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1. Úvod
Zájmové vzdělávání na Domě dětí a mládeže Ždánice (dále jen DDM) tvoří nedílnou součást procesu
celoživotního učení. DDM se také podílí na další péči o děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami
a dalšími institucemi. Zájmové vzdělávání na DDM se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj
osobnosti, čímž kompenzuje jednostrannou zátěž školy a zajišťuje tak duševní hygienu. DDM má

současně také výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní a sociální funkci. Zájmové
vzdělávání na DDM tak napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem.

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je dokument, který DDM Ždánice vytvořil, aby realizoval požadavky
zájmového vzdělávacího programu. Obsahuje identifikační údaje, charakteristiku DDM, stanovuje cíle
vzdělávání včetně jejich konkrétní podoby, formy, délku, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky
přijímání účastníků, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání účastníků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Dále obsahuje popis materiálních, personálních a ekonomických
podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v DDM
uskutečňuje.
2. Identifikační údaje
Název zařízení Dům dětí a mládeže Ždánice, příspěvková organizace města Ždánice
Sídlo: Sokolská 525, 696 32, Ždánice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 27 71 64 22
Tel.: + 420 702 091 351, + 420 601 586 685
E-mail: ddm@ddmzdanicel.cz
WWW: www.ddmzdanice.cz

3. Cíle vzdělávání
Mezi hlavní cíle patří zejména vytvoření pestré nabídky aktivit pro naše klienty napříč věkovým
spektrem, dlouhodobé udržení vysoké kvality a profesionality, otevření se všem klientům
s ohledem na jejich individuální zájmy a potřeby. Za dlouhodobé cíle považujeme hledání nových
forem a prostředků celoživotního vzdělávání, udržení stabilního a kvalifikovaného týmu
pedagogů, dlouhodobé zvyšování preventivního působení na děti, vyhledávání možností efektivní
spolupráce s ostatními subjekty.
Krátkodobé cíle jsou zpracovány každoročně formou stanovení cílů a plánů činnosti na příslušný
školní rok. Každoročně je zpracován pracovní plán činnosti DDM, který zohledňuje aktuální vývoj i
potřeby klientů.

4. Délka vzdělávání: Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok. Podle povahy jednotlivých
činností a věku i možností dětí probíhá v dopoledních i v odpoledních hodinách, o víkendech i
školních prázdninách.
5. Formy a obsahy vzdělávání: Formy a obsah se vzájemně doplňují. Jsou různé v jednotlivých cílech
vzdělávání a odlišné dle věkové struktury účastníků zájmového vzdělávání. Podstatou je vždy ve
stanoveném rozsahu naplnit plánovaný obsah vzdělávání v jednotlivých formách vzdělání:

a) příležitostná zájmová činnost b) pravidelná zájmová činnost c) táborová činnost d) poradentství,
osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů e) individuální práce s talenty f) otevřená
nabídka spontánních aktivit g) činnost táborové základny

A: Příležitostná činnost: Jednorázové akce ze všech oblastí zájmů dětí, žáků a studentů organizujeme
v průběhu celého školního roku. Vycházíme z tradičních oblíbených akcí, které jsou každoročně
obměňovány a doplňovány dle stávajících zájmů účastníků. Některé akce jsou vyhlašovány i pro
předškolní věk a naopak i pro dospělé a rodiče s dětmi. Informace o vyhlašovaných akcích je
prováděna přes naše webové stránky, příležitostnými letáky, informacemi ve zpravodaji.
Roční kalendář akcí příležitostné zájmové činnosti: viz. Příloha č. 1
B: Pravidelná zájmová činnost: Je realizována především formou zájmových útvarů. Útvary jsou po
celý školní rok otevřené a je možné se kdykoliv přihlásit, pokud to umožňuje obsah a kapacita.
Termínově zájmové útvary pracují zpravidla od října do konce května následujícího roku. Za veškerý
obsah činností ZÚ odpovídá vedoucí zájmového útvaru. Zápis do ZÚ je zpoplatněn, výši úplaty
stanovuje ředitel organizace svým rozhodnutím pro každý útvar a školní rok.
Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro každý školní rok – viz. Příloha č. 2.
C: Táborová činnost:
Tato forma zájmové činnosti patří k pilířům činnost DDM Ždánice. Každoročně uskutečňujeme letní
tábory na Haluzické hájence a příměstské tábory na DDM.
Nabídka táborů pro každý rok – viz. Příloha č. 3
D: Poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů: Veškerá činnost ve všech
oblastech zájmového vzdělávání plní zároveň roli prevence sociálně patologických jevů. Podstatou je
zaměstnat děti v jejich volném čase a při tom nenásilnou a zábavnou formou je vzdělávat.
E: individuální práce s talenty: Tato forma se realizuje jednak v rámci pravidelné zájmové činnosti,
kdy se více pracuje s jedinci, kteří vyžadují zvýšenou odbornou pozornost a jednak speciálně
připravovanými aktivitami. Každý vedoucí ZÚ je poučen, že na zvláště nadané děti má upozornit a zde
po dohodě s rodiči je doporučujeme do specializovaných činností, například ZUŠ, sportovní třídy
apod.
F: otevřená nabídka spontánních aktivit: Podstatou spontánních aktivit je nabídka volnočasových
aktivit pro volně příchozí zájemce. Tyto aktivity nejsou spojeny s úhradou a realizují se na Klubu na
Hvězdárně. Děti takto mají možnost realizovat své zájmy po neomezenou dobu. O možnostech a
nabídkách informujeme na webových stránkách a na nástěnkách.
G: činnost táborové základny:
Dům dětí a mládeže provozuje táborovou základnu Haluzická hájenka.
Hájenka se nachází ve Ždánickém lese v údolí říčky Kyjovky. Areál se skládá ze zděné budovy
Haluzické hájenky, jídelny, společenské místnosti s krbovými kamny, dále pak z 15 chatek, bazénu o
rozměrech 25 × 10 m. Středisko se nachází na rozhraní lesa, pole a louky. Celková kapacita je 108
osob.

Jsou zde pořádány také víkendové pobyty pro členy zájmových útvarů nebo pro další nájemce z celé
ČR. Pořádají se zde také soustředění, školní výlety a celé prázdniny se zde pořádají letní tábory. Více
informací na www.ddmzdanice.cz

6. Podmínky přijímání uchazečů: Účastník zájmového vzdělávání musí vyplnit písemnou přihlášku. Na
základě této přihlášky a po úhradě školného je přijat do zájmového vzdělávání (platí pro pravidelnou
zájmovou činnost). U ostatních činností zájmového vzdělávání se zpravidla přihláška nevyplňuje.
Podmínky přijetí vždy uvádíme u příslušných druhů zájmové činnosti. Zájmové vzdělávání je
poskytováno zpravidla za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel DDM svým rozhodnutím dle druhu a
povahy vzdělávání, a to hlavně u pravidelné zájmové činnosti. U ostatních činností výši startovného,
účastnický poplatek, vstupné apod. stanovuje také ředitel DDM.
7. Průběh a ukončování vzdělávání: O průběhu zájmového vzdělávání je veden deník, ve kterém je
podrobně rozepsána každá hodina, docházka apod., není-li stanoveno jinak. ZÚ vychází z celoročního
plánu práce. O průběhu zájmového vzdělávání vedena písemná dokumentace, která obsahuje
všechny zákonné podmínky. Ostatní činnosti jsou dokumentovány dle obsahu a potřeb DDM. V
některých činnostech zájmového vzdělávání získávají účastníci osvědčení o jeho ukončení. Hodnocení
účastníků se provádí zpravidla slovně a to v průběhu a na konci zájmového vzdělávání.

8. Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je považována osoba se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním v rozsahu §16 Zákona
561/2004 Sb. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zájmové vzdělávání, mají
možnost si vybrat z činností, které odpovídají jejich možnostem a potřebám. Rozsah jejich účasti v
případě zdravotního postižení je limitován podmínkami DDM. Účastníkům s lehčím tělesným nebo
zdravotním postižením jsou naše činnosti běžně přístupné. Pedagogičtí pracovníci jsou připravováni
na zapojení těchto účastníků, v činnosti zajišťují jejich začlenění do kolektivu a přizpůsobují podmínky
a postupy jejich možnostem a potřebám. Pro klienty nadané a talentované se snažíme vytvářet
specifické podmínky takové, aby mohli svůj talent rozvíjet a prohlubovat.
9. Materiální podmínky:
Činnosti s pravidelnou docházkou probíhají převážně v budově DDM ve Ždánicích. Další místa
vzdělávání jsou řešena aktuálně, podle potřeb zájmových útvarů, např. Klub na hvězdárně,
sportoviště a tělocvična ZŠ Ždánice, sportoviště a sokolovna v Čejči, atp. Příležitostná a spontánní
činnost se uskutečňuje i na dalších místech. V budově DDM je k dispozici několik víceúčelových
učeben a také specializované učebny i prostory pro ukládání materiálu a učebních pomůcek a
relaxační zóny. Táborová činnost je realizována na táborové základně Haluzická hájenka.
Činnost DDM je záměrně koncipována tak, aby účastníci zájmového vzdělávání nemuseli mít
nákladné vybavení. Většinu potřebného materiálu obdrží při své činnosti, vlastní si nosí pouze
vhodné oblečení a obuv. Materiál pro činnost je obnovován a doplňován průběžně, dle potřeb a
finančních možností zařízení, případně dle zavádění nových trendů v oblasti volného času.
10. Personální podmínky:
Kvalita pedagogického sboru i ostatních zaměstnanců a klimatu na DDM je jednou z nejdůležitějších
složek v řízení zájmového vzdělávání. Od kvalitních pracovníků se plně odvíjí celková úroveň výchovy
a vzdělávání i celkové image celého zařízení z pohledu, klientů, účastníků vzdělávání, zřizovatele a

ostatních subjektů i občanů. Veškeré činnosti spojené se zájmovým vzděláváním zabezpečují interní,
externí a dobrovolní pracovníci. Organizační struktura vychází z potřeb DDM.

a) interní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Roman Klimek – ředitele
Mgr. Ivana Handsckeová – pedagog volného času, zástupce ředitele
Mgr. Lenka Havránková – pedagog volného času
Ing. Karel Trutnovský – pedagog volného času

b) interní nepedagogičtí pracovníci:
Břetislav Bajer – školník
Jaroslava Kašpárková - uklízečka
c) externí pracovníci Jejich počet se každoročně mění dle potřeb a činnosti DDM. Vykonávají
převážně činnosti vedoucích zájmových útvarů v pravidelném zájmovém vzdělávání, dále pak zajišťují
fungování a chod pobytů a letních táborů na Haluzické hájence.
Mezi stálé externí pracovníky patří:
Tomáš Klofanda – mzdový účetní
Filip Zábraha - účetní
d) dobrovolní pracovníci a příznivci DDM, kteří pomáhají při realizaci dalších činností, jako jsou
příležitostné akce, soutěže atd. Tato činnost je zpravidla bez úplaty.

11. BOZP a PO:
Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání je naší prioritou. Zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků věnuje DDM zvýšenou pozornost. Za tímto účelem má DDM sjednanou smlouvu
s odbornou firmou k zajištění BOZP a PO. Veškerá naše činnost je pojištěna u Kooperativy a. s.,
dospělé pracovníky táborů ještě připojišťujeme. Interní pracovníci jsou každoročně proškoleni, stejně
tak externí pracovníci. Ti na úvodních schůzkách zase seznamují se zásadami všechny účastníky
zájmové činnosti. U náročných činností /výjezdy apod./ jsou účastníci proškoleni vždy před zahájením
dané činnosti. Na všech budovách a základnách jsou k dispozici vybavené lékárničky pro první pomoc
při úrazech. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů. K BOZP a PO je vedena podrobná dokumentace. Lze
konstatovat, že prostory DDM mají zdravé prostředí, prostory užívaní pro činnosti školského zařízení
jsou řádně zkolaudovány a splňují hygienické normy pro realizované činnosti. Pravidelně se provádí
úklid, místnosti jsou větratelné a nábytek ergonomicky odpovídá věku účastníků. Dlouhodobě se
zlepšuje kvalita vnitřního vybavení a modernizují se i táborové základny. Ve všech prostorách DDM je
zakázáno kouřit včetně používání elektronických cigaret, požívat alkoholické nápoje a další zdraví
škodlivé látky.

12. Školní matrika
Školní matrika je vedena v souladu se zákonem 561/2004 Sb.

13. Hospodaření školské právnické osoby DDM je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým
financováním, jejíž zdroje financování představují: - Finanční prostředky ze státního rozpočtu (MŠMT)
- Finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků (příspěvek zřizovatele) - Příjmy z
hlavní a doplňkové činnosti - Úplata za vzdělávání - Příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické
osoby - Dary a dědictví - Grandy a dotace Zásady hospodaření se řídí obecně platnými právními
normami pro hospodaření příspěvkových organizací, pravidly hospodaření stanovenými zřizovatelem
(včetně schváleného rozpočtu), právními předpisy pro zájmové vzdělávání a dalšími podmínkami
formulovanými v souboru vnitřních norem. Úkolem DDM je udržení optimálních ekonomických
podmínek, zabezpečení odpovídajících finančních zdrojů k plnému zajištění zřizovatelem
požadovaného rozsahu poskytovaných veřejných služeb, při zachování jejich nejvyšší kvality a bez
nadměrného navyšování požadavků na rozpočet zřizovatele. Kontrolní mechanismy jsou zajišťovány
vnitřním kontrolním systémem a vnějšími kontrolami.

14. Závěrečné ustanovení
Školní vzdělávací program byl vypracován vedením školy. Školní vzdělávací plán řeší rámcově
postavení a obsah činnosti DDM Ždánice. Dlouhodobý rámec bude každoročně doplňován (přílohy) a
inovován dle nově vznikajících legislativních změn a bude průběžně aktualizován a doplňován a to
podle podmínek, které mohou nastat v průběhu školního období.
15. Přílohy:
1) plán akcí na školní rok 2019/2020
2) aktuální nabídka zájmových útvarů
3) nabídka – plán – táborů v roce

31. 10. 2019
DDM Ždánice

Mgr. Roman Klimek, ředitel

Příloha číslo: 1

Plán akcí na školní rok 2019/2020
Říjen: Drakiáda, přespání dětí na hvězdárně – Jak vycvičit draka
Listopad: Těšíme se na ježíška (tvořivé dílny), přespání na hvězdárně – Vyrábíme lampiony, vánoční
dílny pro Mateřskou školu Ždánice
Prosinec: Vánoční přespání – Mažoretky, Vánoční přespání T. O. Kamarádi, přespání na hvězdárně –
Mikulášská párty
Leden: Přespání na hvězdárně – Jak to bylo s třemi králi
Únor: Dětský karneval, přespání na hvězdárně – karnevalový večer
Březen: Jarní keramické dílny, přespání na hvězdárně – Kniha na dobrou noc, Rej broučků a světlušek
Duben: Vaření jarní polévky, přespání na hvězdárně – Putování noční oblohou
Květen: Přespání kroužků na Hájence, Pohádkový les, Sportovní odpoledne

Příloha číslo: 2

Ždánice
Časy kroužků, které vedeme ve Ždánicích
Keramický kroužek a keramika pro děti s rodiči – středa 16:30 – 17:15
In-line bruslení - úterý 14:15 – 15:15
Hvězdářský kroužek I. – středa 15:30 – 16: 30
Hvězdářský kroužek II. – středa16:30 – 17: 30
Mažoretky – pátek 15:00 – 16:00
Ždáničánek I. – středa 14:45 – 15:45
Ždáničánek II. – středa 16:00 – 17:00
Zálesák – pondělí 17:00 – 18:00
T.O Kamarádi I. – 16:00 – 17:00
T.O Kamarádi II. – 17:00 – 18:00
Herna a Tvořivý vrtílek. – úterý 9:00 – 11:00

Kyjov
Čas kroužku, který vedeme v Kyjově
Hvězdářský kroužek III. – středa 14:00 – 15:00

Archlebov
Časy kroužků, které vedeme v Archlebově
Keramika - středa 14:00-14:45
Tancovánky - (aerobic/zumba) - středa 15:00 - 15:45
Atletika - čtvrtek 12:40-13:25

Čejč
Časy kroužků, které vedeme v Čejči
Tancovánky - (aerobic/zumba) - čtvrtek 13:45 - 14:30
Sportík - čtvrtek 14:45-15:30
Keramika 1 - čtvrtek 15:45-16:30
Keramika 2- čtvrtek 16:30-17:15

Příloha číslo: 3

Příměstské tábory
P01 – Domečkohrátky 13. – 17. 7. 2020
P02 – Hvězdářský 24. – 28. 8. 2020
P03 – Mažoretky 27. – 31. 7. 2020

Pobytové tábory
T01 – 1. – 11. 7. 2020
T02 – 12. – 25. 7. 2020
T03 – 26. 7. – 5. 8. 2020
T04 – 6. – 16. 8. 2020
T05 – 16. – 23. 8. 2020

