     

5.1 Výchovně vzdělávací činnost domova mládeže 

Výchovně vzdělávací činnost vychází ze školního vzdělávacího programu domova mládeže   Podle 

hlavních oblastí školního vzdělávacího programu je vychovatelem zpracován roční výchovně 

vzdělávací program, z kterého dále čerpají při vytváření vlastních měsíčních výchovně vzdělávacích 

plánů. Zároveň je tento program podkladem pro sestavení plánů pravidelných a nepravidelných 

zájmových činností a činností s individuálním zaměřením.  

Vzdělávání v DM je celodenní a je rozčleněno do dílčích vzdělávacích forem, ve kterých se aplikuje 

obsah vzdělávání: 

a) práce ve výchovné skupině – pravidelné činnosti 

b) pravidelné zájmové činnosti – zájmové kroužky, kluby 

c) nepravidelné zájmové činnosti – jednorázové nabídkové akce  

d) činnosti s individuálním zaměřením – doučování, poradenství, konzultace  

5.2 Práce ve výchovné skupině 

Hlavním úkolem pedagogických pracovníků je rozvoj kompetencí žáků a zajišťování podmínek pro 

studium a zjišťování úspěchů či neúspěchů při vzdělávání ve škole a sledování chování. Pedagogové 

věnovali velkou pozornost diagnostice žáka, komunikovali se zákonnými zástupci v případě potřeby, 

35707
45501

27908 27908

4500

36472

7749

539 1046 0 0 0
0

10000

20000

30000

40000

Počet obědů Počet večeří Počet snídaní Počet

přesnídávek

Počet svačin Počet 2. večeří

Počet uvařených jídel ve školním roce 2019/2020
Uvařená jídla Hlavní činnost
Uvařená jídla Doplňková činnost

Graf 11 Počet vydaných jídel ve školním roce 2019/2020 



Zpráva o činnosti a plnění úkolů  
za školní rok 2019/2020 

Část I  Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok 2019/2020 

22  

dbali také na osobnostní rozvoj a sebeobsluhu žáka. Pedagogové sledují včasnost vstávání do školy, 

sledují odchody a příchody do škol případně řeší zdravotní indispozice.  

V domácí přípravě se pedagogové věnovali k osvojení metod, jak se správně učit, studijní výsledky 

byli komunikovány zejména u problémovějších žáků se zákonnými zástupci. Vychovatelé s nimi 

konzultovali výchovné metody zejména v oblasti, jak nakládat s volným časem nebo úpravy 

vycházek, zapojení se do nabízené pravidelné  nebo nepravidelné zájmové činnosti domova mládeže. 

Pedagogové v případě potřeby dohlíží nad zpracováním referátů, seminárních prací, případně se 

podílí sami dle svých aprobací nebo zprostředkují doučování mezi žáky.      

5.3 Pravidelné zájmové činnosti – zájmové útvary 

Prioritou práce v oblasti vzdělávání je vytvoření kvalitního prostředí pro pravidelnou přípravu na 

vyučování. Domov mládeže a školní jídelna Pardubice získal v roce 2019 dotaci na podporu 

vzdělávání na domově mládeže z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy 

č. 65 Šablony II. Realizační část projektu začala od 1. 5. 2019 personální podporou ve formě školního 

asistenta, který mj. posílil dohledy nad žáky, je kontaktní osobou při komunikaci se zákonnými 

zástupci např. v době přijímacího řízení. Stěžejní část realizace projektu začala ve školním roce 

2019/2020, finanční prostředky umožnily výraznou měrou zlepšit materiálně technické podmínky pro 

vzdělávání žáků v domově mládeže, a to zlepšením prostor (keramická dílna), vybaveností kluboven 

(ICT dílna, nahrávací studio), zajištěním podpory vzdělávání pedagogických pracovníků, rozšířit 

zájmovou činnost o kluby. 

Zájmové činnosti jsou vzhledem k různosti zájmů ubytovaných žáků organizovány a nabízeny pro 

všechny ubytované žáky převážně formou otevřených akcí směřujících k účelnému využívání 

volného času. 

1. SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Volejbal hřiště DM, tělocvična úterý, čtvrtek 18:00 – 19:00 24 

Kondiční cvičení klubovna – suterén středa 17:00 – 18:00 12 

Jóga klubovna 3. patro úterý 19:00 – 20:30 16 

Stolní tenis půda – herna pondělí - čtvrtek 15:00 – 17:00 11 

Stolní fotbálek půda – herna úterý 18:00 – 19:00 14 

Šipky půda – herna dle dohody dle dohody 6 

Futsal tělocvična čtvrtek 18:00 – 19:00 26 

Florbal tělocvična úterý 19:00 – 20:00 28 

Střelecký půda - střelnice středa, čtvrtek 19:00 – 20:00 29 

Šachy klubovna úterý 15:00 – 17:30 12 

Deskové hry klubovna 3. patro úterý 19:00 – 20:30 22 

Kvízové soutěže vychovatelna 3. patro čtvrtek 19:00 – 20:30 9 

Plavání plavecký bazén pondělí 19:30 – 20:30 75 

Posilovna A posilovna pondělí, středa 16:00 – 18:00 41 

Kulečník klubovna přízemí dle dohody 15:00 – 19:00 16 

Posilovna C posilovna úterý, středa 16:00 – 17:30 16 

Body styling hudební klub čtvrtek 19:00 – 20:00 30 

Jóga a zdravá záda hudební klub čtvrtek 17:00 – 18:30 17 

2. HUDBA – TANEC 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Hudební kroužek hudebna – suterén pondělí – čtvrtek 15:00 – 19:00 17 

Výuka hry na kytaru klubovna – suterén pondělí – čtvrtek 19:00 – 21:00 5 

Spontánní tanec klubovna - suterén úterý 19:00 – 20:30 10 

Klavír klubovna - suterén pondělí 19:00 – 20:30 7 
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Práce se zvukem nahrávací studio středa 18:30 – 21:00 10 

3. VÝTVARNÁ - KREATIVNÍ ČINNOST 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Výtvarný kroužek  klubovna 2. patro Pondělí 17:00 – 18:30 10 

Keramika suterén – dílna čtvrtek 17:00 – 19:00 9 

Šití – úprava oděvů klubovna 3. patro úterý, středa 17:00 – 19:00 2 

Kreativní klub klubovna 1. patro středa 18:00 – 19:30 7 

Ruční a tvořivé práce klubovna 2. patro úterý 19:30 – 21:00 15 

Vaříme spolu kuchyňka  dle dohody 19:00 – 20:00 20 

4. DIVADLO – KULTURA 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Čtenářský klub klubovna 3. patro čtvrtek 17:00 – 18:30 9 

Knihovna knihovna suterén úterý, čtvrtek  16:00 – 16:45 42 

Filmový klub studentský klub středa 19:00 – 21:30 15 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Ekocentrum Pardubice Ekocentrum Paleta dle dohody dle dohody 18 

Úprava venkovního 

prostředí  
venkovní úseky DM pondělí - čtvrtek dle potřeby 143 

6. PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Český jazyk vychovatelna dle dohody dle dohody 19 

Zeměpis vychovatelna dle dohody dle dohody 10 

Dějepis vychovatelna dle dohody dle dohody 8 

Německý jazyk vychovatelna dle dohody dle dohody 30 

Ruský jazyk vychovatelna dle dohody dle dohody 6 

Kvízové soutěže vychovatelna úterý, středa 17:00 – 18:00 15 

Anglický jazyk vychovatelna pondělí 19:00 – 20:30 12 

Německý jazyk ředitelna dle dohody dle dohody 2 

Francouzský jazyk klubovna č. 18 úterý 17:00 – 18:30 2 

7. DOMOVNÍ RADA, STRAVOVACÍ KOMISE 

Zájmová činnost Místo Den Čas Účast 

Stravovací komise 

žáků a studentů DM 
studentský klub 

první čtvrtek v měsíci 
19:30 142 

Domovní rada žáků a 

studentů DM 
studentský klub 

první čtvrtek v měsíci 
19:30 142 

5.4 Nepravidelné zájmové činnosti – nabídkové akce  

Nepravidelné zájmové činnosti jsou nabízeny formou nabídkových akcí nad rámec pravidelných 

zájmových činností. Zpravidla jsou nabízeny na nadcházející měsíc. Při měsíčním plánování může 

vychovatel operativně reagovat na možné změny podmínek, přesouvat nebo nově vytvářet 

a propojovat oblasti v závislosti na složení výchovné skupiny, úrovni žáků, ochoty spolupracovat 

a v neposlední řadě výši finančních prostředků uvolněných pro zájmovou činnost.  

Měsíční plán nabídkových činností sestavuje podle návrhů vychovatelů zástupce ředitelky, je 

zveřejňován na webu DM. Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily následující nepravidelné 

zájmové činnosti: 
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Září 2019 Účast žáků 

02. 09. 2019 Orientační prohlídka Pardubic 9 

04. 09. 2019 Orientační prohlídka Pardubic 15 

05. 09. 2019 Velké „Člověče nezlob se“ v Atrium paláci 10 

26. 09. 2019 Domovní rada, stravovací komise 26 

Říjen 2019 

08. 10. 2019 Návštěva divadelního představení 9 

09. 10. 2019 Šachový turnaj 8 

14. 10. 2019 Turnaj ve stolním tenise 19 

16. 10. 2019 
Bílá pastelka – charitativní akce pro zrakově postižené 

spoluobčany 
34 

16. 10. 2019 Návštěva HZS Pardubice 33 

21. 10. 2019 Halloweenské rychlovky 2 

24. 10. 2019 Domovní rada, stravovací komise 27 

24. 10. 2019 Turnaj v kulečníku 14 

31. 10. 2019 Halloweenské malování 13 

Listopad 2019 

04. 11. 2019 Nakresli kamaráda  10 

07. 11. 2019 Turnaj v kulečníku 8 

13. 11. 2019 Návštěva Záchytné stanice Pardubice 12 

14. 11. 2019 Setkání v čajovně 10 

18. 11. 2019 Foukaná kopaná 15 

18. 11. 2019 Zimní a adventní výzdoba společných prostor  6 

19. 11. 2019 Zimní a adventní výzdoba společných prostor  10 

19. 11. 2019 Turnaj v kulečníku 8 

21. 11. 2019 Výstava „Den zdraví“ 10 

25. 11. 2019 Výroba adventních věnců  7 

25. 11. 2019 Výzdoba společných prostor 29 

26. 11. 2019 Výzdoba společných prostor 12 

26. 11. 2019 Střelecký klub 21 

27. 11. 2019 Exkurze -  Záchytná stanice Pardubice 11 

27. 11. 2019 Kreativní adventní tvoření 6 

28. 11. 2019 Domovní rada, stravovací komise 22 

29. 11. 2019 Deskové hry 14 

Prosinec 2019 

03. 12. 2019 Výroba keramického anděla 8 

04. 12. 2019 Vánoční kreativní tvoření 6 

04. 12. 2019 Exkurze -  Záchytná stanice Pardubice 10 

05. 12. 2019 Prohlídka vánočních Pardubic 6 

05. 12. 2019 Mikulášské kvízování 19 

05. 12. 2019 Soutěž o nejlépe vyzdobený pokoj 9 

05. 12. 2019 Adventní tvoření 9 

09. 12. 2019 Prohlídka vánočních Pardubic 6 

09. 12. 2019 Vánoční kreativní tvoření 11 

10. 12. 2019 Vánoční dílna 10 

11. 12. 2019 Výroba novoročenek a vánočních přání 7 

11. 12. 2019 Šachový turnaj 8 

11. 12. 2018 Turnaj v šipkách 8 

12. 12. 2019 Výroba dárkových tašek 9 
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19. 12. 2019 Domovní rada 19 

20. 12. 2019 Balení vánočních dárků 15 

Leden 2020 

06. 01. 2020 Tříkrálová sbírka 9 

13. 01. 2020 Prohlídka hvězdárny  11 

14. 01. 2020 Vzpomínání na sníh 6 

20. 01. 2020 Valentýnské tvoření 2 

23. 01. 2020 Návštěva krajské knihovny 16 

23. 01. 2020 Hechoj 30 

23. 01. 2020 Turnaj v pexesu 10 

23. 01. 2019 Domovní rada 21 

27. 01. 2020 Sebepoznání 10 

28. 01. 2020 Valentýnská přání 7 

Celý měsíc Turnaj v pexesu 40 

Únor 2020 

03. 02. 2020 Turnaj v pexesu 8 

03. 02. 2020 Sladká tečka za pololetím 8 

04. 02. 2020 Pololetní setkání v čajovně 7 

05. 02. 2020 Turnaj v piškvorkách 8 

05. 02. 2020 Valentýnské tvoření a hudba lásky 5 

06. 02. 2020 Výstava obrazů Cesta životem 120 

17. 02. 2020 Přines si svou knihu 11 

18. 02. 2020 Turnaj v sudoku 14 

24. 02. 2020 Logické hádanky 11 

26. 02. 2020 Turnaj v piškvorkách 8 

27. 02. 2019 Domovní rada 27 

Březen 2020 

03. 03. 2020 Záhada hlavolamu 16 

04. 03. 2020 Soutěž o největšího siláka 6 

09. 03. 2020 Kreace hudba jara 3 

09. 03. 2020 IQ testy 15 

5.5 Činnosti s individuálním zaměřením 

Domov mládeže ve spolupráci se zákonnými zástupci pomáhá žákům při zapojování do aktivního 

veřejného života, v tzv. činnostech s individuálním zaměřením, nebo jinak využívat aktivně svůj 

volný čas. Činnosti  vedou žáka k zdravé cílevědomosti, soběstačnosti a samostatnému rozhodování. 

Ve svém volném čase se žáci také účastní aktivit pořádaných jinými institucemi, sportovními kluby 

nebo domem dětí a mládeže. Žáci se zaměřují na:  

 sport venku – kopaná, běh, cyklistika, plavání, hokej, on line brusle  

 využívání nabídky jiných institucí (sportovní oddíly, kroužky, kurzy) 

 vycházky do přírody 

 kulturní akce (výstavy, divadelní a filmová představení) 

 taneční kurzy 

 přednášky v pardubických institucích (Městská knihovna, apod.) 

 návštěvy Městské knihovny 

 kroužky v domě dětí a mládeže 

 vzdělávání se v základní umělecké škole (hra na hudební nástroje, zpěv) 

 kurzy autoškoly 
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 vaření v kuchyňkách domova mládeže 

 ruční práce, zhotovování různých výrobků a dárků  

 brigády za účelem výdělku 

 mimoškolní výuku cizích jazyků 

 využití internetu  

 doučování v různých předmětech 

Tyto činnosti vykonávané během pravidelných nebo mimořádných vycházek vychovatelé sledují, 

během komunikace se žáky vychovatelé zjišťují úspěchy nebo neúspěchy a pokroky vykonávané 

aktivity. Monitoring sleduje také příchody do domova mládeže, mj. také z důvodu zajištění 

případného informování zákonných zástupců v případě opožděného návratu nebo nenadálých 

událostí.  

5.6 Prezentace zájmových činností - výběr 

Žáci, zákonní zástupci, veřejnost i budoucí zájemci o ubytování se mohou seznámit se životem 

v domově mládeže prostřednictvím webu www.dmpce.cz, kde je nabídka zájmových činností včetně 

zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání bohatě zdokumentovaná. Motivovat žáky k vedení 

aktivního způsobu trávení volného času je stěžejní záležitostí pedagogů, což dokládá i účast na 

zájmových aktivitách. O volný čas „našich“ nejmladších žáků, fotbalistů fotbalové akademie, se 

nemusíme strachovat, jedná se spíše o obohacení o jiné aktivity, než je kopací míč. Z prezentace stojí 

za zmínku: 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice se pyšní nahrávacím studiem (24. 9. 2019)   

Za účasti zástupců Pardubického kraje, 

Pardubického inspektorátu České školní 

inspekce, Konzervatoře Pardubice a dalších 

hostí proběhlo v pondělí 16. 9. 2019 

slavnostní otevření hudebního nahrávacího 

studia.  

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 

patří s kapacitou 700 lůžek a stoprocentní 

naplněností k největším v Česku. Co se týká 

ubytování žáků, daří se díky nemalým 

finančním prostředkům Pardubického kraje a 

prostředkům vlastního rozpočtu organizace 

postupně ubytovací prostory zlepšovat. Avšak 

na vybavenost prostor pro zájmovou činnost, 

kterou ze zákona domov mládeže má také vykonávat, nezbývá a je dlouhodobě slabým místem. Doba 

nazrála a za alespoň částečného přispění z prostředků OP VVV, tzv. Šablony II, se mohl spustit proces 

umožňující i tyto prostory uvést do náležitého stavu. Kromě přípravy pro zhotovení ICT dílny a 

renovace keramické díly, padlo 

rozhodnutí také na zlepšení podmínek 

v hudební oblasti se současným 

vyřešením zamezení průniku zvuku do 

ubytovací části. 

Za odborného vedení pana Romana 

Šandora, zástupce firmy Mercury 

Studio, s.r.o., bylo dosaženo takového 

výsledku, že studio co do vybavenosti 

technikou a úpravy prostor i z hlediska 

šíření zvuku splňuje vysoké požadavky 

Obrázek 1 Slavnostní otevření nahrávacího studia 

Obrázek 2 Keramická dílna 

http://www.dmpce.cz/
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na kvalitu zvukové nahrávky. O tom se mohli ostatně přesvědčit přítomní hosté během ukázky režijní 

práce při nahrávce sólisty Českého chlapeckého sboru Boni pueri. 

Kvalitu studia jistě ocení zkušení ale i začínající hudebníci. Mladým umělcům se otevírá možnost 

prakticky proniknout do tajů hudební produkce, budou mít možnost si nahrát vlastní portfolio 

nahrávek, které jistě pozitivně ovlivní vstup do velkého hudebního světa. Na své si ovšem přijdou i 

ostatní, neboť studio kromě práce se zvukovou nahrávkou umožňuje zabývat se i prací s filmem.  
(https://www.dmpce.cz/novinky/domov-mladeze-a-skolni-jidelna-pardubice-se-pysni-novym-nahravacim-studiem) 
 

Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka  

 

Účast žáků domova mládeže na charitativní akci Bílá pastelka pro nevidomé spoluobčany 

(16. 10. 2019) 

Je podzim a 16. 10. 2019 proběhla opět "Bílá pastelka", naše charitativní 

akce na pomoc nevidomým a slabozrakým spoluobčanům. Počasí nám přálo 

a občané Pardubic s námi hezky komunikovali. Všem žákům a žákyním 

děkujeme za pomoc a inspiraci. 

Mgr. Šárka Gubíková 

https://www.dmpce.cz/novinky/ucast-zaku-domova-mladeze-na-charitativni-akci-bila-

pastelka-pro-nevidome-spoluobcany-vych-gubikova-a-karcolova 

 

 

Halloweenské akce 

Halloweenské rychlovky (24.10.2019) 

soutěž o nejstrašidelnější sladké i slané dobroty v říjnové soutěži 

o nejstrašidelnější dobroty se nejlépe umístila PRABABIČKA ANNIE. 

https://www.dmpce.cz/novinky/halloweenske-rychlovky  

 

Halloweenské malování (31. 10. 2019) 

Poslední den v říjnu se uskutečnilo Halloweenské malování, kterého 

se zúčastnili jak chlapci tak děvčata. V soutěži o nejlepší masku zvítězila 

dívka. Poznali byste ji?  

Zuzana Žeravíková a Mgr. Petra Jašková 

https://www.dmpce.cz/novinky/halloweenske-malovani  

 

První nahrávací frekvence žáků ve 4You Deep Studiu (21. 11. 2019) 

Na začátku školního roku jste se mohli dočíst na našem 

webu v odkazu „Novinky“ o otevření nového 

nahrávacího studia v domově mládeže. Hudební 

nahrávací studio „ 4You Deep Studio“ se nachází v 

suterénu části budovy B a je vybaveno špičkovým 

zařízením. Jedná se o dvě místnosti studia nahrávací 

místnost + místnost režie) a odpočinkového zázemí.  

Ihned po slavnostním otevření se studio začalo aktivně 

využívat. Probíhají zde zkušební nahrávky jednotlivých 

nástrojů, pověření pedagogové podstupují školení 

Obrázek 3 Foto z akce Bílá pastelka 

Obrázek 4 Halloweenské 

malování 

Obrázek 5 Zázemí nahrávacího studia 

https://www.dmpce.cz/novinky/domov-mladeze-a-skolni-jidelna-pardubice-se-pysni-novym-nahravacim-studiem
https://www.dmpce.cz/novinky/ucast-zaku-domova-mladeze-na-charitativni-akci-bila-pastelka-pro-nevidome-spoluobcany-vych-gubikova-a-karcolova
https://www.dmpce.cz/novinky/ucast-zaku-domova-mladeze-na-charitativni-akci-bila-pastelka-pro-nevidome-spoluobcany-vych-gubikova-a-karcolova
https://www.dmpce.cz/novinky/halloweenske-rychlovky
https://www.dmpce.cz/novinky/halloweenske-malovani
https://www.dmpce.cz/editor/image/novinky5/obrazek_492.jpg?080204
https://www.dmpce.cz/editor/image/novinky5/obrazek_490.jpg?081723
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a stále si doplňují vědomosti obsáhlého nahrávacího softwaru (Cubase 10). 

Začátkem října také vznikl pro ubytované žáky Klub praktického využití multimediální techniky, ve 

kterém se zájemci postupně seznamují s obsluhou studiového vybavení a ovládáním hudebního 

softwaru. Klub navštěvují u nás ubytovaní žáci, kteří od samého začátku projevili opravdový zájem. 

Netrvalo dlouho a začala vznikat v rámci tohoto kroužku první pilotní skladba. V té žáci využijí 

akustickou, basovou a elektrickou kytaru v kombinaci s bicí soupravou. Tuto sestavu by pak měly 

obohatit další nástroje, které jsou v jednání. Případným zájemcům o tuto zájmovou činnost jsou dveře 

stále otevřené. Rádi uvítáme další hudební nadšence. Bližší informace o tomto kroužku či o 

možnostech nahrávacího studia Vám poskytne vychovatel Bc. Roman Pachovský a Daniel Šír, 

vychovatelna  - 1. patro budovy A. 

Bc. Roman Pachovský, Daniel Šír 
(https://www.dmpce.cz/novinky/4you-deep-studio-v-provozu) 

 

Foukaná kopaná (27.11.2019) 

Ve dnech 18. - 26.listopadu 2019 uspořádali fotbalisti 

turnaj ve foukané kopané. K vlastní hře postačil stůl s 

bočními mantinely. Cílem hry bylo nasázet co nejvíce 

branek protihráči pomocí foukání do pingpongového 

míčku. Silným výdechem z plných plic všechny přefoukl 

Tomáš Rolenec. Zábavnou hru mladých talentů si můžete 

prohlédnout v galerii. 

Mgr. Petra Jašková 
https://www.dmpce.cz/novinky/foukana-kopana 

 

Další nahrávací frekvence žáků ve 4You Deep Studiu (20.01.2020) 

Hudební nadšenci z řad ubytovaných studentů nadále navštěvují naše 

nahrávací studio. V klubu praktického využití multimediální techniky 

tak pronikají do tajů nahrávání a prací s tím spojených. Nahráváme, 

stříháme, zesilujeme, zeslabujeme, mícháme, efektujeme a ano, občas 

mažeme a nahráváme znovu. Vždyť i o tom učení je. Čas tu plyne jako 

voda!  

Daniel Šír - hudební režie   
https://www.dmpce.cz/novinky/dalsi-nahravaci-frekvence-zaku-ve-4you-deep-studiu  

 

 

Záhada hlavolamů (3. 3. 2020)  
 

Je čas si lámat hlavu, nejen sportovat. Proto si fotbalisté vyzkoušeli svoji 

šikovnost, kreativitu a logické myšlení při řešení různých hlavolamů. 

 

Mgr. Petra Jašková 
https://www.dmpce.cz/novinky/zahada-hlavolamu 

 

 

 

 

Obrázek 6 Foukaná kopaná 

Obrázek 7 Klub praktického 

využití multimediální techniky 

Obrázek 8 Záhada hlavolamů 

https://www.dmpce.cz/novinky/4you-deep-studio-v-provozu
https://www.dmpce.cz/novinky/foukana-kopana
https://www.dmpce.cz/novinky/dalsi-nahravaci-frekvence-zaku-ve-4you-deep-studiu
https://www.dmpce.cz/novinky/zahada-hlavolamu
https://www.dmpce.cz/editor/image/novinky5/obrazek_497.jpg?072138
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5.7 Přerušení zájmových činností  z důvodu omezení činnosti škol od 11. 3. 2020 

Poslední zájmovou činností domova mládeže, kterou zvládli vychovatelé se žáky uskutečnit před 

přijatými opatřeními proti šíření Covid -19, byla soutěž „Záhada hlavolamu“. Zbývající akce, např. 

„Soutěž o největšího siláka“, „Kreace hudba jara“ a „IQ testy“, se již z předem popsaných 

objektivních důvodů nestihly dokončit. 

Kromě soutěží, sportovních aktivit v tělocvičnách (florbal, 

volejbal, plavání aj.) a střeleckého kroužku v domově 

mládeže, které probíhaly, slibně se rozbíhala činnost 

v ICT dílně. Díky postupnému vybavování o část 

zaměřenou na elektro (pájecí obvody, pájecí desky, měřící 

technika aj.) se začalo využívat prostory i k tomuto 

využití. Žáci konečně měli vytvořeno zázemí pro přípravu 

do školy, například pro sestavování a pájení obvodů. Pro 

ICT dílnu byla zakoupena 3D tiskárna, kterou žáci 

sestavili, nastavili na tisk. Přišlo období, kdy se bohužel 

pedagogové a ostatní zaměstnanci věnovali jiným povinnostem vyplývajících z mimořádné situace.  

Stejně tomu bylo u nahrávacího studia. Podařilo se však nasnímat několik výstupů žáků konzervatoře 

i z jiných škol, se kterými vedoucí (sami jsou aktivní hudebníci) dotčených zájmových činností mohli 

dále pracovat. Od původního záměru tedy se žáky nacvičit píseň s kapelou složenou pouze ze žáků a 

později ji natočit ve studiu, se muselo ustoupit. Zaměstnanci ale měli alespoň časový prostor k tomu, 

aby ovládli „alchymii“ ohledně snímání zvuků, různých nástrojů, zpěvu různými mikrofony 

a následně se naučili zpracovat nahrávky v SW vybavení studia. Bez náležitého seznámení by toto 

nebylo možné. 

Jak 3D tiskárna, tak i nahrávací studio sloužily k velmi aktivnímu sebevzdělávání pedagogů v období 

omezení provozu domova mládeže.  

O tom, že se domov mládeže nemusí stydět za vybavení nahrávacího studia, svědčí reakce pardubické 

kapely Vypsaná fiXa.  Při návštěvě studia v období rozvolňování mimořádných opatření v květnu 

2020 navštívila studio. Nakonec se stalo to, že hudební podklady pro písničku „Pojedeme spolu“ 

vznikly ve studiu domova mládeže za velmi krátký čas (viz následující článek z webu domova 

mládeže).  

Nahrávací studio domova mládeže slaví úspěch (18. 5. 2020) 

O natáčení singlu „Pojedeme spolu“ napsal webový hudební magazín iReport.cz: 

„Je to tvrdý, ale nevzdáváme to," vzkázala z pódia 

Vypsaná fiXa a představila nový singl. V neděli 

17. 5. 2020 od 18:30 nabídla svým fanoušků už sedmý 

livestreamový koncert. Skupina tentokrát přehrála 

mimo jiné celé album Fenomén píseň za písní. Se 

slovy: „Karanténa je tvrdá, ale my to nevzdáváme!“, 

dále představila nový singl s názvem „Pojedeme 

spolu“, který kapela nahrála v nově otevřeném 

nahrávacím 4You DEEP Studiu, jež vzniklo v 

pardubickém domově mládeže. Vypsaná fiXa zde 

pravidelně každým rokem vystupuje zdarma v 

hudebním klubu pro ubytované žáky a studenty. Během včerejšího koncertu k nové skladbě vznikl 

zároveň i videoklip. [iReport.cz. Foto a text: Radim Hromádko]  

 

Za 4You DEEP Studio: Daniel Šír a Roman Pachovský 

https://www.dmpce.cz/novinky/nahravaci-studio-domova-mladeze-4you-deep-studio-mladeze-  

Obrázek 9 ICT dílna 

Obrázek 10 Michal Mareda, frontman kapely Vypsaná fiXa. 

https://www.ireport.cz/fotoreporty/je-to-tvrdy-ale-nevzdavame-to-vzkazala-vypsana-fixa-z-podia-a-predstavila-novy-singl
https://www.ireport.cz/clanky/redaktori-ireport/radim-hromadko
https://www.dmpce.cz/novinky/nahravaci-studio-domova-mladeze-4you-deep-studio-mladeze-
https://www.dmpce.cz/editor/image/novinky5/obrazek_520.jpg?073419
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Pokud chybí žáci, musí je zastoupit jiní! Stalo se tedy, že zaměstnanci domova mládeže (zástupce 

ředitelky, vychovatel, pedagog volného času) nahradili žákovskou kapelu, a cover verze písničky 

Tomáše Kluse Pocity byla na světě. Písničku nazpívala Hana Němcová, žákyně 2. ročníku Střední 

průmyslové školy chemické Pardubice, ještě před přijetím mimořádných opatření, a jak je uvedeno 

na portále www.youtube.com: “Nahrávka vznikla v období březen až duben 2020 jako relax v těžké 

době pandemické ve 4You Deep studiu Domova mládeže a školní jídelny Pardubice.“(sic). Videoklip 

se dotáčel v červnu.      

 

Premiérová písnička z nahrávacího studia (29. 6. 2020) 

„Doba pandemická způsobila, že premiérová písnička z nahrávacího 

studia nezazněla na koncertním představení v hudebním klubu domova 

mládeže, ale pouze z hudebního kanálu YouTube. Při prvním nahrání 

na server se nám vloudila technická chyba ve zkreslení nástrojů…“ 

Odkaz na píseň „Pocity - Tomáš Klus (cover) ... nahrávka jen tak pro 

radost“: https://www.youtube.com/watch?v=ms3_TwhsJss 

https://www.dmpce.cz/novinky/premierova-pisnicka-z-nahravaciho-studia  

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Specifikem domova mládeže je soustředění velkého množství žáků a studentů z různých škol ve věku 

od 14 do 24 let. Jedná se o žáky a studenty středních a vyšších odborných škol, výjimečně žáků 

základních škol se sportovním zaměřením (Fotbalová akademie České republiky, sportovní oddíly). 

Umístění domova je v centru města, rozsáhlý prostor mezi budovami domova je veřejným 

prostranstvím využívaným též občany města Pardubice.  

S ohledem na zavedený režim v domově, na značnou vytíženost žáků a studentů, jejich studiem 

a intelekt nedochází k žádným konfliktům s veřejností, což je velmi pozitivní rys.  

PORADNA PRO ŽÁKY V RÁMCI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 Místo Den Čas Účast 

Poradna pro žáky v oblasti ochrany před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami. (MŠMT-metodický 

pokyn č.j. 20 006/2007-51 

kancelář 

č. 21 
úterý 19:00 – 20:00 10 

Základem úspěšné primární prevence je dobrá znalost mentality jednotlivých žáků a studentů 

a vhodná nabídka zájmových činností. Důležitou roli sehrává komunikace, znalost sociálního okolí 

podpořená získáním informací s pedagogy, ostatními zaměstnanci a žáky, i zákonnými zástupci. 

Včasná analýza projevů směřujících nežádoucím směrem je jedním z nejdůležitějších 

a nejúčinnějších předpokladů úspěšnosti prevence.  

Jako dobrou vnímáme i spolupráci a pomoc Policie ČR a Městské policie, která nám pomáhá řešit 

problémy v případech s kriminálními náznaky. I vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze klima 

domova mládeže zcela jistě hodnotit jako přátelské a klidné. Situaci v domově mládeže v oblasti 

sociálně patologických jevů ale přesto hodnotíme jako vcelku dobrou. Se závažnými výchovnými 

problémy se vzhledem k množství ubytovaných žáků setkáváme jen ojediněle.  

6.1 Přehled udělených kázeňských opatření 

Z důvodu porušení vnitřního řadu domova mládeže bylo zahájeno celkem 13 správních řízení s 

následným uložením kázeňského opatření – podmíněné vyloučení se stanovenou lhůtou. Oblasti, ve 

kterých byl porušen školní řád, uvádí následující tabulka: 

Obrázek 11 Hana Němcová, zpěvačka 

https://www.youtube.com/watch?v=ms3_TwhsJss
https://www.dmpce.cz/novinky/premierova-pisnicka-z-nahravaciho-studia
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Tabulka 9 Přehled udělených kázeňských opatření 

Důvod udělení kázeňského opatření 
Podmíněné 

vyloučení 

1.  Opakované používání nepovoleného elektrospotřebiče v pokoji žáka 1 

2. Konzumace alkoholických nápojů mimo prostory domova mládeže 1 

3. 
Nedovolené vnášení alkoholických nápojů a konzumace v prostorách domova 

mládeže 
6 

4. Pozdní návrat z vycházky, rušení nočního klidu 2 

Celkem 10 

Ve školním roce 2019/2020 nebylo zahájeno žádné správní řízení s udělením kázeňského opatření - 

vyloučení ze školského zařízení.  

6.2 Hodnocení působení primární prevence 

Ukazuje se, že nejvýznamnější podíl na prevenci je dobrá osvěta, zajímavá nabídka volnočasových 

aktivit a prostředí naplněné důvěrou, příznivým klimatem a dobrými vztahy mezi žáky, mezi žáky 

a pedagogy a mezi pedagogy samými. 

Cíle vyplývající z analýzy stavu: 

1. Vést žáky a studenty ke zdravějšímu životnímu stylu se zaměřením zejména na sport 

s využitím nabídky zájmových aktivit a vhodné relaxaci.  

2. Usilovat o omezení trávení času u počítače při málo produktivních činnostech (hry, bezcílné 

„brouzdání“ po internetu apod.).  

3. Usilovat o zlepšení situace v oblasti kouření (zvláště u dívek) zvýšit osvětu v této oblasti. 

4. Zvýšit účinnost prostředků a metod využívaných k prevenci proti zneužívání alkoholu 

a návykových látek. 

5. Bojovat proti projevům vandalismu.  

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v souladu s plánem dalšího vzdělávání, který pokrývá 

potřeba organizace. Vzhledem k mimořádným opatřením se DVPP odehrávalo v období září 2019 až 

únor 2020. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali dle požadavků projektu Šablony II.   

Tabulka 10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Název vzdělávací akce Pořadatel Termín 
Počet 

účastníků 

Management, řízení organizace 

Seminář odborových organizací 
OS Ústí nad 

Orlicí 

21.- 23. 11. 

2019 
1 

Respect OnLine – agenda školních úrazů KÚ Pardubice 1. 10. 2019 1 

Praktické příklady pracovního práva ve školství 
PARIS vzdělávací 

agentura s.r.o. 
7. 11. 2019 1 

Celostátní konference vychovatelů školských zařízení 
KÚ Hradec 

Králové 

8. –  9. 11. 

2019 
1 

Profesní dovednost 

The Prague Education festival NIDV Praha 15. 11. 2019 1 

Jak být pro žáky přirozenou autoritou CCV Pardubice 5. 11. 2019 2 

Emoce a jejich stabilita NIDV Pardubice 21. 10. 2019 2 

Praktická asertivita CCV Pardubice 11. 11. 2019 1 
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Výchova a vzdělávání 

Deskové hry – 1. Postřehové hry NIDV Pardubice 18. 10. 2019 2 

Specializační vzdělávání 

Specializační vzdělávání – metodik a koordinátor ICT Praha 
Září – 

listopad 2019 
1 

Primární prevence 

Fakta a mýty o drogách CCV Pardubice 28. 4. 2020 1 

Revolution train – preventivní projekt, založený na 

smyslovém prožitku a interaktivitě 

Nadační fond 

Praha 
11. 10. 2019 1 

Agresivita a šikana na středních školách NIDV Pardubice 3. 10. 2019 2 

Bezpečné klima ve školách KÚ Pardubice 16. 10. 2019 1 

Pedagogika, psychologie 

Učitelství pro střední školy 
PF Hradec 

Králové 

Září 2019 – 

červen 2020 
1 

Jak nevyhořet CCV Pardubice 23. 1. 2020 1 

Agrese, šikana a proces jejich řešení na středních 

školách 
NIDV Pardubice 3. 10. 2019 1 

Sexuální výchova 

27. kongres k sexuální výchově NIDV Pardubice 
10. - 11. 10 

2019 
2 

Zdravý životní styl 

Práce s hlasem a tělem, jako cesta k osobnímu růstu CCV Pardubice 15. 1. 2020 1 

Jazykové vzdělávání 

Brána jazyků otevřená – anglický jazyk A2 NIDV Pardubice 
Září 2019 – 

červen 2020 
1 

Krizové řízení mimořádných situací 

Příprava škol a školských zařízení na mimořádné 

události 

Akreditace MSMT- 28124/2017-1-1139 

HZS Pardubice 28.11.2019 5 

Vzdělávání ostatních zaměstnanců 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 Česká školní inspekce neprováděla inspekční činnost ani jiné šetření. 

Oblast/obor Název semináře Místo konání Termín  

Stravování ve 

školní jídelně 
Dietní stravování ve školních jídelnách 

Asociace školních 

jídelen ČR 
12. 11. 2019 1 

Ekonomika a 

mzdy 

Školení programu Vema (mzdy) Vema, a.s. 17. 12. 2019 2 

Účtování příspěvkových organizací Anag, s.r.o.  13. 9. 2019 3 

Krizové řízení 
Příprava škol a školských zařízení na 

mimořádné události 
HZS Pardubice 28. 11. 2019 1 

Způsobilost 

k provádění 

úkonů 

Kvalifikace ve zvláštních případech – 
zaškolení a přezkoušení § 11 vyhlášky 
č. 50/1978 Sb. 

Služba škole 
Pardubice s.r.o. 

16.10.2019 1 
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9 Základní údaje o hospodaření organizace v roce 2019 

Podrobnější údaje a komentáře jsou součástí této Zprávy o činnosti a plnění úkolů za školní rok 

2019/2020 v oddílech část III a dále, které se věnují hospodaření za kalendářní rok 2019. 

9.1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření (hlavní činnost, doplňková činnost) 

 

  31.12.2019 31.12.2018 Index 2019/202018 

Ukazatel 
Číslo 

účtu 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Náklady celkem  42 569 1 448 36 280 1 416 1,17 1,02 

z toho:              

Náklady z činnosti celkem  42 567 1 448 36 280 1 416 1,17 1,02 

z toho:              

spotřeba materiálu 501 5 767 445 4 604 375 1,25 1,19 

spotřeba energie 502 3 345 115 2 975 162 1,12 0,71 

opravy a udržování 511 854 0 1 456 1     

Mzdové náklady 521 20 273 671 17 397 672 1,17 1,00 

z toho:              

platy celkem 521 19 854 258 17 220 404 1,15 0,64 

dohody celkem 521 419 413 177 268 2,37 1,54 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 877 37 820 43 1,07 0,86 

Ostatní náklady 549 124 0 4 0 29,38 0,00 

z toho:              

pojištění 549 0 0 0 0     

        

Výnosy celkem  42 593 1 839 36 500 1 724 1,17 1,07 

z toho:              

Výnosy z činnosti celkem  15 587 1 839 14 363 1 724 1,09 1,07 

z toho:              

výnosy z prodeje vlastních výrobků 601             

výnosy z prodeje služeb 602 15 277 1 539 14 001 1 320 1,09 1,17 

výnosy z pronájmu 603 48 265 51 374 0,95 0,71 

čerpání fondů 648 85   80   1,06   

ostatní výnosy z činnosti 649 177 0 230 0 0,77 0,00 

               

Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
672 27 006 0 22 137 0 1,22 0,00 

               

Výsledek hospodaření po zdanění  24 391 219 308 0,11 1,27 
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9.2 Rozvaha 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2019 2018 

Index 

2019/20201

8 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem   389 282 1,38 

z toho:         

software 013 0 0   

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 280 172 1,63 

          

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   89 826 87 950 1,02 

z toho:         

pozemky 031 3 041 3 041 1,00 

stavby 021 65 444 64 035 1,02 

samostatné hmotné movité věci a 

soubory 022 6 785 7 229 0,94 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 13 875 12 965 1,07 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem   0 0   

Krátkodobé pohledávky celkem   593 687 0,86 

z toho:         

odběratelé 311 153 253 0,60 

z toho: vymáhané pohledávky po 

splatnosti 311 0 0   

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 70 0,00 

z toho: vymáhané pohledávky po 

splatnosti 315 0 0   

pohledávky za zaměstnanci 335 1 1 1,57 

ostatní krátkodobé pohledávky 377 0 0   

          

Dlouhodobé závazky celkem   0 0   

Krátkodobé závazky celkem   5 788 4 801 1,21 

z toho:         

dodavatelé 321 281 208 1,35 

ostatní krátkodobé závazky 378 195 42 4,59 

9.3 Fondy 

     v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 31.12.2019 

Finančně 

kryto 31.12.2018 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem   1 654 1 654 651 651 

fond odměn 411 0 0 0 0 

FKSP 412 309 309 405 405 

rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného VH 413 161 161 3 3 

rezervní fond z ost.zdrojů 414 803 803 0 0 

fond investic 416 381 381 243 243 



Zpráva o činnosti a plnění úkolů  
za školní rok 2019/2020 

Část I  Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok 2019/2020 

35  

9.4 Dotace 

 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2018 

Index 

2019/202018 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 27 006 22 137 1,22 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 kalendářní rok 26 411 22 003 1,20 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 1 110 763 1,45 

z toho:       

provozní příspěvek 1 044 696 1,50 

příspěvek na opravy a udržování       

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 66 67 0,99 

        

MŠMT celkem 25 301 21 240 1,19 

z toho:       

dotace na přímé náklady 25 301 21 240 1,19 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 0 0   

        

Ostatní NIV dotace celkem       

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let celkem 595 134 4,44 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 556 0 0,00 

        

Ostatní NIV dotace celkem 39 134 0,29 

        

Investiční transfery a dotace celkem 900 0 0,00 

v tom:       

Od zřizovatele 900 0 0,00 

INV dotace od ostatních poskytovatelů 0 0       
Komentář k vráceným finančním prostředkům: ----   

10 Údaje o zapojení organizace do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice se nezapojila do rozvojových ani  

mezinárodních programů. 

11 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

Příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice se zapojila do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení jen jako cílová osoba. 
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12 Údaje o předložených a organizací realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice realizuje v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV)  projekt Podpora vzdělávání na domově mládeže, registrační číslo 

projektu CZ./02.3.68/0.0/0.0/18_65/0013015. 

Celková výše dotace: 1.359.898,00 Kč. 

Realizace projektu začala 1. 5. 2019, předpokládaný termín ukončení je 30. 4. 2021. Byly odevzdané 

2 průběžné zprávy o realizaci: 

Zpráva o realizaci č. 1 k 31. 12. 2019, schválená. Vykázaná výše čerpání dotace 360 328,- Kč.  

Zpráva o realizaci č. 2 k 31. 8. 2020, dosud neschválená řídícím orgánem.  

13 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

13.1 Spolupráce s odborovou organizací 

V Domově mládeže a školní jídelna Pardubice působí základní odborová organizace 

Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.  

13.2 Spolupráce s jinými školami 

Domov mládeže a školní jídelna spolupracuje se Střední průmyslovou školou potravinářství a služeb 

Pardubice při vykonávání odborného výcviku ve školní jídelně. 4 žáci této školy vytváří produktivní 

činnost a v souladu se smluvními podmínkami jsou domovem mládeže vypláceni. 

Domov mládeže spolupracuje se školami Pardubic, vytváří tak součinnost při výchově a vzdělávání 

žáků zejména v rámci prevence sociálně patologických jevů (pravidelná včasná docházka do školy, 

příprava na vyučování aj.).  

Domov mládeže ubytovává žáky z následujících škol: 

 
IZO ŠKOLY NÁZEV  ŠKOLY ADRESA ŠKOLY 

1.  12954691 EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Rybitví, Školní 143 

2.  13582259 
Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
obchodu a služeb 

Chrudim - Chrudim IV,  
Čáslavská 205 

3.  15050670 Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Pardubice, Poděbradská 93 

4.  41263936 Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. 
Pardubice, Ke Kobelnici 110, 
Černá za Bory 

5.  43784054 
1. kladenská soukromá střední škola a základní 
škola (1.KŠPA), s.r.o. 

Kladno, Holandská 2531 

6.  44434324 
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie a 
Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 

Pardubice - Bílé Předměstí,  
Ke Kamenci 151 

7.  46521798 
Střední škola cestovního ruchu a grafického 
designu, s.r.o. 

Pardubice - Cihelna,  
U Josefa 118 

8.  48160989 Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 
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13.3 Spolupráce s ostatními partnery 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice spolupracuje a partnery jsou: 

 zřizovatel Pardubický kraj a Krajský úřad Pardubického kraje v oblasti metodické, investic 

týkající se organizace.   

 Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. V rámci tohoto členství a CZESHA 

jehož ADMIN je členem spolupracuje prostřednictvím ředitelky také s odbory MŠMT při 

projednávání změn legislativy týkající se domovů mládeže i školních jídelen.  

 Regionální fotbalová akademie a Fotbalová akademie České republiky. Spolupráce spočívá 

v podpoře vytváření zázemí pro realizaci projektu podpory sportovní mládeže od ca 13 let 

věku. Žáci plní povinnou školní docházku v Základní škole a mateřské škole Pardubice – 

Ohrazenice, se kterou domov mládeže spolupracuje také.  

 Domov mládeže vytváří podmínky pro možnost účasti středních škol v Pardubicích při 

realizaci projektů EU, např. umožňuje v rámci volné kapacity ubytování žáků z partnerských 

škol a spolupůsobit na realizaci projektů.  U subjektů zájmového vzdělávání a spolků tkví 

stěžejní část spolupráce v poskytnutí prostor za úplatu pro vzdělávání (ZUŠ Bonifantes).  

 ZŠ Pardubice – Benešova 590. Ve školním roce 2019/2020 poskytoval Domov mládeže 

a školní jídelna Pardubice prostory pro dočasné umístění tříd po dobu rekonstrukce školy.  

 sportovní oddíly jiných klubů. V rámci mimořádného ubytování nebo pronájmu prostor za 

účelem vzdělávání spolupracuje organizace se sportovními kluby (Basketbalový klub 

Pardubice, Fotbalová akademie ČR, Hokejbalový klub ČR, Plavecký oddíl Pardubice).  

9.  48161012 Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická 268 

10.  48161110 Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260 

11.  48161161 
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb 
Pardubice 

Pardubice, náměstí Republiky 
116 

12.  48161179 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
Pardubice - Polabiny, 
Poděbradská 

13.  48161209 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky 

Pardubice, Štefánikova 325 

14.  48161241 
Základní škola a mateřská škola Pardubice -
Ohrazenice 

Pardubice - Ohrazenice, 
Trnovská 159 

15.  61222402 
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a 
Vyšší odborná škola, s.r.o. 

Pardubice, Gorkého 867 

16.  62029754 
Labská hotelová střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Pardubice s.r.o. 

Pardubice, U Josefa 118 

17.  110032233 Gymnázium Pardubice, Mozartova 449 

18.  130001180 Střední průmyslová škola stavební Pardubice Rybitví, Sokolovská 148 

19.  181027810 Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Přelouč, Obránců míru 1025 

20.  181048841 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší 
odborná škola Pardubice - SŠ 

Pardubice, Karla IV. 
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 Konzervatoř Pardubice. Domov mládeže a školní jídelna Pardubice umožňuje tímto podporu 

pro vytvoření zázemí při pořádání větších podniků, soutěží celostátního nebo mezinárodního 

významu.   

 Zájmové skupiny např. hudební skupiny, např. Vypsaná fiXa, Ready Kirken, Plující v případě 

koncertů  pro žáky domova mládeže.  

 Český chlapecký sbor Boni pueri při prezentacích pro veřejnost, např. při otevření 

nahrávacího studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Budovy domova mládeže, Rožkova ul. 331 a 2432, Pardubice 

Obrázek 13 Budova domova mládeže, Gorkého ul. 350, Pardubice 
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ČÁST II 
PLNĚNÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ STANOVENÝCH ZŘIZOVATELEM 

Opatření k nápravě stanovených zřizovatelem nebyla stanovena. 

ČÁST III 
VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH A HODNOTÍCÍCH UKAZATELŮ  

ZA ROK 2019 

1 Personální řízení příspěvkové organizace 

Ředitel příspěvkové organizace je jejím statutárním orgánem; je jmenován a odvoláván Radou 

Pardubického kraje.  Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace 

samostatně. Je odpovědný Radě Pardubického kraje za činnost příspěvkové organizace včetně 

přípravy rozvojových záměrů. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vyplývající z funkce 

statutárního orgánu příspěvkové organizace podle platné legislativy České republiky, podle zřizovací 

listiny, úkoly uložené orgány Pardubického kraje a vnitřními právními akty Pardubického kraje, které 

se vztahují k činnosti příspěvkové organizace. Komunikaci mezi Pardubickým krajem a ředitelem 

příspěvkové organizace zabezpečuje příslušný odvětvový odbor Krajského úřadu Pardubického kraje 

včetně požadavku na včasné oznamování pracovní nepřítomnosti a zahraničních pracovních cest od 

ředitele příspěvkové organizace. 

1.1 Závazné ukazatele pro rok 2019  

1.2 Hodnotící ukazatele:  

1. Příspěvek na provoz – § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů za kalendářní 

rok 2019   
27 660 667 Kč 

2. Objem prostředků na platy za kalendářní rok 2019   
18 386 251 Kč 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele - § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

za kalendářní rok 2019    
568 000 Kč 

4. Investiční příspěvek do fondu investic – § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

za kalendářní rok 2019                             
900 000 Kč 

a) plán objemu odpisů na kalendářní rok 2019 892 000 Kč 

b) limit ostatních osobních nákladů za kalendářní rok 2019 60 000 Kč 

c) přepočtený počet pracovníků (průměrný roční (2019) přepočtený počet 

zaměstnanců dle § 81 odst. 5 zákona, §15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 

Sb.):  
58,36 osob 

d) výsledek hlavní činnosti za kalendářní rok 2019 24 201,30 Kč 

e) výsledek doplňkové činnosti  za kalendářní rok 2019                390 565,24 Kč 

f) dodržení podmínek udržitelnosti u projektů EU    

g) další ukazatele dle rozhodnutí zřizovatelského odboru:  
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ČÁST IV 
VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

ZA ROK 2019 

1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření (hlavní činnost, doplňková 
činnost) 

Ve zprávě o hospodaření organizace jsou uvedeny údaje za kalendářní rok 2019 jako běžné období a 

údaje roku 2018 jako minulé období. Hodnoty uvedené v tabulce odpovídají údajům v příslušných 

účetních výkazech za dané období. 

Tabulka 11 Výsledovka 

1.1 Výnosy z hlavní činnosti 

Objem výnosů hlavní činnosti (dále jen HČ) v roce 2019 se oproti roku 2018 zvýšil o 6 093 tis. Kč. 

Příspěvkové organizaci byly poskytnuty dotace na přímé náklady NIV (UZ 33353) ve výši 

  31.12.2019 31.12.2018 Index 2019/202018 

Ukazatel 
Číslo 

účtu 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Náklady celkem  42 569 1 448 36 280 1 416 1,17 1,02 

z toho:              

Náklady z činnosti celkem  42 567 1 448 36 280 1 416 1,17 1,02 

z toho:              

spotřeba materiálu 501 5 767 445 4 604 375 1,25 1,19 

spotřeba energie 502 3 345 115 2 975 162 1,12 0,71 

opravy a udržování 511 854 0 1 456 1     

Mzdové náklady 521 20 273 671 17 397 672 1,17 1,00 

z toho:              

platy celkem 521 19 854 258 17 220 404 1,15 0,64 

dohody celkem 521 419 413 177 268 2,37 1,54 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 877 37 820 43 1,07 0,86 

Ostatní náklady 549 124 0 4 0 29,38 0,00 

z toho:              

pojištění 549 0 0 0 0     

        

Výnosy celkem  42 593 1 839 36 500 1 724 1,17 1,07 

z toho:              

Výnosy z činnosti celkem  15 587 1 839 14 363 1 724 1,09 1,07 

z toho:              

výnosy z prodeje vlastních výrobků 601             

výnosy z prodeje služeb 602 15 277 1 539 14 001 1 320 1,09 1,17 

výnosy z pronájmu 603 48 265 51 374 0,95 0,71 

čerpání fondů 648 85   80   1,06   

ostatní výnosy z činnosti 649 177 0 230 0 0,77 0,00 

               

Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
672 27 006 0 22 137 0 1,22 0,00 

               

Výsledek hospodaření po zdanění  24 391 219 308 0,11 1,27 
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25 300,869 tis. Kč,  dotace ze státního rozpočtu – dotační titul OP VVV šablony II pro SŠ a VOŠ 

výzva č. 02_18_065_A41, víceletá dotace, jejíž čerpání v roce 2019 činilo 556,463 tis. Kč. Pro rok 

2020 zbývá 803,435tis. Kč k čerpání. Úřad práce poskytl dotaci ve výši 39 tis. Kč. Od zřizovatele na 

provoz byla poskytnuta dotace ve výši 1 043 tis. Kč.  

1.2 Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti: 

Objem výnosů doplňkové neboli hospodářské činnosti (dále jen VHČ) v roce 2019 se oproti roku 

2018 zvýšil o 115 tis. Kč; zejména zvýšeným počtem ubytovaných cizích osob. 

1.3 Náklady na hlavní činnost: 

Nejvýznamnější složkou nákladů na hlavní činnost jsou mzdové náklady, které činí 20 273,40tis. Kč 

a odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení z výše uvedených  mzdových nákladů, které 

činí 6 711,91tis. Kč. Významnou položkou ve struktuře výdajů jsou i spotřební náklady, které činí 

5 767,06tis. Kč a oproti roku 2018 vzrostly o 1 162,72tis. Kč. Toto zvýšení koresponduje se 

zvýšenými výkony školní jídelny. Zvýšily se i výdaje na energie, a to zejména spotřeba vody o 87 tis. 

Kč, tepla a TUV o 134 tis. Kč a elektřiny o 157 tis. Kč. Zvýšení nákladů na energie je zapříčiněno 

jednak zvýšenými výkony, jednak stabilním zvyšováním cen energií. Vzhledem k abnormálně 

teplotně nadprůměrným letům 2018 a 2019 a obecnému trendu zvyšování cen energií se dá predikovat 

nárůst těchto hodnot i v dalších letech. 

1.4 Náklady na vedlejší hospodářskou činnost: 

Náklady na vedlejší hospodářskou činnost jsou tvořeny výdaji mzdových prostředků zaměstnanců při 

ubytování a stravování ostatních občanů (671 tis. Kč). Nárůst nákladů je poměrově vyvážený 

k nárůstu výnosů. 

Zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo zejména ubytováním cizích osob. Příspěvková 

organizace navrhuje zřizovateli zvýšit o zlepšený hospodářský výsledek rezervní fond organizace. Po 

odsouhlasení zřizovatelem bude o částku 348,823tis. Kč tento fond zvýšen. 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku v Kč: 

2 Mzdové náklady a zaměstnanci 

2.1 Stručný popis personálního složení 

Činnost Domova mládeže a školní jídelny Pardubice je definována zřizovatelskou listinou na činnost 

zabezpečující ubytování a vzdělání žáků středních škol. Personální složení znázorňuje Tabulka 12 

Přehled počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro domov mládeže v části „Doplňující údaje 

k 31. 12. 2019“ pod kódem činnosti 84 a pro školní stravování pod kódem činnosti 92. Školní jídelna 

poskytuje stravování zaměstnancům.  

Kapacita školského zařízení 700 lůžek ve třech budovách. Slouží k ubytování žáků středních škol 

a studentů vyšších odborných škol, zabezpečuje zázemí potřebné pro studium včetně možnosti 

dalších mimoškolních aktivit. O žáky se stará 50 pedagogů a provozních zaměstnanců a 10 kuchařů, 

kuchařek a pomocného personálu ve školní jídelně. 

Kapacita školní jídelny je 875 stravovaných. Školní jídelna je ubytovanými žáky využívána ale 

především pro zabezpečení snídaní a obědů. Za rok 2019 zaměstnanci školní jídelny uvařili 181 117 

Hospodářský výsledek (HV) 

k 31.12.2019 
Transferový podíl 

Navrhovaný příděl do 

rezervního fondu (RF) 

414 766,54 65 940,41 348 826,13 
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jídel v rozdělení dle níže uvedené tabulky. (viz Tabulka 13 Počet uvařených jídel HČ a DČ za rok 

2019).  

 
Tabulka 13 Počet uvařených jídel HČ a DČ za rok 2019 

Počet uvařených jídel 

 Snídaně Oběd Večeře 
CELKEM ZA 

ROK 2019 

Hlavní činnost (stravování žáků) 41791 43983 65512 151286 

Stravování učňů na praxi 240 0 0 240 

Stravování zaměstnanců 0 6684 1078 7762 

Hlavní činnost celkem 42031 50667 66590 159288 

Doplňková činnost celkem 5157 13672 3000 21829 

 

Tabulka 12 Přehled počtu zaměstnanců a mzdových prostředků 
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2.2 Čerpání mzdových dotací 

Tabulka 14 Čerpání mzdových dotací 
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3 Čerpání účelových dotací 

3.1 Dotace neinvestiční 

3.1.1 Neinvestiční dotace na platy zaměstnanců ze státního rozpočtu 

Organizaci byla poskytnuta účelová dotace se státního rozpočtu na UZ 33353 – přímé náklady na 

vzdělání ve výši 25 300 869 Kč.  

3.1.2 Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Příspěvková organizace získala v roce 2019 neinvestiční dotaci na projekt Podpora vzdělávání na 

domově mládeže, registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013015, v oblasti prioritní osy 3 – 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (OP VVV) ve výši 1 359 858. Kč. 

Realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2019, předpoklad ukončení projektu je 30. 4. 2021. Domov 

mládeže a školní jídelna Pardubice využije prostředky na podporu aktivit: 

1. Školní asistent – personální podpora domova mládeže (DM) 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů DM pro vzdělávání pedagogických 

pracovníků  v rámci dalšího vzdělávání 

3. Extrakurikulární a rozvojové aktivity DM – podpora klubů pro žáky DM 

4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

V roce 2019 čerpáno 556 tis. Kč. Ke dni 29. 1. 2020 byla podaná průběžná Zpráva o realizaci č. 1 

za období 1. 5. 2019 až 31.12.20219. Zpráva byla schválená řídícím orgánem. Vykázaná výše čerpání 

dotace 360 328,- Kč.  

3.1.3 Neinvestiční dotace na projekty realizovaných z cizích zdrojů 

Domov mládeže a školní jídelna získal příspěvek z Úřadu práce České republiky na vyhrazení 

společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání financovaného z regionálního 

projektu č.  CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018“ – Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji. 

Její čerpání v roce 2019 činilo 39 tis. Kč.  

3.1.4 Neinvestiční dotace na provoz od zřizovatele 

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 1109 523,43 Kč, z toho časově rozlišená 

příspěvek na nákup licencí SW ONE firmy Microsoft 43 683,02 Kč byl plně vyčerpán na vrub 

provozních výdajů.
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Tabulka 15Účelové dotace 

 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2018 

Index 

2019/202018 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 27 006 22 137 1,22 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 26 411 22 003 1,20 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 1 110 763 1,45 

z toho:       

provozní příspěvek 1 044 696 1,50 

příspěvek na opravy a udržování       

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 66 67 0,99 

        

MŠMT celkem 25 301 21 240 1,19 

z toho:       

dotace na přímé náklady 25 301 21 240 1,19 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 0 0   

        

Ostatní NIV dotace celkem       

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 595 134 4,44 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 556 0 0,00 

        

Ostatní NIV dotace celkem 39 134 0,29 

        

Investiční transfery a dotace celkem 900 0 0,00 

v tom:       

Od zřizovatele 900 0 0,00 

INV dotace od ostatních poskytovatelů 0 0   

4 Péče o majetek včetně pojištění 

Pojištění majetku ve správě Domova mládeže a školní jídelny Pardubice zajišťuje, stejně jako pro 

ostatní jím zřízené příspěvkové organizace, Pardubický kraj.  Další péčí o tento majetek je jeho údržba 

a opravy, které jsou popsány v následujícím bodu této zprávy. 

4.1 Údržba a opravy majetku 

V roce 2019 pokračovala ze strany příspěvkové organizace výměna osvětlení pokojů, chodeb a 

společných prostor, na základě doporučení Krajské hygienické stanice z roku 2018. Zároveň bylo 

přistoupeno k výmalbě ubytovacích prostor pro žáky a chodeb. Byla provedena nutná výměna 

podlahové krytiny na vybraných pokojích (náhrada koberců položených na nefunkčním PVC) za 

PVC, sklepních oken a požárně odolných dveří.  
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Celkem byla provedena údržba a opravy na budovách v částce 790 tis. Kč, na strojích a zařízení  

v částce 40 tis. Kč a strojů ve stravovacím provozu za 21 tis. Kč.  

Vybrané údaje z rozvahy týkající se majetku, pohledávek a závazků zobrazuje následující tabulka: 

Tabulka 16 Rozvaha 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2019 2018 

Index 

2019/202018 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem   389 282 1,38 

z toho:         

software 013 0 0   

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 280 172 1,63 

          

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   89 826 87 950 1,02 

z toho:         

pozemky 031 3 041 3 041 1,00 

stavby 021 65 444 64 035 1,02 

samostatné hmotné movité věci a 

soubory 022 6 785 7 229 0,94 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 13 875 12 965 1,07 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem   0 0   

Krátkodobé pohledávky celkem   593 687 0,86 

z toho:         

odběratelé 311 153 253 0,60 

z toho: vymáhané pohledávky po 

splatnosti 311 0 0   

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 70 0,00 

z toho: vymáhané pohledávky po 

splatnosti 315 0 0   

pohledávky za zaměstnanci 335 1 1 1,57 

ostatní krátkodobé pohledávky 377 0 0   

          

Dlouhodobé závazky celkem   0 0   

Krátkodobé závazky celkem   5 788 4 801 1,21 

z toho:         

dodavatelé 321 281 208 1,35 

ostatní krátkodobé závazky 378 195 42 4,59 
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5 Inventarizace majetku a závazků 

Tabulka 17 Potvrzení o existenci majetku 
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6 Tvorba a čerpání fondů 

Tvorba a čerpání peněžních fondů organizace byly realizovány v souladu s §§ 29-30 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v souladu s vyhláškou č. 114/2002 

Sb., o FKSP,  v platném znění,  a v souladu s vnitřními předpisy organizace.  

Na základě žádosti příspěvkové organizace zřizovatel povolil zvýšení investičního fondu převodem 

zdrojů z rezervního fondu, a to ve výši 300 tis. Kč. Dále byl vytvořen Ostatní rezervní fond ve výši 

803 tis. Kč; jedná se o nevyčerpanou část dotace z OP VVV.  

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem ve výši 2% z prostředků na 

platy v celkové výši 401,519tis. Kč a čerpán v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, 

v platném znění, a vnitřním předpisem ve výši 497,748 tis. Kč. 

Peněžní fondy jsou pokryty v plné výši finanční hotovostí na bankovních účtech. U FKSP je fond 

finančně kryt jednak zůstatkem příslušného bankovního účtu, jednak pokladní hotovostí příslušné 

pokladny. Důvodem rozdílu mezi FKSP a jeho finančním krytím je převod vytvořených prostředků 

za období 12/2019, které byly převedeny v následujícím období 01/2020. 

Tabulka 18 Fondy 

ČÁST V 
JINÉ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE HOSPODAŘENÍ 

ORGANIZACE 

Organizace (strana žalovaná) byly účastna od roku 2013 soudního sporu se společností 

SATInternet.info s.r.o. (dále jen žalobce), předmětem sporu bylo předčasné ukončení Smlouvy 

o spolupráci ze dne 11. 1. 2007, týkající se zasíťování Domova mládeže a školní jídelna Pardubice.  

Společnost SATinternet.info s.r.o. se domáhala zaplacení částky 2 809 070 Kč, skládající se z částky 

2 475 740 Kč vyčísleného ušlého zisku z důvodu předčasného ukončení smlouvy a částky 333 330 

jako nákladů řízení. Okresní soud (rozsudek ze dne 19. 4. 2018, č. j. 27 C 165/2015 – 106) dospěl k 

závěru, že žalobce ke svému tvrzení o výši škody ve formě ušlého zisku nepředložil v podstatě žádný 

důkaz. Proto okresní soud žalobu v celém rozsahu zamítl.  

Proti uvedenému rozsudku se žalobce odvolal ke Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočka 

Pardubice. Krajský soud rozsudkem ze dne 30. 4. 2019, č. j. 22 Co 15/2019-149) potvrdil výrok 

okresního soudu, shledal rozsudek prvoinstančního soudu právně bezvadným a uložil žalobci zaplatit 

veškeré náklady řízení ve výši 192 051,20 Kč na úhradu nákladů soudního řízení u okresního soudu 

a Kč 24 684 Kč na úhradu nákladů řízení u krajského soudu; celkem 216 735,20 Kč. Společnost  

SATInternet.info s.r.o. na dopis, vyzývající ji k úhradě předmětné částky, nereagovala, a proto byl u 

soudu uplatněn exekuční návrh. Soudní exekutor, Mgr. Petr Pelikán, pověřený k provedení exekuce 

pověřením vydaném Okresním soudem Pardubice ze dne 23. 8. 2019, č. j. 44 EXE 1546/2019-17, na 

     v tis. Kč 

Ukazatel 
Číslo 

účtu 
31.12.2019 

Finančně 

kryto 
31.12.2018 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem  1 654 1 654 651 651 

fond odměn 411 0 0 0 0 

FKSP 412 309 309 405 405 

rezervní fond tvořený ze zlepšeného 

VH 413 161 161 3 3 

rezervní fond z ostatních zdrojů 414 803 803 0 0 

fond investic 416 381 381 243 243 
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základě vykonatelného rozsudku Okresního soudu Pardubice  a Krajského soudu v Hradci Králové – 

pobočka Pardubice, rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu 

povinného, tedy společnosti SATInternet.info s.r.o. 

Do 31. 12. 2019 nebyla vymožena a připsána na účet organizace Domov mládeže a školní jídelna 

Pardubice žádná částka na úhradu nákladů řízení. 

ČÁST VI 
DALŠÍ INFORMACE DLE POŽADAVKŮ ZŘIZOVATELSKÝCH ODBORŮ 

Nebyly stanoveny.

ČÁST VII 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., ZÁKON 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Zveřejnění údajů o poskytování informací v souladu s VN/10/2014 ze dne 20. 3. 2014 a § 18 odst. 2 

zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ve výroční 

zprávě za rok 2019:  

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí soudem o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  

0 

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se 

soudními řízeními včetně nákladů na vlastní zaměstnance 

a nákladů na právní zastoupení 

0 

Výhradní licence 

Výčet poskytnutých výhradních licencí  0 

Odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 

Stížnosti podle § 16a zákona 106/1999 Sb. 

Počet stížností celkem 0 

Důvod podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

------------------------------- 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona:   ------------------ 

 

Výroční zpráva o poskytování informací byla zveřejněna v prostorách Domova mládeže a školní 

jídelně Pardubice a na https://www.dmpce.cz 

 

 

V Pardubicích 31. 10. 2020 

 

Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka 

 

https://www.dmpce.cz/
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