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 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která 
vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle §111 Zákona 
561/2004 Sb. – Školský zákon. Jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. 
DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více 
oblastech zájmového vzdělávání. 

Základní údaje o nás: 

Právní forma: Př íspěvková organizace 
Adresa: Komenského 245, 550 01 Broumov,  
Identifikační číslo organizace: 00857785 
Zřizovatel: Město Broumov, Tř ída Masarykova 239, 550 01 Broumov 

Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel - ředitel 
Kontakty: www.ulita.org, ulita@ulita.org, tel. 491 521 381 
IZO: 102 730 113; IZO ředitelství: 600 094 235 

 Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených 
oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových a vzdělávacích aktivit 
ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému  trá-
vení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet 
klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. 

 Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část čin-
ností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospě-
lé a rodiče s dětmi. 

 Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší cílení aktivit  
a přehlednost dělíme do těchto základních kategorií: 

    - děti v dětské skupině (1 – 3 roky) 
    - děti mateřských škol (3 – 6 let) 
    - děti základních škol (6 – 15 let) 
    - mládež (15 – 18 let) 
    - mladí dospělí (do 26 let) 
    - dospělí (starší dospělí, senioři) 
    - rodiče s dětmi  

 Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou 
prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a ji-
nak dělenou skupinu účastníků. 

 Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí 
pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu 
na místo jejich trvalého pobytu. 
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 Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých para-
metrů, které musí daná činnost splňovat. 

 1)  pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost  
    - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 

 2)  příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická 
      rekreační činnost  
    - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 

 3)  osvětová činnost  
    - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací  

 4)  individuální práce 
    - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,  

 5)  otevřená nabídka spontánních činností 
    - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 

 6)  dětská skupina 
    - činnost podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
       skupině. 

 7)  doplňková činnost 
    - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti 

Dlouhodobé cíle 

 Naplňovat poslání Ulity a vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny  
cílové skupiny; 

 Soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, 
dokumentaci a prezentaci;   

 Trvale vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže ve věku od 15 let do činnosti Ulity a dění 
v Broumově; 

 Nabízet prostor pro spontánní aktivity (Skatepark s lezeckou stěnou, kluziště, jednorázové ote-
vřené akce, klubové činnosti klubu ROK, zkušebny pro hudební skupiny atd.); 

 Spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně zne-
výhodněného prostředí; 

 Vytvářet prostor a podmínky pro realizaci zájmového vzdělávání v oblasti přírodních věd, ře-
meslných, technických oborů, nejlépe tak, aby korespondovali s tématy vzdělávacích oblastí ZŠ 
jako jsou „Člověk a svět práce“ a „Člověk a příroda“; 

 Zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků;  

 Spolupráce s organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočaso-
vých aktivit; 

 Spolupráce se školami a školskými organizacemi při naplňování poslání Ulity; 

 Trvale zlepšovat komunikaci mezi účastníky zájmového vzdělávání a Ulitou (webové stránky, 
sms informace, facebook, instagram, nový informační systém, osobní komunikace aj.) 

 Kvalitní a včasná propagace, stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách  
a facebooku, jednotné a účelné PR Ulity. 
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Krátkodobé cíle 

 Zavést nový informační systém pro kroužky, akce a tábory; 

 Udržet a dle možností zkvalitnit nabízené činnosti v klubu ROK (prostředí, personální zajiště-
ní); 

 Zachovat, případně rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového 
vzdělávání, otevřít nové a atraktivní (trendové) pohybové kroužky; 

 Zajištění dalších mimorozpočtových prostředků na realizaci činností Ulity a klubu ROK, pře-
devším na prázdninové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí; 

 Personální zajištění projektového manažera pro potřeby Ulity, případně pro externí zájemce; 

 Zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů pro školy; 

 Rekonstrukce budovy bývalé vodárny, zajištění bezbariérovosti budovy Ulity; 

 Realizace projektu „Dětská skupina při DDM Ulita“ (MPSV / MAS Broumovsko+); 

 Realizace projektů zjednodušeného vykazování „Šablony II“ (MŠMT); 

 Pokračování v projektu Amatérská florbalová liga v Broumově (Město Broumov); 

 Pokračování v projektu Příměstské tábory na Broumovsku (MAS Broumovsko+). 

 Běžný školní rok Ulity trvá od 1. září do 31. srpna následujícího roku.  
Hodnocený školní rok byl výrazně ovlivněn epidemií COVID 19 a s tím souvisejícími re-
striktivními opatřeními. I když jsme zahájili činnost v září, stejně tak jako každý rok  
a celkovou nabídku aktivit jsme připravili tak, aby byla co nejpestřejší, aby si každý mohl 
vybrat podle svého zájmu, bohužel již od poloviny října byly omezeny nepravidelné aktivi-
ty, jako akce a příměstské tábory a pravidelná činnost byla také ovlivněna přijatými opatře-
ními (testování a počty účastníků). V prosinci pak byla i pravidelná činnost ukončena a 
znovu jsme činnost zahájili až od pondělí 10. 5. 2021. V době uzavření činnosti pracovali 
pedagogové z domu v on line prostředí a připravovali aktivity na dobu běžného provozu a 
také jsme realizovali činnosti, které probíhaly částečně on line a částečně individuálně ven-
ku (hry, tipy na výlety aj.) Také jsme se zapojili do aktivit , které byly koordinovány v 
rámci středisek volného času v celé republice, ať už to byla nabídka on line aktivit pro děti 
a rodiče, tak i doučování dětí přes KAZ (Klub aktivních záškoláku). 

 V období, kdy nebylo možné realizovat běžné aktivity Ulity, jsme tuto skutečnost 
přijali jako signál k tomu abychom se pustili do odkládaného vylepšení informačního sys-
tému Ulity, vylepšení struktury webových stránek nebo nákup a zprovoznění nového hlav-
ního serveru Ulity a zřízení záložního serveru. 

 Informační systém (ISDDM) jsme zprovoznili již v lednu 2021 a postupně do něj 
vložili všechna potřebná data (více než 10 tis. údajů) a začali s ním pracovat abychom byli 
připraveni na plný provoz od nového školního roku a nemuseli se potýkat s „dětskými ne-
mocemi“ nového systému.    

 Pravidelná zájmová činnost začala ve školním roce 2020 - 2021 v týdnu od 14. do 
18. září 2020 a měla skončit v týdnu od 7. do 11. června 2021, výjimkou jsou tréninky 
sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů, nebo zkoušky divadelního 
souboru před prázdninovými představeními.  

 V září jsme nabídli 78 kroužků a klubů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro 
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předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. V nabídce byly zastoupeny čin-
nosti pohybové a sportovní, turistické a přírodovědné, výtvarné a estetické, hudební, 
jazykové a další aktivity. Nově jsme také druhým rokem nabídli kybernetiku  
a mechatroniku.  

 Bohužel, kroužky a kluby fungovaly v neomezeném provozu asi jeden měsíc, 
pak bylo potřeba dodržovat stanovená hygienická opatření a od poloviny prosince  do 
10. května byla činnost pouze on line, ale i tak některé činnosti byly v provozu a v červ-
nu jsme kroužky ukončili až týden před zahájením táborů abychom stihli táborové pří-
pravy. 

 V průběhu hodnoceného školního roku pracovalo v době, kdy to bylo možné 
celkem 78 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 740 účastníků, od nej-
menších dětí až po seniory.    

 - činnosti příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační, rea-
lizované v místě, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení. 

 I tato část naší činnosti byla silně ovlivněna „COVIDovou“ situací, i když jsme 
se snažili v době uzavření připravovat činnosti, které je možné dělat on line a nebo indi-
viduálně v rámci rodiny a každý týden jsme připravili několik aktivit a her, nedostali 
jsme se ani zdaleka na počty, na které jsme standardně zvyklí. Stejně tak v klubu ROK 
jsme činnost museli omezit a podařilo se zrealizovat jen jednu akci a jednu výstavu. 
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 Celkem jsme uspořádali 58 jednorázových nebo dlouhodobějších akcí, které 
trvaly v součtu 146 hodin (kromě on line akcí), těchto zájmových aktivit se zúčast-
nilo  6 824 osob.   

  - programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé  třídy. 
Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především 
na průřezová témata školních vzdělávacích programů.  Děti pracují ve skupinách, kde 
společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. 
Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj. Výukové pro-
gramy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environ-
mentální  myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost a další klíčové kom-
petence. I tyto činnosti byly ovlivněny „COVIDovou“ situací, takže byly realizovány 
jen v omezené době, i přesto byl o programy velký zájem. 

 Ve školním roce 2020 - 2021 bylo realizováno celkem 16 programů, kterých 
se zúčastnilo  238 dětí, programy trvaly v součtu 62 hodin. 

  

- mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také prázdninové činnosti, které     
nejsou pobytovými akcemi. Jsou realizovány o podzimních, pololetních, jarních a let-
ních prázdninách. Prázdninové dny jsou naplněny jednorázovými akcemi a příměstský-
mi tábory s různým zaměřením.   

 Příměstské tábory umožňují dětem smysluplně prožít prázdninový čas  
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a rodičům poskytují bezstarostnost v práci, aniž by museli zajišťovat hlídání, či jiný 
program pro své děti. O příměstské tábory je velký zájem. I v tomto školním roce jsme 
díky dotaci od MAS Broumovsko+ mohli rodičům, kteří pracují, nabídnout tábor pro 
jejich děti zdarma, rodiče platili pouze stravu.  Děti mohly přijít již ráno v 7 hodin, spo-
lu s rodičem cestou do práce a odcházet až v 17 h. 

 O prázdninových dnech jsme realizovali celkem 52 dnů příměstských tábo-
rů. Těchto aktivit se zúčastnilo  celkem 307 účastníků. Programy a činnosti trvaly 
celkem 520 hodin.  

 - pobytové akce a tábory jsou  realizovány především mimo místo, kde  DDM 
Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo Brou-
mov. Jedná se o různá soustředění, účasti na vícedenních závodech, pobytové výlety 
apod. V období letních prázdnin nabízíme pobytové tábory.  

 V hodnoceném školním roce jsme samozřejmě kvůli COVID opatřením nestihli 
realizovat všechny plánované pobytové akce a plánovaný zahraniční tábor v Chorvatsku 
jsme museli kvůli mimořádným opatřením zrušit, ale i tak bylo období prázdnin z hle-
diska naší činnosti to nejpříznivější.  

 Ve školním roce 2020 - 2021 byly realizovány 3 pobytové akce pro 12 účast-
níků a trvaly 10 dnů, dále 3 pobytové tábory pro 52 účastníků, celkem v trvání  
23 dnů. 
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 - jednorázová i průběžná  nabídka aktivit volně přístupných všem zájemcům,  
s nepřímým i přímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních čin-
nosti je klub ROK, Skatepark nebo sportovní hřiště a kluziště. 

 I tyto všechny aktivity byly velmi ovlivněny celkovou epidemickou situací, klu-
ziště jsme například neotevřeli vůbec. Pouze činnosti, na které bylo možné docházet in-
dividuálně nebo v rámci rodiny, částečně fungovaly.  

 Ve školním roce 2020 - 2021 měl být pravidelný provoz klubu ROK dva dny v 
týdnu celkem 7 hodin, včetně cíleně zaměřených klubových dní, na které jsme získali 
dotaci z MŠMT a mohly být zcela zdarma, bohužel jsme mohli zrealizovat jen malou 
část a za nerealizované kluby budeme muset finanční prostředky vracet  

 Ani 4 zkušebny, Galerie Ulita a další činnosti nemohly být v plném provozu. 
   

 V hodnoceném školním roce proběhly v klubu jen 2 akce jednorázových ak-
cí, kterých se zúčastnilo celkem 228 osob.  

 - prostor za budovou klubu ROK slouží již něko-
lik let pro provoz chlazeného kluziště. V tomto hodno-
ceném období nebyla kvůli mimořádným epidemickým 
opatřením sezóna ani zahájena. 

  V sezóně 2020 - 2021 bylo kluziště uzavřeno. 

 - Ulita provozuje také sportovní hřiště v ulici 
Komenského. Na  hřišti zajišťujeme základní údržbu 
prostor i vybavení. Školám umožňujeme využívat 
areál v dopoledních i odpoledních hodinách. V odpo-
ledních hodinách a ve volných dnech může hřiště 
zdarma využívat také široká veřejnost a to nejen zá-
jmové skupiny, ale i jednotlivci. Klíče si návštěvníci 
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mohou zamluvit a zapůjčit v recepci Ulity nebo si za určitých podmínek mohou zažádat 
o vlastní klíč. 

 Školami i veřejností je sportovní hřiště využíváno v sezóně téměř denně. 

 - od roku 2006 provozujeme v Broumově  SKATEPARK, kde mohou aktivně 
trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku. Objekt skatepaku je vybaven 
překážkami pro skateboarding a in-line bruslení a dvěma lezeckými stěnami, které uží-
vají naše horolezecké kroužky a návštěvníci z řad veřejnosti. Skatepark je v pravidel-
ném provozu  dva dny v týdnu celkem 6 hodin, mimo pravidelný provoz mohou zájem-
ci zavolat na telefonní kontakt a domluvit si mimořádnou návštěvu, podmínkou je pou-
ze to, aby skupinu tvořily alespoň 4 osoby. Skatepark je v provozu také o prázdninách. 
V dopoledních hodinách mohou skatepark využívat také školy, kterým nabízíme pro-
gramy s instruktorem. Také činnosti ve skateparku byly silně ovlivněny mimořádnou 
epidemickou situací a větší část školního roku musel být uzavřen. 

 Ve školním roce 2020 - 2021 navštívilo skatepark celkem 150 osob mimo 
kroužky a školní programy, na návštěvnosti se velmi negativně odrazila mimořád-
ná opatření.  

 Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo  cca  3 000 osob.  
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 Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěv-
níky Ulity a pro účastníky akcí, které pořádáme. Dále nabízíme výrobu reklamních  
a upomínkových předmětů, především se jedná o placky - odznaky, magnety, reklamní 
a propagační služby firmám, zpravidla prodáváme reklamu na našich akcích a v tiskovi-
nách, které vydáváme. Na doplňkovou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svo-
lení zřizovatele, které je nezbytné.  

 Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy 
například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický 
dozor nad dětmi, jenž čekají na kroužek v Ulitě nebo část nákladů na pomůcky a činnost 
kroužků. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. 

 V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového 
vzdělávání za hodnocený školní rok. 

 Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené 
struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává sta-
tutární zástupce příspěvkové organizace. 

 Struktura organizace: 

ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN 

PRAVIDELNÁ ZČ   78        740 * COVID nepočítáno 

PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ 126     7 369    728 

POBYTOVÉ AKCE A TÁ-
BORY 

   6          64 33 dnů 

SPONTÁNNÍ ZČ    3     3 067 - 
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 Zájmové vzdělávání je realizováno interními (hlavní pracovní poměr)  
a externími (vedlejší prac. poměr) pedagogickými pracovníky. Další zajištění činností je 
zabezpečeno technickohospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. 

 Činnost organizace zajišťovalo v minulém školním roce 6 pedagogických 
pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 3 pracovníci úvazek 1,0 a ostatní jen částečný 
úvazek, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0), 1 školnice (úvazek 0,6), 
pokladní (0,75). Část úvazku ekonomky a části úvazků některých pedagogických 
pracovníků byly hrazeny z projektů a mimorozpočtových zdrojů.  Dále jsme rozšířili 
tým pracovníků o školního asistenta (úvazek 1,0) a sociálního pedagoga (úvazek 0,2) , 
tyto pozice jsou hrazeny z projektu zjednodušeného vykazování Rozvoj dětí, žáků a 
pedagogů v DDM Ulita Broumov (Šablony II), tyto pozice jsou v souladu s projektem 
vykazovány jako nepedagogické, stejně tak jako chůvy v naší dětské skupině Ulitka. 

 Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími 
pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si 
vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového 
vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. 

 Poměrně velkou část prostředků na personální náklady zajišťujeme  
z vlastních příjmů nebo z mimorozpočtových zdrojů, především z projektů. 

 Přehled personálního zajištění činností:  

 
*  u jednorázových činností není úvazek počítán  

 Naše nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji 
předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s dalšími aktéry v této oblasti, 
se spolky, školami a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje 
realizovat i větší a náročnější projekty, které jsou pro nás existenčně důležité.  
V hodnoceném školním roce jsme začali realizovat některé navazující projekty  
a další pokračují nebo byly ukončeny.  

 Již pátým rokem jsou tradičním projektem v období všech prázdnin  Příměstské 
tábory na Broumovsku, tento projekt Ulita úspěšně podala na začátku roku 2017 a 
navazující v roce 2019 prostřednictvím MAS Broumovsko+. Příměstské tábory 

Interní pracovníci  Počet osob  Celková výše úvazku  

Pedagogičtí pracovníci     6     4,65 

TH pracovníci     9   6,0 

Celkem   15   10,65 

Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku 

Pedagogičtí pracovníci pravidelná 
činnost  

40   4,2 

Pedagogičtí a TH pracovníci akce a 
tábory jednorázově 

20   - * 

TH pracovníci    7   2,0 

Celkem 89      6,2 * 
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probíhají o všech prázdninách, včetně 
jarních, pololetních či podzimních, 
projekt je určen především dětem 
pracujících rodičů a na realizaci jsme 
čerpali v průběhu tří let 1.209 tis. Kč, 
v navazujícím projektu máme k 
dispozici až 1.632 tis. Kč. 

 Projektem, který již třetím 
rokem také úspěšně funguje je Dětská 
skupina při DDM Ulita. Tento 
projekt jsme úspěšně podali 
prostřednictvím MPSV s celkovou 
dotací až 1.265 tis. Kč. V tuto chvíli 
již čerpáme  navazující projekt od 
roku 2021 celkovou dotací až  
1.180 tis. Kč. 

 Od 1. února 2019 jsme 
realizovali projekt podaný na podzim 
roku 2018 na MŠMT Rozvoj dětí, 
žáků a pedagogů v DDM Ulita 
Broumov. Projekt je zaměřen na 
personální podporu školského 
zařízení, která poskytne větší podporu 
zejména dětem, které jsou ohrožené 
školním neúspěchem. Dalšími 
aktivitami jsou projektové dny, 
zájmové kluby, odborně zaměřená 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí, 
zapojení odborníka z praxe do 
vzdělávání a kariérové poradenství. 
Projekt byl realizován do května 2021 
s celkovou dotací až  
1.620 tis. Kč. I když se nám kvůli 
COVIDovým opatřením nepodařilo 
realizovat všechny naplánované 
činnosti, přesto jsme se o to pokusili, 
dvakrát jsme žádali o prodloužení projektu a nakonec se čerpání bude pohybovat okolo 
94%. 

Kromě větších projektů realizujeme i menší jako je Amatérská florbalová liga v 
Broumově (AFL Broumov).  

Spolupráce na akcích a projektech je pro nás velmi důležitá, bez ohledu na to, jestli se 
jedná o spolupráci jednorázovou či dlouhodobou.  

V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito 
organizacemi a jednotlivci:  

Město Broumov, odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí,  
odbor dopravy, odbor finanční a školství, Technické služby města Broumova, Infocentrum 
Broumov, Slovan Broumov, Duha Bartoňka Náchod, Agentura pro rozvoj Broumovska, Český 
rybářský svaz MO Broumov, Hvězdárna v Úpici, Institut regionální paměti Broumovska – Petr 
Bergmann, BESIP, Josef Štěpán, René Hrzán – Naše Broumovsko,  Walter Erber,  Masarykova 
základní škola,  Základní škola Broumov Hradební, Základní škola Broumov, Mateřská škola 
Broumov, Gymnázium Broumov, Základní škola TGM Náchod a základní a mateřské školy 
v regionu, v neposlední řadě Krajský úřad KHK a mnozí další. 
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 Spolupráce probíhá prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou 
metodické, materiální nebo finanční pomoci.  

Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali  
na projektech a dalších aktivitách, velmi děkujeme! 

 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací  
a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme  
o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků  
a proto  se nám daří realizovat výše uváděné množství činností.  Již při přípravách 
aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování  
a zhodnocení.  

 Základní prostředky na platy získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského 
úřadu KHK. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, 
kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od 
účastníků činností, dále dary a zisk z doplňkové činnosti. 

 Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové  
a dotační příspěvky, proto se každý rok snažíme podat žádosti do různých dotačních 
programů a to buď přímo nebo prostřednictvím zřizovatele.  

 Pokud se nám podaří čerpat projektové dotace v maximální možné výši, 
měla by Ulita získat v průběhu let 2017 - 2022 více než 6 milionů Kč.  

  

Finanční zpráva za rok 2020 

 

 

 

(Pokračování  tabulky na straně 14) 

Příjmy  

Prostředky od zřizovatele celkem 7 438 999 

z toho od obce celkem provozní dotace 3 138 278 

z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 2 802 323 

z toho projekty (EU) MPSV, MŠMT, aj. 1 498 398 

z toho granty od Města Broumov 0 

Prostředky získané vlastní činností celkem 921 116 

z toho za kroužky 244 846 

z toho za hodinové platby 165 414 

z toho za tábory 387 220 

z toho za příležitostné akce 73 359 

z toho školní programy 15 800 

z toho za skatepark 2 750 

z toho za prodej služeb 31 727 

z toho za ostatní 0 

Prostředky získané z doplňkové činnosti  16 710 

Ostatní příjmy  72 296 

Příjmy celkem 8 449 121 
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 V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní 
kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně.  Jsou to kontroly jednotlivých 
činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou 
provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto  kontrol, např. zřizovatel, 
OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice, HZS apod. 

 Ve školním roce 2020 - 2021 proběhla v Ulitě 1 kontrola provedená 
oprávněnou organizací: 

  1.    Veřejnosprávní kontrola Město Broumov  15. 3. - 24. 3. 2021 

Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu §11 odst. 4 písm. a) 
zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, BOZP. 

Výsledek kontroly:  Pozdní zadání smlouvy do registru smluv. 

   Kontroly, které proběhly ve školním roce 2020 - 2021, nezjistily žádné 
závažnější pochybení nebo nedostatky. 

Výdaje   

Investiční výdaje celkem 0 

-  

Neinvestiční výdaje celkem 8 225 911 

Osobní náklady celkem 6 193 970 

z toho náklady na platy pracovníků  3 969 949 

z toho ostatní osobní náklady (včetně doplňkové činnosti) 763 402 

z toho zákonné odvody zdravotního pojištění 366 904 

z toho zákonné odvody sociálního pojištění 1 011 638 

z toho zákonné pojištění zaměstnavatele (Kooperativa)  17 132 

z toho výdaje na FKSP 64 945 

Ostatní provozní náklady celkem 2 031 941 

z toho spotřební materiál 352 935 

z toho kancelářské potřeby 16 501 

z toho drobný hmotný majetek 182 108 

z toho nehmotný majetek 13 940 

z toho odborné knihy a časopisy 5 216 

z toho ostatní 69 885 

z toho el. energie, plyn, voda, koks 482 570 

z toho nakoupené zboží určené k prodeji 16 437 

z toho opravy a údržba 200 334 

z toho cestovné 16 917 

z toho služby 651 952 

z toho daně a poplatky 0 

z toho poplatky bankám 8 121 

z toho pojištění majetku 15 025 

Výdaje celkem 8 225 911 

  

Hospodářský výsledek 223 210 
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 Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům a dobrovolníkům za 
jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím  
i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom 
nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. I když byl pro nás 
minulý školní rok velmi složitý, přesto jsme se snažili realizovat činnosti v maximální 
možné míře a to i za nemalého přispění našich podporovatelů a spolupracovníků.  

 Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují,  
v minulém školním roce to byli především: 

 

 HOBRA - Školník, s. r. o.  

 Amavet z.s.  Z-TRADE s.r.o.  

 pan Vojtěch Školník  pan Walter Erber     

 Městský úřad Broumov - odbor životního prostředí a odbor dopravy  

  Agentura pro rozvoj Broumovska   Královéhradecký kraj    

 Masarykova základní škola Broumov  

Rybaření Hynčice -ing. Petr Kovář  

 Základní škola  Broumov Hradební  Gymnázium Broumov    

 Global Rádio - Zdeněk Hajpišl   

 pan Radek Kolář  Ing. Zdeněk Kolář  pan Josef Štěpán  
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Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně  
vystavovány v Ulitě a na fotogalerie.ulita.org  

https://fotogalerie.ulita.org/

