ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM

Obsah
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM .............................................................................................................. 4
1. Identifikační údaje ............................................................................................................................... 4
2. Charakteristika zařízení ....................................................................................................................... 4
2.1. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:............................................................ 5
2.2. Prostorové a materiální podmínky ............................................................................................... 5
2.3. Personální podmínky .................................................................................................................... 6
2.4. Ekonomické podmínky ................................................................................................................. 7
2.5. Podmínky BOZP ............................................................................................................................ 8
3. Cíle zájmového vzdělávání................................................................................................................... 8
Základní cíle DDM Karlovy Vary........................................................................................................... 8
Obecné cíle zájmového vzdělávání ..................................................................................................... 9
Konkrétní cíle zájmového vzdělávání .................................................................................................. 9
4. Formy zájmového vzdělávání ............................................................................................................ 11
4.1. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená s
pobytem mimo místo sídla zařízení .................................................................................................. 11
4.2. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost .................................................................. 11
4.3. Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo sídla zařízení ...................... 11
4.4. Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty,
popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů ........................................ 12
4.5. Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů ...... 12
4.6. Využití otevřené nabídky spontánních činností ......................................................................... 12
4.7. Délka a časový plán vzdělávání ...................................................................................................... 12
5. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ................................. 13
6. Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami ................................... 13
7. Obsah zájmového vzdělávání ............................................................................................................ 14
8. Hodnocení a autoevaluace ................................................................................................................ 15
9. Závěrečné ustanovení ....................................................................................................................... 15

Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů:
- Vzdělávací a odborná příprava v Evropě
- Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
- Usnesení Rady a zástupců vlád k Evropskému paktu pro mládež (2005)
- Zákon č.561/2004 Sb., zákon č.563/2004 Sb., Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů
- Závěry z konferencí a celostátních seminářů ředitelů SVČ
- Hodnocení a výroční zprávy zájmového vzdělávání DDM Karlovy Vary

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Platnost Školního vzdělávacího programu: od 1. 2. 2016

1. Identifikační údaje
Název:

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková
organizace

Právní forma:

Příspěvková organizace

Sídlo:

Karlovy Vary, Čankovská 35/9, 360 05

IČ:

061 335 84

Ředitel:

Bc. Dana Babincová

E-mail:

info@ddmkv.cz

WEB:

www.ddmkv.cz

Datová schránka:

gq2rnzp

Zřizovatel:

Statutární město Karlovy Vary

2. Charakteristika zařízení
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace byl zřízen jako příspěvková
organizace usnesením Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 6. 9. 2016, pod bodem č. 75 jednání a
dále dne 20. prosince 2016, pod bodem č. 23 jednání bylo rozhodnuto o schválení zřizovací listiny této
příspěvkové organizace.
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary v souladu s §111 Zákona č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.74/2005 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační, osvětové činnosti pro
žáky, studenty, pedagogické pracovníky i další osoby. Dále organizuje zájmové a mimoškolní
vzdělávání, naplňuje volný čas dětí, mládeže a dalších zájemců o efektivní využití volného času.
Zájmové vzdělávání je realizováno ve všech typech hlavní činnosti: pravidelné, příležitostné, spontánní,
táborové a pobytové, osvětové a metodické, práci s talenty, v soutěžích a přehlídkách.
Všechny typy zájmového vzdělávání jsou otevřeny všem věkovým kategoriím bez ohledu na místo
bydliště, rasu a vyznání.

2.1. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Objekt

Adresa

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Centrum zvířat Stará Role
LDT Studánka u Aše, kú Pastviny
LDT Vladař, kú Záhořice
Základní a mateřská škola Toužim
Základní škola Bochov

Čankovská 35/9, 36005
Rolavská 295, 36017
Hranice u Aše 35124
Žlutice 36452
Plzeňská 395, 394 01
Okružní 367, 364 71

Základní škola a mateřská škola Dalovice
Základní škola Konečná, Karlovy Vary
Základní škola Poštovní, Karlovy Vary

U Potoka 120, 362 63
Konečná 917/25, 360 05
Poštovní 1743/19, 360
01
Moskevská 25, 360 01
Šmeralova 336/15, 360
05
Lidická 448/14, 360 20
Západní 1812/73, 360
01
Sládkova 1754/20, 360
01

Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary
Základní škola a základní umělecká škola Šmeralova,
Karlovy Vary
FC Slavia Karlovy Vary, IČ 69458782
KV Arena Karlovy Vary, IČ 2796856
Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, hala

Využívané
prostory

Tělocvična
Tělocvična,
učebny
Učebny
Tělocvičny
Tělocvičny,
učebny
Učebna
Tělocvična
Hala
Hala míčových
sportů
Tělocvična

TRIVIS – střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 559/1,360
01 Karlovy Vary

Tělocvična – Nábř.
J.Palacha

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou

Školní 152, 364 64

Tělocvična,
učebny

Pracoviště (střediska) Čankovská a Rolavská pracují celoročně a letní táborové základny jsou využívány
v měsících červen – září.
Hlavní úkoly zájmového vzdělávání plní v souladu s prostorovými, personálními a finančními
podmínkami.

2.2. Prostorové a materiální podmínky
Vzhledem k umístění DDM Karlovy Vary na rozlehlém sídlišti využívají forem zájmového vzdělávání
široká řada klientů všech věkových kategorií (děti, mládež, dospělá populace, rodiče s dětmi, rizikové
sociální skupiny z celého širokého okolí. Do spádové oblasti patří i Bochov, Bečov, Toužim a Dalovice.
DDM Karlovy Vary 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 Karlovy Vary.
DDM Karlovy Vary organizuje svou činnost v níže uvedených pracovištích:
1. Hlavní budova DDM, ulice Čankovská 9, Karlovy Vary 360 05:



zázemí pro interní zaměstnance (kanceláře), 3 taneční sálky, 3 klubovny, 3 dílny, ředitelna, 3
sklady, kuchyňka a sociální zařízení, šatny, sklepní prostory k uskladnění materiálu
přilehlá zahrada slouží k relaxaci, odpočinku.

2. Detašovaná pracoviště:
Rolavská 295/5, Karlovy Vary 360 17





1 keramická dílna, klubovna (2 propojené učebny), kancelář pro pedagogické pracovníky, 3
prostory s expozicí zvířat, 2 sklady, dílna, kuchyňka a sociální zařízení, šatny, sklepní prostory k
uskladnění materiálu
prostory venkovní části pozemku – zahradní domek k ustájení zvířat, voliéry, králíkárny, srub k
uskladnění materiálu
přilehlá zahrada, kde jsou umístěny expozice zvířat, oddechová část

Táborová základna Vladař u Žlutic - Verušice
Táborová základna Studánka – Pastviny u Aše
3. Dále k zájmovému vzdělávání využíváme učebny a tělocvičny ZŠ Konečná, ZŠ Poštovní, ZŠ Dukelských
hrdinů, ZŠ a ZUŠ Šmeralova, ZŠ Toužim, ZŠ a MŠ Bečov, ZŠ Bochov, ZŠ Dalovice, halu na FC Slavia
Karlovy Vary, halu v KV Areně Karlovy Vary a halu Sportovního klubu Hvězda Karlovy Vary.
Prostory 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 čistitelné, s vyhovující teplotou a vlhkostí vzduchu, odpovídajícím osvětlením, jsou
zabezpečené proti vniknutí cizích osob, každodenně uklízené, udržované.
Pomůcky a materiál:







didaktické pomůcky, ICT a další potřeby a pomůcky podporující vzdělávání, aktivitu, tvořivost
účastníků
veškeré prostory jsou vybaveny tak, aby svojí povahou odpovídaly činnostem, pro které slouží
pomůcky a materiál jsou pravidelně kontrolovány, opravovány
pomůcky a materiál jsou pravidelně doplňovány (koupě, převody, dary) a odpovídají potřebám
zařízení a jeho účastníkům
kostýmy a dresy sportovních týmů jsou v majetku zařízení, jsou udržovány školnicí DDM
vybavení prostor nábytkem odpovídá charakteru činnosti, podlahy jsou snadno čistitelné, dle
předpisů

2.3. Personální podmínky
Zájmové vzdělávání zabezpečují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, interní i externí pracovníci DDM
Karlovy Vary. Počet zaměstnanců interních i externích – viz osobní personální dokumentace. Interní
pedagogičtí pracovníci se řídí dle z. č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a zákoník
práce v platném znění. Externí zaměstnanci DDM Karlovy Vary jsou zaměstnáni na základě dohody o
provedení práce (§75 z.p.) nebo dohody o pracovní činnosti (§76 z.p.). Zabezpečují zájmové vzdělávání
na základě potřeb DDM Karlovy Vary daného školního roku. Pedagogický sbor je schopen týmové
práce, vstřícné komunikace a spolupráce. Pedagogický sbor DDM Karlovy Vary zajišťuje díky profesní a
zájmové orientaci pracovníků pestrou a zajímavou skladbu nabídky zájmového vzdělávání, která se

vzájemně dobře prolíná a doplňuje. Pracovníci spolu spolupracují a vzájemně si pomáhají. Pedagogové
(interní i externí) mají prostor k DVPP, k získávání profesních dovedností.
Pedagogická činnost vyžaduje celoživotní vzdělávání, obohacování a doplňování vědomostmi,
rozšiřování dovedností teoreticky i prakticky. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají v pedagogických
kurzech i samostudiem.
• Interní pedagogičtí pracovníci:
Všech 6 interních pedagogů volného času plně splňuje pedagogickou způsobilost dle Zákona
č.563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů šest pracovníků. Organizace má zpracovaný plán dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, který je upřesňován dle potřeb jak samotných pracovníků, tak
podle trendů a aktuálních potřeb organizace. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá
formou individuálního studia a účasti na akreditovaných vzdělávacích programech.
Kritéria pedagoga volného času DDM Karlovy Vary
- vysoké pracovní nasazení
- doplňování kvalifikace a odborností v rámci DVPP a způsob využití nově získaných poznatků
- komunikační schopnosti a dobrá reprezentace zařízení
- schopnost týmové spolupráce
- kreativita, flexibilnost a systematičnost práce
- organizační schopnosti a jejich využití
- schopnost vytvářet podmínky pro osobnostně sociální rozvoj klientů
- počítačová gramotnost, osvojování informačních technologií
• Externí pedagogičtí pracovníci:
V zařízení pracuje cca 100 externích pracovníků, kteří zajišťují pravidelnou, příležitostnou, spontánní a
táborovou činnost. Tento kolektiv doznává každoročně řadu změn, proto je jedním z hlavních cílů co
největší část tohoto kolektivu stabilizovat. Nekvalifikovaní pracovníci jsou vedeni k doplnění vzdělání
dle požadavku zákona 263/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• Provozně – technický personál
Zajišťuje oblasti potřebné pro provoz a ekonomiku organizace.

2.4. Ekonomické podmínky
DDM Karlovy Vary je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním, jejíž základní zdroje
financování představují:
- státní rozpočet
- příspěvek zřizovatele

- vlastní zdroje z hlavní činnosti (úplata účastníků)
- vlastní zdroje z doplňkové činnosti
- granty a projekty
- dary
Způsob financování jednotlivých aktivit se realizuje dle charakteru a typu vzdělávání
a) pravidelné zájmové vzdělávání – z příspěvků účastníků a OPPP ze státního rozpočtu, z grantů
b) táborová činnost – z příspěvků účastníků
c) akce – z vlastní činnosti, z darů, z příspěvků města, z grantů
Stanovení úplaty na základě vyhl.č. 74/2005 Sb., na základě jednotlivých kalkulací ke konkrétní akci, na
základě aktuálního znění směrnice SVČ. Výběr poplatků dle forem zájmového vzdělávání a činností.
Zásady hospodaření se řídí obecně platnými právními normami pro hospodaření příspěvkových
organizací, pravidly hospodaření, stanovenými zřizovatelem, právními předpisy pro zájmové
vzdělávání a dalšími podmínkami formulovanými v souboru vnitřních norem. Kontrolní mechanizmy
jsou zajišťovány vnitřním kontrolním systémem a vnějšími kontrolami.

2.5. Podmínky BOZP
DDM Karlovy Vary při zájmovém vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním
fyziologickým potřebám účastníků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku
sociálně patologických jevů.
Hlavním cílem a úkolem DDM Karlovy Vary při zajišťování BOZP je předcházet rizikům ohrožující životy
a zdraví zaměstnanců, klientů a ostatních osob v souvislosti s provozem činnosti při práci o činnostech,
nebo je alespoň omezovat. Vychází z obecně platných předpisů, provoz a režim se řídí vnitřním řádem
DDM Karlovy Vary a souborem vnitřních norem, které stanovují zásady nejen pro vzdělávací činnost,
ale i pro oblast BOZP, ochrany majetku, činnost ekonomickou a kontrolní.
Účastníci zájmových činností organizovaných DDM Karlovy Vary jsou pojištěni, stejně tak jako majetek
a vybavení.

3. Cíle zájmového vzdělávání
Základní cíle zájmového vzdělávání vycházejí z právních dokumentů v oblasti vzdělávání schválených
EU, Českou republikou, Karlovarským krajem a dalších dokumentů zabývajících se vzděláváním a
výchovou dětí, žáků, studentů a dospělých.
Cíl je základním a nezbytným předpokladem každého pedagogického působení.

Základní cíle DDM Karlovy Vary



Hledat nové trendy v oblasti zájmového vzdělávání a jejich zařazení do nabídky DDM
Hledat, vytvářet a zabezpečit kvalitní podmínky a zázemí pro zájmové vzdělávání







Vyhledávat odborně a pedagogicky vzdělané vedoucí a zabezpečit jejich další vzdělávání
Vyhledávat a podávat projekty a granty pro zabezpečení zájmového vzdělávání
Organizovat okrskové popř. okresní kola soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
Organizovat a účastnit se na dalších soutěžích a přehlídkách
Činnostmi zájmového vzdělávání ovlivňovat co největší počet dětí, mládeže a dospělých

Obecné cíle zájmového vzdělávání








Rozvíjet osobnosti člověka, jeho poznávací, sociální, mravní a duchovní hodnoty
Napomáhat získání všeobecného a odborného vzdělání
Pochopit a uplatnit zásady demokracie, právního státu, lidských práv a svobod společně s
odpovědností a smyslem pro sociální soudružnost
Pochopit a uplatnit princip rovnosti žen a mužů ve společnosti
Utvářet vědomí národní a státní příslušnosti, respektu k etnické, národnostní, kulturní,
jazykové a náboženské identitě člověka
Poznávat světové a evropské kulturní hodnoty a tradice, chápat a osvojovat si zásady a pravidla
vycházející z evropské integrace jako základu pro soužití v národním i mezinárodním měřítku
Získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, vycházející ze zásady trvale
udržitelného rozvoje, bezpečnosti a ochrany zdraví

Konkrétní cíle zájmového vzdělávání












Maximálně využít vlastních prostor a materiálních možností k činnostem zájmového vzdělávání
Průběžná propagace zájmového vzdělávání
Cílevědomá připravenost účastníků k veřejnému vystupování
Využívat znalostí naučených v zájmových útvarech při rekreačních, soukromých a
společenských příležitostí
Rozvíjet a prohlubovat logické myšlení účastníků zájmového vzdělávání
Seznámit účastníky s přírodou
Vybudovat pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých a společných výsledků
práce
Rozvíjet klíčové kompetence a hodnoty důležité pro osobní rozvoj, jeho zapojení ve společnosti
a uplatnění v životě
Umožnit účastníkům i jinou činnost a vhodně naplnit svůj volný čas – jako prevence rizikového
chování
Rozšířit zájmové útvary a soustředění jednotlivých zájmových útvarů
Zařazovat jiné netradiční výukové metody

Při stanovování obecných i konkrétních cílů zájmového vzdělávání je nutné brát na zřetel zásady
vzdělávání (školský zákon, §2) a tyto skutečnosti:






Věkové a individuální zvláštnosti účastníků, zákonitosti skupinové dynamiky
Personální, materiální a další podmínky vzdělávání a výchovy
Charakteristiku školního vzdělávacího programu
Specifiku zájmového vzdělávání – jeho prostředků, forem a metod
Zájmy a očekávání dětí, jejich rodičů a dalších účastníků, škol v Karlových Varech a v
Karlovarském kraji, zřizovatele a místní komunity






Ekonomické podmínky, ve kterých se zájmové vzdělávání uskutečňuje
Konkurenční prostředí
Specifika volného času jako společenské kategorie
Specifika pedagogiky volného času

Cílem zájmového vzdělávání, které DDM Karlovy Vary naplňuje, je rozvíjení klíčových kompetencí,
které pomáhají dětem, mládeži a ostatním účastníkům žít plnohodnotný život v současné společnosti.
Konkrétními cíli zájmového vzdělávání DDM Karlovy Vary je rozvíjení klíčových kompetencí, které si
účastníci přináší ze společnosti, rodiny, školy a dalších organizací v oblastech zájmového vzdělávání.
Jedná se především o klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální personální
5. Kompetence občanské, činnostní a pracovní
6. Kompetence k naplnění volného času
7. Kompetence k objevování
8. Kompetence k myšlení a uvažování
9. Kompetence k práci, k podnikavosti
10. Kompetence adaptační

Kompetence k naplnění volného času je pro DDM Karlovy Vary zásadní a lze ji definovat takto














Rozvíjí schopnost aktivního a smysluplného využití volného času
Vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu
Vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu
Vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a organizuje vlastní volný čas
Vyhledává a třídí informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic
Rozvíjí své zájmy a záliby
Umí říct „ne“ na nevhodné aktivity
Umí vhodně relaxovat
Rozvíjí a vede k profesní orientaci – s důrazem na manuální profese
Rozvíjí nadání
Vede k seberealizaci
Zvyšuje zdravé sebevědomí
Prohlubuje sebereflexi

Výše uvedené kompetence jsou rozvíjeny především







Formováním osobnosti dítěte a mládeže a dalších účastníků zájmového vzdělávání obzvláště
ve vztahu k volnému času a jeho smysluplnému využití
Rozvíjením přirozených zájmů, potřeb a talentu účastníků zájmového vzdělávání
Smysluplným naplňováním volného času účastníků
Předáváním nových znalostí a dovedností účastníkům zájmového vzdělávání
Rozvíjení dynamiky skupiny
Poskytováním primární prevence proti rizikovému chování

4. Formy zájmového vzdělávání
Zájmové vzdělávání dětí a mládež se realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných,
příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, netradiční činností, táborů,
odborných, osvětových akcí a metodických činností. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky
aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky,
zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět
adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí.

4.1. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost
nespojená s pobytem mimo místo sídla zařízení
Některé se cyklicky opakují. Jsou na DDM pořádány vždy interním pracovníkem. Na akcích nám výrazně
pomáhají dobrovolní pracovníci. DDM se snaží, aby nabídka příležitostné činnosti byla co nejpestřejší.
Způsob realizace: programové bloky, tematické akce, vycházky, soutěže, prezentační a propagační
akce, příměstské tábory, celodenní programy, výlety, exkurze
Frekvence: celoročně, nepravidelně ve stanovených termínech

4.2. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Probíhá pravidelně v určený den, v určenou hodinu, na určitém místě. Účast je podmíněn vyplněním
přihlášky a zaplacením úplaty. Některé kroužky mají omezení např. věkové, kapacitní atd. Na každé
schůzce je přítomen vedoucí – ať už interní nebo externí. Vedoucí každého kroužku vede Deník, kam
zapisuje datum schůzky, počet členů schůzky a náplň. Vedoucí pedagogický pracovník vykonává
kontrolní činnost jak v Deníku, podle matriky, tak přímo na schůzce formou hospitace. Způsob
realizace: zájmové útvary, soubory, sportovní oddíly, kluby, výukové programy. Frekvence: pravidelně,
většinou během školního roku

4.3. Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo sídla
zařízení
Způsob realizace: tábory, odborná nebo tematická soustředění, výlety, exkurze, pobytové akce.
Frekvence: celoročně, prázdniny, volné dny.

4.4. Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti,
žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně
patologických jevů
Způsob realizace: výukové programy, konzultace, vzdělávací programy, osvětově propagační akce,
klubové akce, semináře, kurzy.
Frekvence: celoročně, ve stanovených termínech.

4.5. Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků
a studentů
Způsob realizace: konzultace, přehlídky, soutěže, přípravná soustředění.
frekvence: celoročně, ve stanovených termínech

4.6. Využití otevřené nabídky spontánních činností
Rozumí se průběžná i jednorázová nabídka aktivit a činností volně a nezávazně přístupných všem
zájemcům, bez pevného řádu a za nepřímého pedagogického působení. Spontánní činnost není
pedagogickým pracovníkem přímo organizována, pracovník vykonává pouze dozor. Do spontánní
činnosti se řadí i konzultační a poradenská činnost.
Způsob realizace: herna, zahradní vybavení, hry, klubové akce, venkovní expozice zvířat.

4.7. Délka a časový plán vzdělávání
Délka a časový plán jsou zpracovány především pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou
činnost. U dalších forem vzdělávání s ohledem na jejich charakter je možné jejich částečné zpracování.
Podrobně jsou pak rozpracovány a popsány v plánu činnosti na příslušný školní rok.
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V případě
některých aktivit se však jedná o cykly víceleté. Tyto cykly na sebe volně navazují, obsahově jsou
přizpůsobeny věku účastníka a dosud jím absolvované délky zájmového vzdělávání (začátečníci –
pokročilí).
V průběhu jednoletého cyklu se účastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti, v
případě víceletých cyklů dále rozvíjí základní dovednosti, vědomosti a návyky, tj. příslušné klíčové
kompetence.
Osnovy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace DDM Karlovy Vary, kde jsou
zapsány do deníků zájmových útvarů v části Celoroční plán práce.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Většina forem vzdělávání je
realizována v období školního vyučování s tím, že pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmovou činnost,
je zahájena podle jejího zaměření v průběhu září, nejpozději však 1. října. DDM Karlovy Vary zajišťuje
některé z forem vzdělávání i v období školních prázdnin (tábory, příležitostná činnost a spontánní
aktivity).

5. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a
ukončování vzdělávání
Do zvoleného typu a formy zájmového vzdělávání je přijato dítě, žák, student, popřípadě další osoba,
a to bez ohledu na místo jeho trvalého bydliště. Přijati jsou na základě řádně vyplněné a odevzdané
přihlášky vydané DDM Karlovy Vary. Jsou přijati ke školskému vzdělávání a vztahují se na ně veškerá
práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání v našem zařízení (dle platných právních předpisů).
Přihláška je platným dokumentem školského zařízení a osobní data účastníka se zapisují do školní
matriky. 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, účastníků výukových programů a kurzů. V jiných
případech se přihláška nevypisuje. Na akce, kde je počítáno s návštěvou široké veřejnosti, s návštěvou
velkého objemu účastníků vycházíme z kvalifikovaného odhadu, popř. se účastníci podepisují do
prezentační listin opatřených hlavičkou zařízení. Formuláře přihlášek jsou jednotné pro pravidelné
formy zájmového vzdělávání. Výjimkou jsou pouze přihlášky na počítačové kurzy. Formuláře přihlášek
na táborové a pobytové akce jsou navíc doplněny kolonkami o zdravotním stavu dítěte.
Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici v DDM a na webových stránkách zařízení. Přihlásit účastníka lze i
on-line, přes klientské rozhraní.
Ukončení vzdělávání písemným prohlášením, ukončením sjednané doby zájmového vzdělávání, z
mimořádných organizačních důvodů (například zrušení DDM).

6. Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Školní vzdělávací program našeho zařízení v maximální míře reaguje na právo rovného přístupu ke
vzdělání. Děti, žáci, mládež a ostatní účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami:





s nejrůznějšími zdravotním postižením
se zdravotním znevýhodněním
se sociálním znevýhodněním
mimořádně nadané děti, žáky a studenty

Naše zařízení je na tuto skutečnost připraveno v oblastech:
Personální




interní pedagogičtí pracovníci – soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků
externí pedagogičtí pracovníci – vyškolení pracovníci
dostatečné personální zajištění aktivit

Materiální



vybavenost vhodnými didaktickými pomůckami
je zajištěna spolupráce s občanským sdružením Dveře dokořán

Organizační



organizuje vzdělávání ve všech formách a oblastech zájmového vzdělávání
podporujeme a rozvíjíme spolupráci s rodiči dětí, žáků, mládeže a ostatních účastníků se
speciálními vzdělávacími potřebami

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 sportovních aktivit pro
nadané…)

DDM Karlovy Vary organizuje činnosti pro všechny věkové kategorie v uvedených formách činností,
zdravotně znevýhodnění klienti mají možnost integrovaného vzdělávání s ostatními klienty. Při
mentálním znevýhodnění doprovází klienty zákonní zástupci, dle typu postižení.

7. Obsah zájmového vzdělávání
Při stanovování obsahu činnosti DDM vycházíme, vedle pedagogických zásad, ze základních požadavků,
které jsou specifické pro zájmové činnosti.
Požadavek pedagogického ovlivňování volného času lze chápat jako nutnost citlivého pedagogického
vedení dětí k účelnému využití volného času. Účastníci zájmového vzdělávání jsou seznamování s
různou smysluplnou náplní volného času, které jim mají přinést uspokojení, kompenzaci a
seberealizaci. Na základě poznání různých přiměřených aktivit se vytváří základy pozdějšího návyku na
využití volného času.
Požadavek dobrovolnosti je pro práci s účastníky zájmového vzdělávání podstatný. Chápeme jej jako
oblast svobodné volby jedince. Určitým způsobem znamená dobrovolnou účast na činnostech.
Požadavek aktivity předpokládá vedení účastníků zájmového vzdělávání k aktivnímu zapojení se do
plánování, příprav, realizace a hodnocení činnosti.
Při naplňování požadavku seberealizace se snažíme, aby každý účastník mohl uplatnit svá specifika a
schopnosti a být v některé oblasti lidských činností úspěšný. Požadavkem odpočinkového a
rekreačního zaměření přispíváme k odstraňování únavy a regenerace jak duševní tak i fyzické síly.
Obsah zájmového vzdělávání je v DDM Karlovy Vary řazen do 6 oblastí, které se realizují v jednotlivých
formách zájmového vzdělávání.
Průřezová témata základního vzdělávání







Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
Mediální výchova

Průřezová témata neformálního vzdělávání





Výchova k dobrovolnictví
Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání
Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství
Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Oblasti zájmového vzdělávání







Oblast estetická
Oblast pohybová
Oblast jazyková
Oblast přírodovědná
Oblast technická
Oblast osobnostně společenského rozvoje

Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou naplňovány v aktivitách, které DDM Karlovy Vary nabízejí.
Viz. Příloha č. 1- Podoba pravidelné činnosti









Sportovní aktivity
Taneční aktivity
Enviromentální aktivity
Umělecké aktivity
Hudební aktivity
Technické aktivity
Ostatní aktivity
Aktivity podporované ze Šablon II CZ.02.3.X/0.0/18_063/0014354

8. Hodnocení a autoevaluace
DDM zjišťuje hodnocením od účastníků činností, zda jednotlivé formy zájmového vzdělávání odpovídají
jejich potřebám, požadavkům a přáním. Zároveň provádí vlastní sebehodnocení a z obou těchto
hodnocení vychází při návrhu plánu činnosti na další období.
Vnější hodnocení provádí zřizovatel a Česká školní inspekce.

9. Závěrečné ustanovení
Školní vzdělávací program vydává ředitel zařízení a je zveřejněn na přístupném místě a na webových
stránkách DDM Karlovy Vary. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, může být podle
potřeby doplňován a aktualizován.

Bc. Dana Babincová

