
Dům dětí a mládeže Rokycany Vnitřní kontrolní systém , informace 
zveřejňování dle zákona č. 106/1999 Sbírky o svobodném přístupu 

k informacím ve znění pozdějších předpisů v rámci charakteristiky účetní 
jednotky.  

1.Název 

Dům dětí a mládeže  . Rokycany,Čechova 1155 

2.Důvod a způsob založení 

Dům dětí a mládeže Rokycany byl zřízen jako příspěvková organizace na základě usnesení 
zastupitelstva Plzeňského kraje č.42/01 ze dne 28.srpna 2002 pod č,j.513/01.Zřizovatelem je Plzeňský 
kraj. Dům dětí a mládeže , Rokycany, Čechova 1155 ( dále jen DDM  Rokycany )je střediskem volného 
času dětí a mládeže, které uskutečňuje zájmové vzdělávání formou Domu dětí a mládeže Rokycany, 
dle zákona  č.561/2004 Sbírky o předškolním , základním, středním a vyšším odborným  
vzděláváním(školský zákon )vyhlášky č.74/2005 Sbírky  o zájmovém vzdělávání vyhlášky č.55/2005 
Sbírky o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 

3.Organizační struktura 

Účinnost od  1.ledna 2016 

Ředitel 

Karel Vodička 

2.stupeň řízení 

Zástupce statutárního orgánu    Vedoucí  provozně  ekonomického oddělení 

Martina Beranová     Iveta Vrátná 

(par. 124 odst.2 písm. zák. práce .    par. 124 odst. 4 zák. práce 

1.stupeň řízení 

Pedagogičtí pracovníci , provozní pracovníci 

Dan Šatra 

Michal Štědrý 

Marie Moulisová 

Tereza Černá 

Lenka Zemanová  , Externí pracovníci  



4.Kontaktní poštovní adresa: 

Dům dětí a mládeže , Čechova 1155  Rokycany  337 01 

5.Adresa pro osobní návštěvu,úřední hodiny  

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 

Pondělí  8 oo – 19 oo  Středa 8 oo – 17 oo 

6.Telefon, Fax : 

371 72 2618   371 720 732   Fax: 371 72 2618 

7.Adresa  internetové stránky 

WWW.ddmrokycany.cz 

8 .E-mail 

ddmrokycany@seznam.cz 

ID datové  schránky cue 4 px 

9.IČO :  

476 94 921 

10.DIČ  

Dům dětí a mládeže Rokycany není plátcem DPH. 

11 .Seznam hlavních dokumentů pro práci v Domě dětí a mládeže Rokycany  

Dům dětí a mládeže Rokycany se v rámci své činnosti řídí základními organizačními směrnicemi, které 

tvoří součásti provozního a vnitřního  řádu zařízení 

1.Provozní řádí řád Domu dětí a mládeže Rokycany a jeho součásti  

2.Vnitřní řád  

3.Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělání 

4.Vnitřní platový předpis 

5.Popis , třídění a ukládání účetních dokladů 



6.Účtovací  rozvrh.účetní kniha a její vedení 

7.Provádění pokladních operací 

8.Časové rozlišení nákladů, výdajů 

9.Investiční majetek, odpisový plán 

10.Podpisové vzory 

11.Směrnice k vybírání zápisného 

12.Inventarizace majetku a závazků 

13.Vnitřní kontrolní systém 

14.Poskytování OOPP 

15.Evidence majetku 

16.Oběh účetních dokladů 

17.Směrnice k cestovním náhradám 

18.Dohled nad účastníky pravidelných zájmových útvarů,příležitostných akcí, odborných soustředění , 

letních a zimních táborů, soutěží 

19.Osnova školení pro žáky v rámci BOZP 

20.Osnova školení pro zaměstnance v rámci BOZP 

21.Směrnice k vyřizování stížností na pracovišti 

22.Směrnice pro poskytování informací 

23.Směrnice k prevenci rizikového chování, zákazu kouření 

24.Směrnice k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 

25.Poučení žáků , studentů , pedagogických pracovníků před prázdninami. 

26. Výroční zpráva o svobodné přístupu k informacím za příslušný rok 

 

Rokycany  1.ledna 2016    Karel  Vodička    ředitel DDM Rokycany 



 


