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Školní vzdělávací program
Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín
1. Identifikační údaje zařízení
název:

Dům dětí a mládeže Strážnice, okres Hodonín

právní forma:

příspěvková organizace

zřizovatel:

Jihomoravský kraj

sídlo:

Radějovská 848, 696 62 Strážnice

identifikační číslo: 499 394 24
statutární orgán:

ředitel DDM Strážnice – Roman Zemánek

telefon:

518 334 241

email:

ddm.straznice@ho.orgman.cz

web:

www.ddmstraznice.cz

2. Charakteristika zařízení
Obecně:
Školské zařízení podle školského zákona, je za školské zařízení považována instituce,
která poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují, nebo podporují vzdělávání ve školách.
DDM je školské zařízení, které zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační, osvětové
činnosti pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, případně i další osoby. DDM, školské
zařízení, pro zájmové a mimoškolní vzdělávání, naplňuje volný čas dětí, žáků, nebo studentů,
případně dalších zájemců o efektivní využití volného času (§118, školský zákon).
Konkrétně:
Dům dětí a mládeže Strážnice se řadí mezi střediska volného času a zajišťuje dle
z. č. 561/2004 Sb. výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační, osvětové činnosti pro žáky,
studenty, pedagogické pracovníky a další osoby. DDM Strážnice se výraznou měrou podílí na
zajišťování volného času dětí, mládeže i dospělé populace ve Strážnici a jeho okolí.
Poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují, nebo podporují vzdělávání ve školách.
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Vzhledem k výhodnému lokálnímu umístění je město Strážnice přirozeným centrem pro asi
desítku spádových obcí z okolí.Toho využívá i DDM Strážnice k nabídce různých forem
zájmového vzdělávání proširokou řadu klientů všech věkových kategorií (děti, mládež,
dospělá populace, senioři, rodiče s dětmi, rizikové sociální skupiny, neorganizovaná mládež,
a další klientská veřejnost).
DDM Strážnice reaguje na potřeby veřejnosti a účastníků, které spadají do vzdělávacího
programu DDM a do cílů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
ČR, do sociálních a výchovných potřeb, které souvisejí s činností DDM.
Ke své činnosti mu slouží hlavní budova DDM Strážnice, Radějovská 848, dále pak budova
OK- klubu pro mládež na ulici B. Hrejsové.
Díky podpoře města se využívá i Kulturní dům Strážničan, Zámecký park ve spolupráci
s Národním ústavem lidové kultury, sportovní areál TJ Jiskra Strážnice a sportovní hala
ZŠ Školní.

3. Konkrétní cíle vzdělávání
Co je základním cílem zájmového vzdělávání ?
Naučit, rozvinout, posílit, rozšířit naučené, získané a osvojené návyky, dovednosti,
schopnosti, vědomosti tak, aby výstupem, který při našem zájmovém vzdělávání očekáváme
byla osobnost, která zvládne, dokáže, umí, překoná … a která dosáhne klíčových kompetencí,
které stojí na vyšším stupni žebříčku, než se kterými přišla na začátku vzdělávání. Jedná se
o naprosto jednoduchý vývoj, proces, ve kterém kvalifikovaným, odborným působením
posunujeme dítě, žáka, studenta aj. na vyšší vzdělanostní stupínek.
Cíle jsou:
- utváření pracovních návyků, rozvíjení orientace v čase, rozšíření orientace v místě
- rozšiřování slovní zásoby
- osvojování a dodržování pravidel slušného chování
- podpora samostatného vystupování a jednání
- vytváření pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
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- vytváření ohleduplného vztahu k přírodě
- vytváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorů
- osvojování pravidel mezilidské komunikace
- rozvíjení vyjadřovacích schopností
- vytváření příležitostí pro spolupráci
- rozvíjení emocionálního a estetického vnímání (literárního díla, uměleckého předmětu,
výtvarného díla, hudby…)
- podpora vlastní tvůrčí umělecké činnosti (literární, hudební, výtvarné)
- formování odpovědnosti za kvalitu vlastní práce
- organizování a plánování práce, učení, zábavy a hry
- získávání zkušeností s prací s různými materiály a nástroji
- upevnění pozitivních sociálních vztahů
- vytváření příležitostí pro samostatné získávání informací z různých zdrojů
Klíčové kompetence – souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. V etapě základního
a zájmového vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské, kompetence pracovní, kompetence k trávení volného času.
Při naplňování těchto cílů je nutné brát zřetel především na:
věkové a individuální zvláštnosti účastníků
personální, materiální a další podmínky vzdělávání a výchovy
charakteristiku školského vzdělávacího programu
specifiku zájmového vzdělávání – jeho prostředků, metod a forem
zájmy a očekávání dětí, jejich rodičů a dalších účastníků, města, škol v okolí, zřizovatele,
místní komunity ad.
ekonomické podmínky, za kterých se zájmové vzdělávání uskutečňuje
konkurenční prostředí
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4. Délka a časový plán vzdělávání
dle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb. – DDM zpravidla vykonává činnost po celý
školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování (blíže není legislativou
určeno)
zájmová činnost pravidelná je stanovena rozvrhem na školní rok, od října do května
ostatní činnost a vzdělávání je stanovena kalendářním plánem práce na příslušný školní
rok
Další formy:
příležitostné akce (např. Den Země, karneval, Vítání jara…)
pobytové akce (jednodenní, víkendové, vícedenní…)
Táborová činnost - délka vychází ze zaměření a druhu táborové činnosti.
Táborová činnost probíhá v měsíci červenci a srpnu příslušného školního roku, či v období
vyhlášených prázdnin daného školního roku.

5. Formy vzdělávání
Obecně:
Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání:
- pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky, kurzy, kluby…)
- příležitostná výchovná, vzdělávací a tématicko rekreační činnost … (akce…)
- táborová činnost …
- osvětová činnost …
- individuální práce …
- spontánní činnosti
- a další … soutěže, přehlídky, vzdělávací programy…
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Konkrétně:
DDM Strážnice, dále jen DDM, se věnuje práci se všemi věkovými kategoriemi (děti, žáci,
mládež, dospělá populace, geronti, rodiče s dětmi, rizikové sociální skupiny, neorganizovaná
mládež a další klientská veřejnost).
DDM reaguje na potřeby veřejnosti
DDM zaměřuje svoji činnost také na poskytování služeb všem občanům regionu
Strážnicka v oblasti volného času ve formách – netradiční činnosti, organizovaná
i nepravidelná činnost, preventivní programy…
DDM reaguje na potřeby mladých lidí
- DDM nabízí školám, školským zařízením, veřejnosti řadu programů
a) Vodní turistika, turistika a cykloturistika: výlety, vycházky, exkurze patří mezi
nejpřirozenější formy trávení volného času. Výlety podle potřeby doplníme ekologickou
výchovou a dalšími hrami, soutěžemi. Turistický prožitek vedle svých sociálních přínosů v
kolektivu a skupině vede účastníky k vnímání krajiny jako místa našeho života, učí je prožívat
například sezónní změny v přírodě, příběhy a zkušenosti zde žijících lidí a podobně. Dalším
přínosem je důraz na fyzickou stránku turistických aktivit. Významným přínosem je
poznávací charakter.
b) Environmentální výchova - vedle edukativní a informační hodnoty ekologického
programu je třeba zvýraznit její zážitkový přínos, protože používáme řadu hravých
a prožitkových způsobů, jak zvýšit v cílové skupině zájem o přírodu a okolní svět.
Program obsahuje tematické celky (les, voda, půda, vzduch, odpadové hospodářství, atd.)
c) Ostatní - zážitkové hry a aktivity, odpočinkové, relaxační a oddychové formy
volnočasové relaxační činností (výtvarné, hravé, tvořivé, kreativní, motivační, posilující,
komunikační, týmová spolupráce a další).
DDM organizuje tábory v době prázdnin (podzimní,zimní, jarní i letní), sportovní
soustředění a pobytové akce, příměstské tábory, výlety a poznávací akce
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6. Obsah zájmového vzdělávání
Obsah zájmového vzdělávání představuje konkrétní podobu rozpracovaných forem
zájmového vzdělávání. DDM Strážnice. Tato podoba je rozpracovaná do níže uvedených
částí:
6.1 Výtvarné zájmové vzdělávání (dělí se na keramické, výtvarné a modelářské...)
6.2 Environmentální vzdělávání a turistické (Colorado)
6.3 Sportovní ( minibasketbal, fotbal, florbal, miniházená, Sportík Emilek ...)
6.4 Taneční obory ( aerobik, mažoretky, break dance... )
6.5 Společenské (mateřské centrum, )
6.6 Táborová činnost
6.7 Hudební vzdělávání (kytara, folklorní soubor Žerotínek)
6.8 Jazyky (angličtina, francouština)

7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Školní vzdělávací program našeho zařízení v maximální míře reaguje na právo rovného
přístupu ke vzdělání. Nezapomíná na integraci dětí, žáků, mládeže a ostatních účastníků, se
speciálními vzdělávacími potřebami zájmového vzdělávání ani v případě, že v danou chvíli
žádný jedinec se speciálními vzdělávacími potřebami zařízení nenavštěvuje.
Děti, žáci, mládež a ostatní účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami :
- s nejrůznějšími mentálními a kombinovanými vadami, s poruchami učení, trpícími
epilepsií
- mimořádně nadané děti, žáci a studenti
Naše zařízení je na tuto skutečnost připraveno:
-soustavným vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti
- externími pedagogickými pracovníky (speciální pedagogové)
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- dostatečné personální zajištění aktivit
- v oblasti materiální – budova OK-klubu přízemí, sportovní hala ZŠ Školní bez
architektonických bariér
- v oblasti materiální – vybavenost vhodnými didaktickými pomůckami
- v oblasti organizačních forem – organizujeme vzdělávání ve všech formách a oblastech


maximálně podporujeme a rozvíjíme spolupráci s rodiči dětí, žáků,mládeže a ostatních
účastníků, se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučujeme rodičům návštěvu
zájmového vzdělávání spolu s dítětem, neboť vnímáme důležitost pomoci rodičů a sdělení
řady podstatných informací o dítěti, jeho chování, reakcích, potřebách, schopnostech,
dovednostech, možnostech



využíváme spolupráce a pomoci s pediatry v místě bydliště, s třídními učiteli dětí

a výchovnými poradci příslušné školy, kterou děti, žáci a studenti navštěvují
S ohledem na psychosociální charakteristiku nadaných jedinců nabízíme:
- vhodné zájmové aktivity, při kterých maximálně zaměřujeme výchovně vzdělávací
působení na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální integrace (např.
pobytové akce, výukové programy, kroužky uměleckého charakteru, podpora tvorba
programů ze strany nadaných jedinců pro ostatní žáky, participační projekty ve městě )
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8. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu
a ukončování vzdělávání
Do zvoleného typu a formy zájmovému vzdělávání je přijato dítě, žák, student, pedagogický
pracovník, popřípadě další osoba, a to bez ohledu na místo jeho trvalého bydliště. Přijeti jsou
na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky vydané DDM Strážnice. Jsou přijati ke
školskému vzdělávání a vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového
vzdělávání na našem zařízení (dle platných právních předpisů). Přihláška je platným
dokumentem školského zařízení, viz § 28 školského zákona a splňuje podmínky školní
matriky, viz školský zákon č. 561/2004 Sb. § 28. Zaplacení školného na dané období se řídí
Vnitřní směrnicí DDM na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v platném znění. Přihláška
se vypisuje pouze na základě přihlášení do pravidelných forem zájmového
vzdělávání, k přihlášení účastníků na táborové a pobytové akce. V jiných případech se
přihláška nevypisuje. Na akce, kde je počítáno s návštěvou široké veřejnosti, s návštěvou
velkého objemu účastníků vycházíme z kvalifikovaného odhadu.
Ukončení vzdělávání písemným prohlášením, ukončením sjednané doby zájmového
vzdělávání., z mimořádných organizačních důvodů (například zrušení DDM). Doklad o
průběhu a ukončení vzdělávání DDM nevydává. Potvrzení o účasti na zájmovém vzdělávání
se vystaví jen na požádání klienta. Bude obsahovat: název akce, datum a místo konání, rozsah
hodin, podpis ředitele, razítko.
Při absolvování kurzu nebo vzdělávacího programu klienti dostávají osvědčení.

9. Popis materiálních podmínek
Vzhledem k výhodnému lokálnímu umístění, využívá forem zájmového vzdělávání naše
zařízení široká řada klientů všech věkových kategorií (děti, mládež, dospělá populace, geronti,
rodiče s dětmi, rizikové sociální skupiny, neorganizovaná mládež, a další klientská veřejnost)
z celého širokého okolí, cca 10 obcí. Je zde dobrá dopravní spádovost.
DDM Strážnice organizuje svou činnost v níže uvedených pracovištích:
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1. Hlavní budova DDM, Radějovská 848:
- budova byla v létě 2009 vymalována, byl proveden úklid všech prostor včetně zahrady,
- nejvíce vytíženou místností je sál se zrdcadly a podiem
- budova je využívána od září 2009 i pro MŠ
- zázemí pro interní zaměstnance (kanceláře), učebny pro výtvarné, hudební a jazykové
vzdělávání,učebna mateřského centra s hernou, učebny, ředitelna, kuchyňka a sociální
zařízení, prostory k uskladnění materiálu, zázemí technických pracovníků.
- přilehlá zahrada s dětským hřištěm a pískovištěm a posezením slouží ke hraní a relaxaci pro
děti i jejich rodiče
2.Budova OK-klub pro mládež, Hrejsové 1174:
- z bývalé ubytovny bude vybudován taneční sál se zrdcadly a zázemím pro taneční centrum
Danájek (předpokládaný začátek provozu od 1.9. 2011)
- další část budovy bude sloužit stále jako malá turistická ubytovna a část i nadále na
spontánní aktivity pro děti a mládež (kulečník, stolní fotbal, šipky, deskové hry, internet)
3. Dále k zájmovému vzdělávání využíváme prostory: sportovní hala ZŠ Školní a sportovní
areál TJ Jiskra Strážnice.Pprostory pro pobyt žáků ve školských zařízeních pro výchovu mimo
vyučování se upravují tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny
- veškeré prostory jsou zkolaudovány a odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům
- prostory jsou čisté, čistitelné, s vyhovující teplotou a vlhkostí vzduchu, odpovídajícím
osvětlením, jsou zabezpečené proti vniknutí cizích osob, každodenně uklízené, udržované.
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Pomůcky a materiál:
- didaktické pomůcky, ICT a další potřeby a pomůcky podporující vzdělávání, aktivitu,
tvořivost účastníků
- veškeré prostory jsou vybavené tak, aby svojí povahou odpovídaly činnostem, pro které
slouží
- pomůcky a materiál jsou pravidelně kontrolovány, opravovány
- pomůcky a materiál jsou pravidelně doplňovány a odpovídají potřebám zařízení a jeho
účastníkům
- vybavení prostor nábytkem odpovídá charakteru činnosti, podlahy jsou snadno čistitelné

10. Popis personálních podmínek
Zájmové vzdělávání zabezpečují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci interní i externí
pracovníci DDM Strážnice. Počet zaměstnanců interních je 3. Externích cca 30.
Interní pedagogičtí pracovníci – řídí se dle z. č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických
pracovnících a zákoník práce v platném znění. Externí zaměstnanci DDM Strážnice jsou
zaměstnáváni na základě dohody o provedení práce (§ 75 z.p.) nebo dohody
opracovníčinnosti (§ 76 z.p.). Zabezpečují zájmové vzdělání na základě potřeb DDM daného
školního roku.
Pedagogický sbor je schopen týmové práce, vstřícné komunikace a spolupráce.
Provozně – technický personál zabezpečuje chod zařízení tak, aby nedocházelo k provozním,
technickým a administrativním kolizím.
Nástin pedagoga volného času:
- má manažerské schopnosti. Je organizačně zdatný, zná a sleduje trendy volnočasových
aktivit. Je komunikativní.
- umí připravit a zorganizovat nabídku různých zájmových aktivit pro volný čas pro různé
věkové skupiny
- zná metodiku vedení zájmových činností a umí ji tvořivě aplikovat
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- je kreativní a pro své záměry dokáže získat široký okruh spolupracovníků – externistů,
kterým zajišťuje servisní pedagogické služby pro jejich odbornou činnost v zařízení
- je vybaven ekonomickými znalostmi a dokáže pro své záměry připravit ekonomickou
rozvahu a provedené akce ekonomicky vyhodnotit
- zná a umí aplikovat pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a psychologické zásady
volnočasových aktivit
- má právní vědomí
- ovládá bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti
- zvládá public relations
Pedagogická činnost vyžaduje celoživotní vzdělávání, obohacování a doplňování
vědomostmi, rozšiřování dovedností teoreticky i prakticky. Pedagogičtí pracovníci se dále
vzdělávají v pedagogických kurzech i samostudiem. Každý pedagog bere na sebe
zodpovědnost za svůj další odborný růst.

11. Popis ekonomických podmínek


zdroje financování: příspěvek ze státního rozpočtu, příspěvek od obcí,

z vlastní činnosti
- způsob financování jednotlivých aktivit: dle charakteru a typu vzdělávání
a) zájmové vzdělávání – z příspěvků účastníků, z příspěvků obcí, mzdové prostředky ze
státního rozpočtu
b) táborová činnost – z příspěvků účastníků, popř. mzdové prostředky ze státního rozpočtu
c) akce – z vlastní činnosti, z darů, z příspěvků obcí,
- stanovování úplaty: na základě vyhl.č. 74/2005 Sb., na základě jednotlivých kalkulací ke
konkrétní akci, na základě aktuálního znění směrnice DDM Výběr poplatků dle forem
zájmového vzdělávání a činností
- efektivní využívání finančních zdrojů - zařízení řádně hospodaří se svými zdroji
a nedochází k nedokrytí účetních položek
- způsob kontroly – kontrola fyzická, účetní, kontrolní systém zařízení
- přehledy příjmů a výdajů zařízení (účetnictví DDM) – účetní závěrky příslušného období.
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12. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)
Hlavním cílem a úkolem zaměstnavatele při zajišťování BOZP je předcházet rizikům
ohrožujícím životy a zdraví zaměstnanců, klientů a ostatních osob v souvislosti s provozem
činnosti při práci o činnostech nebo je alespoň omezovat. DDM Strážnice dbá na dodržování
BOZP a na dodržování všech povinností s tím související, viz
dokumentace BOZP a PO DDM Strážnice, řády a předpisy.
Dále pak
- pracovníci DDM plně respektují a zajišťují nejenom fyzickou bezpečností účastníků, ale
snaží se o vytváření kladných podmínek pro sociální a emocionální potřeby účastníků
- cílem naší práce je zabezpečit provoz zařízení, průběh zájmového vzdělávání tak, aby byla
vyvážena tělesná, duševní a sociální pohoda dětí, žáků, studentů a dalších účastníků
- bezpečné prostředí
- bezpečné pomůcky
- prevence rizik, ochrana před úrazy
- v každé budově zajištění vybavenou lékárničkou, kontakty na lékaře, hasiče, apod.
- dodržování povinnosti proškolení dětí, pracovníků, upozornění na možná rizika
- řádně a účelně zpracované a zveřejněné provozní řády učeben
- dle předpisů označená riziková místa prostor
- zdravé prostředí užívaných prostor – světlo, teplo, větrání, čistota a další (dle vyhl. MZ č.
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání mladistvých)
- dodržování zákazu kouření, pití alkoholických nápojů, požívání jiných návykových látek
- ochrana před úrazy
- dostupnost l. pomoci
- psychosociální podmínky – sociální klima, partnerství, ochrana před násilím, šikanou
a dalšími sociálně-patologické jevy, naplňování potřeb účastníků a jejich spoluúčast na
životě DDM, respekt k potřebám jednotlivců, informovanost
- vhodná struktura činnosti, stravovací a pitný režim ( pozn. Dodržování pitného režimu při
činnostech, zvláště pak na akcích táborového a pobytového typu)


ad.
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Veškeré předpisy a řády obsahuje dokumentace BOZP a PO DDM . Výše
uvedené body jsou pouze částí výčtu povinností, které jsou pro nás závazné a které musíme
dle předpisů dodržovat. Vycházíme také ze zkušeností, které v kladném směru a podpoře
bezpečnosti doplňují závazná pravidla a normy.

13. Public relations
Cíl komunikace:


zvýšit zájem o činnost v jejích formách



zvýšit důvěryhodnost aktivit



snižovat, event. odstranit chápání existence DDM jako instituce určené pouze dětem

Komunikace vnitřní:
Cílem je schopnost komunikovat spolupracovat a zajistit takové podmínky, aby každý
pracovník měl přístup ke všem potřebným informacím.
Komunikace vnější:
Cílem je budování a udržení dobrého jména DDM

14. Autoevaluace
Proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání,
realizovaný uvnitř DDM, budeme uskutečňovat pravidelně. Poznatky získané tímto
průběžným vyhodnocováním poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a budou cíleně
využívány k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání
probíhá.
Zameření autoevaluace:


naplňování cílů programu



kvalita podmínek vzdělávání



způsob zpracovávání a realizace obsahu vzdělávání



práce pedagogů ( včetně jejich sebereflexe )
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Systém a formy autoevaluace:
Evaluace bude probíhat na úrovni DDM, oddělení i jednotlivých činností. Provádět ji budou
ředitel, vedoucí zájmových kroužků i každý jednotlivý pedagog prostřednictvím rozhovorů,
porad, besed, anket, dotazů apod.
Pravidla:


předmět evaluace – sledování rozvoje a osobní vzdělávací pokroky u klientů, zapojení
pedagogických pracovníků do všech činností DDM, aktivita v době pracovního volna

a prázdnin


časový plán – měsíční, roční



odpovědnost pedagogů – každý pedagog odpovídá za svůj úsek a je povinen poznatky

z hodnocení analyzovat, zjišťovat příčiny neúspěchů a navrhovat opatření k nápravě
Každý jednotlivý pedagog, si může zvolit či vytvořit systém sledování a hodnocení
rozvojových pokroků klientů a užívat takových metod a technik, které jsou v konkrétních
podmínkách vyhovující.

15. Zdroje
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Program rozvoje vzdělávací soustavy v České republice ( Bílá kniha )

16. Zveřejnění školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program vydává ředitel zařízení a je zveřejněn na přístupném místě. Školní
vzdělávací program je otevřený dokument, tzn. že může být podle potřeb doplňován
a aktualizován.
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Příloha č. 1

Pravidelná činnost
Cílová skupina:
Děti MŠ, ZŠ, studenti SŠ, SOU, SOŠ, maminky a tatínkové na mateřské dovolené, dospělí,
senioři.
Časová dotace:
Každý vedoucí zájmového kroužku si určuje sám podle: - obsahu činnosti
-

stanovených výchovných cílů

-

očekávaných výstupů

-

rozvoj konkrétních kompetencí.

Schvaluje vedoucí oddělení pravidelné činnosti nebo ředitel
Výchovně vzdělávací cíl:
- hlavním cílem je naučit účastníky znalostem a dovednostem v daném oboru a naučit
účastníky smysluplně trávit svůj volný čas
- ostatní cíle si určuje každý vedoucí sám s ohledem na činnost, kterou ZK nebo kurz nabízí a
s ohledem na věk účastníků
- schvaluje ředitel
Obsah činnosti:
Obsah činnosti si stanovuje vedoucí zájmového kroužku nebo kurzu sám. Přihlíží k věku
klientů a jejich počtu.
Metody práce:
- praktické činnosti individuální, skupinové
- vysvětlování, předvádění, instruktáž, rozhovor, diskuze
- pozorování, napodobování, předvádění
- řešení problému, experiment, hra, motivace
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Očekávané výstupy:
- v zájmových kroužcích pro začátečníky účastník zvládne základy znalostí a dovedností
v daném oboru a u zájmových kroužků pro pokročilé si účastník tyto zkušenosti a dovednosti
prohlubuje
- konkrétní výstupy si stanovuje každý vedoucí zájmového kroužku samostatně
- schvaluje ředitel
Klíčové kompetence:
Klíčové kompetence, které vedou k osobnostnímu rozvoji účastníků si stanovuje každý
vedoucí zájmového kroužku a kurzu sám. Činnost v zájmových kroužcích a kurzech rozvíjí
kompetence:
- komunikační, kompetence ve vztahu k druhým lidem
- kompetence k učení
- intelektuální a pracovní kompetence
- technologické kompetence
- kompetence osobnostní kvality
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Příloha č. 1

Příležitostní akce
Cílová skupina:
Děti MŠ, ZŠ, studenti SŠ, SOU, SOŠ, maminky a tatínkové na mateřské dovolené, dospělí,
senioři.
Časová dotace:
- dle typu akce: - pobytové = několik dní
- soutěže = několik hodin
- velké akce pro veřejnost = několik hodin
Výchovně vzdělávací cíl:
- naučit se vhodně relaxovat
- účelně a aktivně trávit svůj volný čas
- rozvíjení vztahů v skupině
- zpracování informací a podnětů
- rozvíjení schopnosti komunikovat
Obsah činnosti:
- závisí od typu akce (většinou soutěže, hry…)
Metody práce:
- komunikace

- pozorování

- vysvětlování

- napodobování

- soutěž

Očekávané výstupy:
- klient účelně využívá svůj volný čas
- setkává se s přáteli
- podílí se na vytváření příjemné atmosféry
- má poznatky a zkušenosti, které využije i mimo akci, v běžném životě
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Příloha č. 2

Mateřské centrum
Cílová skupina:
- rodiče s dětmi ve věku 1-4
Časová dotace:
- 4x týdně po 2 hodiny
Výchovné cíle:
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj komunikace
- rytmus
- práce s materiálem
- prostorová orientace
Obsah činnosti:
- vysvětlování postupů
- názorné ukázky
- instrukce
- výroba vlastních výrobků
- divadlo, zpěv…
Metody práce:
- vysvětlování
- předvádění
- instruktáž
- pozorování
- napodobování
- hra

Marce

Marcel

