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1.Identifikační údaje
Název organizace : Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Děčín IV – Podmokly, Teplická 344/38, PSČ 40502
Identifikační číslo: 60949565
Druh organizace: příspěvková
Vznik organizace: 1.11. 2009 na dobu neurčitou
Zřizovací listina ze dne: 22.10.2009
Zřizovatel: Statutárním městem Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín 4
Statutární orgán organizace: ředitel jmenovaný Radou města
Ředitel DDM Děčín: Bc.Světluše Hochwalderová
E-mail, telefon : reditelka@ddmdecin.eu, 777457555
Hlavní pracoviště: Děčín IV – Podmokly, Teplická 344/38, PSČ 40502
Odloučná pracoviště:
Březiny 98, 405 01 Děčín XXVII, kontakt: breziny@ddmdecin.eu, tel.: 412 524 089
V Sídlišti 387, Děčín XXXII, kontakt: boletice@ddmdecin.eu, tel.:412 547 629
Divišova 8, Děčín IV, kontakt: divisova@ddmdecin.eu, tel.:412 537 127
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Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,příspěvková
organizace 40502 Děčín IV (dále jen DDM Děčín) je vydán na základě § 3, odst. 3 a § 5, odst. 2 a 3
zákona č. 561/2004 (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 74/2004 Sb., o zájmovém
vzdělávání v platném znění.
Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) DDM vydává ředitelka pro všechna místa
poskytovaného vzdělávání v rámci činnosti DDM Děčín. Tento program úzce souvisí s celoročním
plánem činností pro daný školní rok a vzdělávacími programy činností DDM Děčín.

2.Charakteristika zařízení
DDM Děčín je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jeho činnost upravuje vyhláška
č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a zřizovací listina.
Hlavním cílem DDM je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické
pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků a další fyzické osoby, a to formami, které jsou
uvedeny ve výše uvedené vyhlášce.
DDM Děčín vykonává činnost zpravidla v době mimo vyučování po celý školní rok,
a to i během hlavních a vedlejších prázdnin, o sobotách a nedělích, popř. i o státních svátcích.
DDM je otevřené školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání téměř ve všech
formách činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty.
DDM motivuje a podporuje děti, mládež a dospělé k smysluplnému využívání volného času
rozmanitou nabídkou aktivit a činností zaměřených na stále se měnící potřeby a přání účastníků
zájmového vzdělávání. Tyto aktivity zajišťují prostřednictvím svých profesionálních pracovníků,
včetně externích odborníků. DDM poskytuje zájmové vzdělávání v budově hlavního pracoviště
a prostorách odloučených pracovišť.

3. Charakteristika ŠVP
Rámcový vzdělávací program obsahuje identifikační údaje, charakteristiku zařízení,
seznamuje s jednotlivými středisky, stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah
a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně
podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dále obsahuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání uskutečňuje.
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4. Naše vize
•

Staneme se přirozeným centrem volnočasových aktivit v našem městě a blízkém okolí.

•

Budeme místem pro setkávání osob různých generací, názorů, nápadu, zaměření,
přesvědčení.

•

U našich účastníků se zaměříme na osobnostně sociální rozvoj.

•

U našich akcí se zaměříme na atraktivnost, kvalitu, profesionalitu.
Každému našemu pracovníkovi vytvoříme vhodné podmínky pro činnost se všemi

•

věkovými kategoriemi.
•

Staneme se rovnocennými partnery pro všechny školy, školská zařízení a ostatní organizace
v našem městě a blízkém okolí.

5. Naše priority
•

Zavádění nových metod a přitažlivějších forem práce pro činnosti se všemi věkovými
kategoriemi.

•

Zvyšování kvalifikace všech pracovníků DDM Děčín.

•

Zachování stávající výše úplat za zájmové vzdělávání ve všech formách našich činností.

•

Rozšiřování spolupráce s ostatními školskými zařízeními v naší oblasti.

6.Cíle zájmového vzdělávání
6.1 Obecné cíle zájmového vzdělávání
Obecné cíle vycházejí z § 2 odst. 2, č. 561/2004 (školský zákon), v platném znění:
•

naučit účastníky aktivně rozvíjet svůj zájem, získávat nové poznatky a informace,

•

dovednosti i návyky,

•

realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, naučit se různým pracovním činnostem,

•

připravovat se na své budoucí povolání,

•

vybavit se sociálními a mravními hodnotami,

•

získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, dále pečovat o
bezpečnost a ochranu zdraví svého i druhých,

•

naučit se druhému pomoci, porozumět, naslouchat a být dobrým přítelem či kamarádem,

•

naučit se respektovat rovnoprávnost, etnické, náboženské a národnostní identity,
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•

prolomit jazykové bariéry,

•

poznávat světové a evropské kultury, tradice a vlastenectví.

6.2. Dlouhodobé cíle zájmového vzdělávání
Dlouhodobé cíle DDM Děčín vycházejí především z dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT a z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Ústeckého kraje a z požadavků zřizovatele a účastníků našich činností:
•

zavádět nové prvky a přitažlivé formy práce pro všechny účastníky zájmového
vzdělávání,

•

zajistit primární prevenci negativních jevů,

•

vytvořit návyky pro účelné naplňování volného času i pro budoucí život,

•

rozvíjet klíčové kompetence u všech účastníků zájmového vzdělávání,

•

pečovat o talentované účastníky zájmového vzdělávání,

•

přispět k formování osobnosti od předškolního věku až do dospělosti,

•

vytvořit tým pedagogů a odborníků pro volný čas, kteří znají různorodé formy a metody
práce a na základě svých tvořivých vlastností je nadále rozvíjejí,

•

stát se centrem společenského dění ve městě,

•

zachovat výši úplat na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků tak, aby účast
na zájmovém vzdělávání nebyla limitována sociálními možnostmi účastníků,

•

přizpůsobit naše činnosti zájmům účastníků a novým trendům,

•

rozvíjet aktivní spolupráci s dalšími organizacemi v našem městě a blízkém okolí.

6.3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání
Konkrétní cíle zájmového vzdělávání v DDM Děčín jsou stanoveny a specifikovány
v celoročním plánu činností DDM a ve vzdělávacích programech zájmových útvarů, příležitostných
činností, pobytových akcí, táborových činností, osvětových a informačních činností na daný školní
rok.
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6.3.1 Klíčové kompetence
Cílem je vytvářet a zkvalitňovat podmínky pro poskytování zájmového vzdělávání
účastníkům našich činností se zaměřením na klíčové kompetence. Klíčové kompetence jsou
specifikovány v jednotlivých vzdělávacích programech našich činností.
•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské, činností a pracovní

•

Kompetence k naplňování volného času

•

Kompetence pro Evropu

7.Délka zájmového vzdělávání
Délka zájmového vzdělávání je dána dle jednotlivých forem zájmového vzdělávání.

8.Formy zájmového vzdělávání
•

pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost – zájmové útvary, kluby,

•

příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická činnost – zpravidla akce,
soutěže, krátkodobé pobytové akce, příměstské tábory, semináře, kurzy, výukové
programy,

•

osvětová a informační činnost,

•

táborová činnost a ostatní činnost spojená s pobytem mimo místo – zpravidla tábory,
pobyty pro rodiče a děti a ostatní zájemce, odborná soustředění,

•

individuální práce - zejména rozvoj nadání dětí, žáků, studentů.

9.Obsah zájmového vzdělávání
Obsah zájmového vzdělávání ve všech jeho formách v DDM koresponduje se základním
principem otevřenosti. Je postaven tak, aby umožnil jejich realizaci s přihlédnutím k věku,
individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech účastníků. Účastníci získávají nejen znalosti
a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi.
Obsah zájmového vzdělávání je specifický podle zaměření.
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10.Časový plán zájmového vzdělávání
DDM Děčín vykonává zájmové vzdělávání po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy
neprobíhá školní vyučování (soboty, neděle, vedlejší a hlavní prázdniny, popř. státní svátky). Školní
rok začíná zpravidla 1. září a končí 30. srpna následujícího kalendářního roku.
Pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti jsou zpravidla realizovány v období školního
vyučování (září – červen daného školního roku) – činnost zájmových útvarů je zpravidla zahájena
druhý týden v září a ukončena druhý týden v červnu daného školního roku).
Příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické činnosti, osvětové a informační činnosti
jsou zpravidla realizovány o sobotách a nedělích, vedlejších prázdninách, popř. státních svátcích.
Individuální práce – zejména rozvoj dětí, žáků a studentů je zpravidla realizována v období
školního vyučování (září – červen daného školního roku) dle požadavků.
Táborové a ostatní činnosti, spojené s pobytem mimo místo, jsou zpravidla realizovány o hlavních
prázdninách.

11.Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování zájmového
vzdělávání
11.1 Podmínky přijímání uchazečů zájmového vzdělávání
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost – přihláška podepsaná účastníkem,
u nezletilých účastníků zákonným zástupcem, zaplacení stanovené úplaty.
Příležitostná výchovná,vzdělávací,zájmová a tématická činnost – zpravidla bez přihlášky, zpravidla
za úplatu dle stanovené výše.
Táborová a další činnost spojená s pobytem mimo místo – přihláška podepsaná účastníkem,
u nezletilých účastníků zákonným zástupcem, posudek o zdravotní způsobilosti, zaplacení
stanovené úplaty.
Osvětová a informační činnost – zpravidla ohlášení účasti nebo seznam účastníků, zpravidla bez
úplaty.
Individuální práce – přihláška podepsaná účastníkem, u nezletilých účastníků zákonným zástupcem,
zpravidla za úplatu dle stanovené výše.
Přijímání účastníků do všech forem zájmového vzdělávání může být limitováno stanovenou
maximální kapacitou s ohledem na prostorové možnosti DDM Děčín, bezpečnost a další okolnosti.
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U některých forem zájmového vzdělávání mohou být stanoveny vstupní podmínky, aby byl
zajištěn odpovídající obsah a úroveň zájmového vzdělávání. Přijímaný účastník musí splňovat
požadovaná kritéria – například fyzickou zdatnost, určitý věk, hudební sluch atd.

11.2 Průběh a ukončování zájmového vzdělávání
Dle jednotlivých forem zájmového vzdělávání a celoročního plánu činností na daný školní
rok a provozní doby DDM Děčín.

13.Podmínky pro vzdělávání Účastníků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Do zájmového vzdělávání v DDM Děčín může být přijat i zájemce se speciálními
vzdělávacími potřebami, pokud by jeho přijetí do požadovaného zájmového vzdělávání neohrozilo
bezpečnost a zdraví jeho samotného a ostatních účastníků.
Vůči účastníkovi zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňuje
vedoucí individuální přístup a vždy respektuje jeho fyzické a mentální limity. Stavebně technické
podmínky v budově DDM Děčín neumožňují účast na zájmovém vzdělávání vozíčkářům. Řešení
této situace by přinesly stavební a technické úpravy budovy.
Mezi účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami patří i účastníci nadaní. DDM Děčín
vytváří a bude vytvářet podmínky pro rozvoj jejich nadání ve všech formách zájmového vzdělávání,
zejména s možností individuálního přístupu pedagogů. Nadaným účastníkům budou ukazovat cestu,
jak své dovednosti nadále rozvíjet i mimo možnosti a podmínky DDM Děčín.

14.Doklad o průběhu a ukončení zájmového vzdělávání a jeho označení
Doklad o průběhu a ukončení zájmového vzdělávání DDM Děčín nevydává. Potvrzení o
účasti na zájmového vzdělávání, dle jednotlivých forem, se vystaví jen na požádání účastníka. Toto
potvrzení obsahuje: název činnosti, datum a místo konání, rozsah hodin, podpis ředitelky DDM,
popř. vedoucího dané činnosti a razítko.
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15.Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek
15.1Popis materiálních a prostorových podmínek
DDM Děčín zajišťuje zájmové vzdělávání v čtyřech budovách a v pronajatých prostorách :
15.1.1 Hlavní budova DDM – Teplická

Hlavní pracoviště Teplická, Děčín 4 sídlí v lokalitě středu města Děčín. Vzhledem k jeho
poloze je mnoho potencionálních klientů, kteří mají zájem o smysluplné využívání volného času.
Výhodou je i snadná dostupnost hromadné dopravy.
DDM Teplická je čtyřpatrová budova. Ve sklepních prostorech se nachází keramická dílna
s malou kanceláří a malou pecí. V mezi patře mezi sklepními prostory a přízemím je malá místnost
s velkou pecí. V přízemí se nachází recepce, 7 šaten pro klienty DDM, kancelář pedagogů,
ředitelna, pc učebna, taneční zrcadlový sál, zasedací místnost, kancelář ekonomického oddělení,
úklidová místnost, dílna, sklad, sociální zařízení.
V prvním patře se nachází mzdová účtárna, přísálí, velký zrcadlový sál s pódiem, mateřské
centrum a sociální zařízení. Druhé patro: zrcadlový sál, sklad, malý sál, jazyková učebna,
kuchyňka, úklidová místnost, sociální zařízení. Půda – nyní v přestavbě – klubovny, šicí dílna,
sociální zařízení. Vybavení jednotlivých prostorů, sálů, učeben atd. (viz inventární seznam v každé
místnosti).
15.1.2Odloučené pracoviště – Březiny

Středisko DDM Děčín Březiny se nachází na okraji města a je pro děti méně dostupný.
Na budově jsou dle finančních možností prováděny opravy. Vnitřní členění budovy odpovídá
činnostem, které svým účastníkům poskytujeme v oblasti estetické výchovy, přírodovědy, sportu,
tance a techniky. DDM má vlastní prostory pro sport, využívány jsou však také veřejné plochy a
tělocvičny škol. Akce s větším počtem účastníků je nutno také organizovat mimo prostory DDM
(např. Plavecká hala Děčín). V hojné míře je dětmi využívána přilehlá zahrada u DDM s
prolézačkami, skluzavkou a houpačkami.
V budově se nachází šatna pro děti ze zájmových útvarů v DDM, učebny, kancelář, dílna s
keramickou pecí, která je kompletně vybavena pro keramický kroužek. Dále se zde nachází malý
sklad pro uskladnění materiálu, WC pro dívky, WC pro chlapce, úklidová místnost a kuchyňka,
sprcha.
V prvním podlaží se nachází učebny pro kroužky a zkušebny hudebních kapel., WC, archivní
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prostor. Materiálně-technické vybavení mnohých místností neodpovídá dnešním trendům, proto
postupně vybavujeme jednotlivé místnosti tak, aby sloužily k plné spokojenosti účastníků
zájmového vzdělávání. Zaměstnanci mají vybavenou kancelář výpočetní technikou a ostatním
příslušenstvím.
15.1.3Odloučené pracoviště – Boletice

Středisko Dům dětí a mládeže v Boleticích je jednopatrová panelová budova, objekt bývalé
mateřské školy. Má široké možnosti k podchycování zájmů dětí a mládeže. V prvním patře se
nachází herna mateřského centra a multifunkční herna, počítačová učebna, posilovna, učebna
angličtiny a zoo kroužek, kde chováme různá zvířátka. Dvě kanceláře, sociální zařízení, šatna pro
zaměstnance a malá kuchyňka.
V přízemí je malý sál na pořádání akcí, učebna modelářů, dílna a zázemí pro loutkové
divadlo a keramická dílna. Technické zázemí - prádelna, sušárna, mandl. Šatny pro děti, sociální
zařízení a sprchy.
Do DDM se vchází třemi vchody. Vchodem „C“ přichází děti do zájmových útvarů, od
branky vede ke vchodu několik schodů. Krajní vchod „A“ využívají hlavně maminky z mateřského
centra, je zde lepší přístup pro vjezd s kočárky bez schodů. Tímto vchodem také vcházejí členky na
večerní jógu. Prostřední vchod „B“ slouží jako vstup pro zaměstnance. DDM nemá vlastní
tělocvičnu. Pro fotbalisty a mažoretkové skupiny využíváme tělocvičny Základní školy
v Boleticích.
Součástí areálu je také zahrada. Začátkem května 2011 dovezla firma Luna Progress s.r.o.
na zahradu DDM tolik očekávané herní prvky – houpačky, klouzačku, průlezky, kolotoč atd..
Od roku 2010 jsou a zahradě dvě velká pískoviště.
15.1.4Odloučené pracoviště – Divišova

Odloučené pracoviště DDM Děčín IV v Divišově ulici se nachází ve středu města Děčín IVPodmokly. Lokalita nabízí dobrou dopravní obslužnost z různých částí města, proto může DDM
Divišova navštěvovat i řada klientů ze vzdálenějších koutů města Děčína.
DDM Divišova má 2 patra. Ve sklepním prostoru je umístěn plynový kotel k vytápění celé
budovy, bojler pro ohřev horké vody do sprch, úklidová místnost a několik sklepních místností
k ukládání věcí. Je zde také hlavní uzávěr vody a plynu.
V přízemí budovy se nachází vstupní vestibul, recepce, toalety pro klienty DDM, sprchy,
3 šatny pro členy zájmového vzdělávání, kuchyňka se zázemím pro externí vedoucí a 2 zrcadlové
sály. Ze vstupního vestibulu je možnost přístupu do venkovního nekrytého atria.
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V prvním patře se nacházejí toalety pro klienty DDM, úklidová místnost, 1 šatna
a 3 klubovny.
Ve 2. patře je kuchyňka pro zaměstnance DDM, učebna PC, toaleta pro zaměstnance,
2 kanceláře a spisovna, další 4 menší místnosti jsou zatím v rekonstrukci a jsou z části využity jako
sklad pomůcek, materiálu a nábytku.
Půdu využívají členové ZÚ SHŠ Malchus jako sklad zbroje, kostýmů a pomůcek.
Vybavení jednotlivých částí DDM Divišova viz inventární seznam
Pronajaté prostory :
Na základních školách a organizacích v Děčíně viz. roční smlouvy dle ZÚ
Prostorové i materiální podmínky splňují všechna kritéria pro realizaci cílů DDM Děčín.
Budovu a majetek má DDM Děčín ve výpůjčce od zřizovatele.
Všechny učebny jsou vybaveny pomůckami, materiálem a nábytkem, které slouží k daným
účelům. Přesto jsou učebny průběžně vybavovány novým nábytkem a pomůckami dle potřeby
a aktuální nabídky činností na daný školní rok.
Pro veškeré činnosti jsou splněny všechny hygienické normy a požadavky BOZP.

15.2Popis personálních podmínek
Činnosti DDM Děčín jsou zajištěny interními a externími pracovníky:
Interní pracovníci:

- 16 pedagogičtí pracovníci,
- 10 nepedagogičtí pracovníci.

Externí pracovníci:

- 3 nepedagogický pracovník,
- pedagogičtí pracovníci dle potřeby jednotlivých forem
zájmového vzdělávání.

15.3 Popis ekonomických podmínek
Financování DDM Děčín je zajištěno:
•

příspěvky od zřizovatele,

•

příspěvky od KÚ (MŠMT),

•

finančními a věcnými dary,

•

úplatami dle jednotlivých forem zájmového vzdělávání,

•

doplňkovou činností (pronájem učeben a ostatních prostorů DDM Děčín, zapůjčování
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vybavení a pomůcek, poskytováním propagace a reklamy)
•

projektovou činností.

16. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Všichni pracovníci a účastníci jednotlivých forem činností DDM Děčín jsou seznámeni se
základními podmínkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochraně.
Povinnost zajistit toto poučení má ředitel zařízení a vedoucí jednotlivých forem činností
nejméně 1x ročně.
V případě činností, které nejsou běžné nebo jsou zvláště nebezpečné, musí vedoucí těchto
činností absolvovat příslušná speciální přezkoušení o bezpečnosti práce a požární ochraně, nejsou-li
předepsána přímo školení a zkoušky.
Zodpovědnost za bezpečnost práce a ochrany zdraví určitého kolektivu nese pověřená
způsobilá osoba starší osmnácti let, a to i v případě nepřítomnosti při dané činnosti.

17.Závěrečné ustanovení
1. Přílohy ŠVP: celoroční plán činností DDM Děčín pro daný školní rok, vzdělávací programy
činností DDM Děčín pro daný školní rok, rozpis klíčových kompetencí pro jednotlivé formy
zájmového vzdělávání.
2. Tento ŠVP DDM Děčín vstupuje v platnost dnem zveřejnění, tj. 20.10. 2014
3. Tímto se ruší ŠVP DDM Děčín ze dne 1.9.2012

Bc. Světluše Hochwalderová
ředitelka DDM Děčín
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