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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Sportcentrum - dům dětí a mládeže (dále jen SC - DDM) je školské zařízení, které vede své klienty ke
smysluplnému a aktivnímu využití volného času a organizuje zájmové vzdělávání nejen pro občany
města Prostějova, ale i ostatních přilehlých obcí.
Zájmové vzdělávání nabízíme všem občanům.
Zájmové vzdělávání uskutečňujeme:
-

pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti
přípravy na vyučování
příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností
táborovou činností a víkendovými akcemi
osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty,
popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování
využitím otevřené nabídky spontánních činností
vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol
organizací a zajištěním soutěží MŠMT

SC - DDM je plně otevřeným střediskem volného času a poskytuje účastníkům zájmového vzdělávání
zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činnosti. Intenzivněji než v minulosti se zaměřujeme
na stále se měnící potřeby a přání účastníků, reagujeme pružně na trh volného času. Všechny činnosti
zajišťujeme prostřednictvím svých profesionálních pracovníků i externích odborníků.
Zaměřujeme se na dlouhodobý, smysluplný rozvoj a práci s dětmi, mládeží, studenty a dalšími
účastníky bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo
sociálního původu či majetku. Nabízíme aktivní, bezpečné, pozitivní i hravé zázemí a trvalý rozvoj.
Podporujeme seberealizaci, talent, spolupráci i komunikaci.

Organizaci tvoří tři stálá pracoviště:
Sportovní hala Olympijská 4, Prostějov
Budova na ulici Vápenice 9, Prostějov
Dětské dopravní centrum, Bratří Čapků 4, Prostějov

CHARAKTERISTIKA ŠVP
ŠVP SC - DDM navazuje na předcházející ŠVP. Vlastní vzdělávací záměry vycházejí z možností
personálních, materiálních, územních, z hlediska potřeb občanů, zřizovatele a partnerů, z tradic.
ŠVP vydává ředitel pro všechna místa poskytovaného zájmového vzdělávání v rámci činnosti
SC - DDM. Tento dokument úzce souvisí s celoročním pracovním plánem a s jednotlivými specifickými
plány činnosti.

ŠVP SC - DDM obsahuje identifikační údaje, charakteristiku zařízení, stanovuje cíle vzdělávání včetně
jejich konkrétní podoby, dále formy, délku, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání
uchazečů a informace o průběhu a ukončování vzdělávání. Obsahuje také popis materiálních,
personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se
vzdělávání v SC - DDM uskutečňuje.

KONCEPCE ROZVOJE SC DDM
Základní právní prameny upravující činnost SC - DDM je zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání. Nezbytnou legislativou je rovněž zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a zákon
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Analýza současného stavu
PEST analýza slouží k prozkoumání a popsání makrookolí. Zkoumá konkrétně politické, ekonomické,
sociální a technologické prostředí, ve kterých organizace pracuje. Pro potřeby sestavení této analýzy
můžeme zmínit tyto aspekty fungování:

Politické – ačkoliv je činnost SC - DDM v pedagogické oblasti ovlivněna zákonem a dalšími prameny
práva, politický aspekt makrookolí nelze přehlédnout, a to jak na municipální, tak i národní či
nadnárodní úrovni. Složení zastupitelů municipalit a jejich vzniklé rady mohou mít vliv na organizaci
zejména v mimopedagogické oblasti, ta však může mít vliv i na pedagogickou oblast. Pokud se Rada
města Prostějova rozhodne pronajímat sportovní halu SC DDM za jiným účelem, než je nyní, může
dojít ke změně přístupu v plánování a řízení pedagogického procesu. Na národní úrovni politické
prostředí ovlivňuje příslušnou legislativu. Opomeňme nyní finanční stránku (výše minimální mzdy,
růst tabulkových platů), ale zmiňme například zákonný požadavek na minimální kvalifikaci externích
vedoucích zájmových útvarů. Jako příklad nadnárodního vlivu politického prostředí jednoznačně
uvádíme evropské nařízení GDPR o ochraně osobních údajů.

Ekonomické – byť bývá tradičně uváděno, že peníze jsou vždy na prvním místě, v rámci PEST analýzy
zaujímají až druhé místo. Ekonomická stránka ovlivňuje chod každého střediska volného času.
Specifikem SC - DDM je i způsob financování, kdy peníze „na provoz“ jsou zajištěny příspěvkem
zřizovatele – městem Prostějov, ale platy pedagogů (coby mandatorní výdaje) jsou hrazeny
z rozpočtu MŠMT prostřednictvím Olomouckého kraje. V této souvislosti lze jen kvitovat přístup
města Prostějova ve financování SC - DDM, protože to má vliv i na pedagogickou činnost. SC - DDM
je materiálně zabezpečeno na nadstandardní úrovni, což například umožňuje držet výši úplat
v zájmových útvarech na podprůměrné úrovni v rámci Olomouckého kraje.

Sociální – město Prostějov se potýká s dlouhodobě nízkou nezaměstnaností v porovnání s ostatními
městy v Olomouckém kraji. Nejedná se sice o „město mladých“, přesto i SC - DDM poslední roky
pozorovalo vliv populačně silnějších ročníků na poptávce po aktivitách organizace. Mezi sociální
aspekt patří jistě i tradice a dobré jméno organizace, které si vybudovala za uplynulá desetiletí.

Technologické – technologické vlivy zasahují do činnosti SC - DDM zřejmě v nejmenší rovině. Lze
konstatovat, že organizace je technicky dobře zabezpečena a využívá moderních přístupů v IT.
V porovnání s pedagogickými pracovníky ve školách musí pedagogové lépe zvládat marketingovou
činnost, k čemuž jsou informační technologie nezbytné. Dalším specifikem, který ještě SC - DDM
nezasáhlo, je snaha politických zástupců posílit polytechnické vzdělávání, což může mít za následek
změnu a rozšíření technologického vybavení organizace, aby byla schopna toto vzdělávání rovněž
zajistit.

SWOT analýza odhaluje vnitřní i vnější stránku organizace, sleduje nejen její silné „S“ a slabé „W“
stránky, ale rovněž z venku přicházející příležitosti „O“ a hrozby „T“.

„S“ (silné stránky)
-

dobré jméno organizace
tradice
vynikající materiální zabezpečení včetně zázemí (pro činnost, pro zaměstnance)
kvalitní technické zázemí (IT, služební minibusy)
nadstandardní vztahy se školami i spolky pracující s dětmi a mládeží
reprezentativní prostory představující dobrou image organizace
přebytek poptávky
možnosti zisku organizace v bohaté doplňkové činnosti
transparentnost
činnost dětského dopravního centra
úpolová tělocvična

„W“ (slabé stránky)
-

absence další velkoprostorové tělocvičny
marketing organizace
stále nedostatečné další vzdělávání pedagogických pracovníků
činnost některých zájmových útvarů v pronajatých prostorech
nízké mzdové ohodnocení externích vedoucích
zastaralý venkovní prostor před budovou na Olympijské ulici

„O“ (příležitosti)
-

realizace projektu „Šablony II“
zajištění provozu kaváren v objektech na Olympijské ulici i na ulici Vápenice

-

činnost SC - DDM jako komunitní škola
rozšíření polytechnického vzdělávání
akce pro rodiče s předškolními dětmi

„T“ (hrozby)
-

změna politiky financování organizace ze strany zřizovatele
změna techniky výpočtu normativu ze strany Olomouckého kraje
administrativní nezvládnutí nových právních norem (GDPR, registr smluv)
paralýza administrativy ze strany veřejnosti

Koncepce rozvoje hlavní činnosti
Současnou nutností SC - DDM je udržení dobrého jména a značky. Díky příznivým úplatám za
poskytování především pravidelné zájmové činnosti se jedná o tradičního poskytovatele tohoto typu
vzdělávání, který v současné době nemusí pociťovat obavy z konkurence ze strany tržního prostředí.
V této oblasti je třeba i zmínit nadstandardní vztahy s ostatními školami, které jsou prohlubovány jak
akcemi typu „Burza volného času“, ale také například vodáckými pobyty (sjezdy řek na raftech) či
koloběžkářskými akcemi (poznávací zájezdy po městech i přírodních a kulturních památkách).

V oblasti nových příležitostí je třeba zmínit projekt „Šablony II“, který s ohledem na počet účastníků
zájmového vzdělávání může v budoucím období přinést až 2,5 mil. korun a zlepšit tak prostředí
a podmínky poskytování služeb v zájmovém vzdělávání.

V letošním roce byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce objektu na ulici Vápenice, který má s ohledem
umístění poblíž centra a zastávky MHD strategickou polohu. Je pravidlem, že rodiče čekají na své děti,
než ukončí činnost v zájmových útvarech. Z tohoto důvodu se budeme snažit zprovoznit kavárnu ve
dvorním traktu tohoto objektu. Podobným směrem by se mohla ubírat i kavárna vedle hlavního
vstupu do sportovní haly SC - DDM. Absence takového zařízení nutí rodiče čekat na tribunách,
případně ve vestibulu haly a občerstvení je možné nabídnout pouze prostřednictvím automatů.

Další koncepční příležitostí je vytvořit z organizace komunitní školu. Budovy SC - DDM (zejména
budova na ulici Vápenice) by se mohly stát místem aktivního života Prostějovanů. Může se tak dít
i prostřednictvím pronájmů na různé semináře či vzdělávací aktivity dospělých.

V posledních letech se stále více zdůrazňuje potřeba polytechnického vzdělávání, které je rovněž
různými formami dotováno. Prostory budovy na ulici Vápenice by mohly za využití investic zajistit
nabídku vybaveného zařízení, které by v dopoledních hodinách využívaly školy města Prostějova.

Na základě zkušeností lze zodpovědně říct, že velkou poptávku po činnostech SC - DDM tvoří rodiče
s předškolními dětmi. Ačkoliv tato část populace není přímo podporována normativem, je potřeba
zvážit, zda by tuto činnost mohl zajistit zaměstnanec, který nebude placený na základě normativu.

Z dalších oblastí koncepce rozvoje hlavní činnosti je potřeba zmínit možnou výstavbu velkoplošné
tělocvičny umožňující využití pro četné kroužky florbalu stejně jako zázemí pro sportovní soutěže
MŠMT.
V oblasti marketingu je třeba učinit takové kroky, které udrží dobré jméno organizace a budou cílit
na kýženou skupinu účastníků.
Doposud se nepodařilo plně realizovat nabídku DVPP, i když je už několik roků trendem tzv. „učící se
společnost“. S ohledem na nízké mzdové ohodnocení externích vedoucích je třeba učinit kroky, které
tento trend pozitivně ovlivní tak, aby nedocházelo k odchodu těchto nadšenců, kterých by si měla
společnost vážit.

Koncepce rozvoje vedlejší činnosti
V posledním desetiletí byly v organizaci uskutečněny mnohé investiční akce, které zkvalitňují
podmínky pro realizaci vedlejší činnosti. V dalším období je nutno pokračovat v úpravách prostor před
sportovní halou (obnovení fontánky, vydláždění verandy před halou, zprovoznění kavárny).

CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
SC - DDM usiluje o to, aby se stalo přirozeným centrem volnočasových aktivit dostupných pro všechny
věkové kategorie. Činnost bude zaměřena na přístupnost, kvalitu, pestrost, atraktivnost a moderní
pedagogické metody.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny účastníky souborem klíčových kompetencí na úrovni,
která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání i uplatnění v životě a ve společnosti.
V zájmovém vzdělávání budeme využívat moment dobrovolnosti, který je charakteristickým prvkem
pro účastníky zapojené do této formy vzdělávání a umožňuje snazší a účinnější kontakt s pedagogem
a ve svém důsledku i rychlejší a hlubší osvojování si nových poznatků, vědomostí, dovedností
a návyků.
Cíle zájmového vzdělávání v SC - DDM respektují obecné cíle vzdělávání vymezené Školským zákonem
při respektování věkových a individuálních zvláštností účastníků, zájmů a očekávání dětí, jejich rodičů
a dalších účastníků a specifických forem, metod a prostředků zájmového vzdělávání, tradic zařízení
a trendů. V neposlední řadě vychází z personálních, materiálních a ekonomických podmínek, ve
kterých se uskutečňuje.

Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách SC - DDM je utvářet a postupně rozvíjet klíčové
kompetence jako vyvážený soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých
pro osobní rozvoj a podpořit vznik spolehlivého základu všeobecného vzdělání orientovaného
zejména na situace blízké životu ve společnosti a na praktické jednání.

Dlouhodobé cíle
Vycházejí především z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT
a z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje při
respektování požadavků zřizovatele – města Prostějova.
-

rozvíjet podmínky ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí,
hygiena

-

preventivně předcházet problémům pomocí kvalitní údržby budov SC - DDM

-

zvyšovat kvalifikovanost pedagogů, rozvíjet pedagogické dovednosti a odborné znalosti
zaměstnanců SC - DDM a využívat jejich specializací v zájmovém vzdělávání

-

rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy na pracovištích

-

rozvíjet informační systém a prezentaci SC - DDM

-

umožnit účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

-

podněcovat účastníky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

-

vést účastníky k všestranné a otevřené komunikaci

-

rozvíjet u účastníků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých

-

připravovat účastníky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, schopné uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti

-

vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování a prožívání životních situací,
rozvíjet vnímavost a vztahy k lidem, k prostředí v němž žijí i k přírodě

-

učit účastníky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

-

vést účastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi

-

pomáhat účastníkům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování a vlastní
životní a profesní orientaci

-

podporovat aktivní přístup účastníků ke kultuře a kulturním hodnotám a k jejich rozvíjení

-

poskytovat účastníkům zájmovou činnost se zaměřením na různé oblasti

-

podporovat rozvoj osobnosti účastníka podle jeho potřeb a talentu

-

zajistit prevenci sociálně patologických jevů

-

reagovat na potřeby a projevované zájmy občanů města Prostějova

-

dbát na průběžnou realizaci DVPP

Oblast řízení a správy
-

spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních a organizačních

-

doplňovat vybavení SC - DDM, aktualizovat pomůcky, modernizovat vybavení jednotlivých
pracovišť za pomoci zřizovatele

-

zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na řízení a zlepšování práce
SC - DDM

-

hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci Školského vzdělávacího programu, zajistit
podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení SC - DDM, delegovat výkonné
kompetence na co nejnižší úrovně řízení

-

pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména
v oblasti odborné kvalifikace pedagogů

Oblast vzdělávání
-

motivovat členy zájmových útvarů k aktivní účasti na různých soutěžích

a oceňovat

jejich výsledky
-

zajišťovat účinnou individuální péči talentům při přípravách na různé prestižní soutěže či
k talentovým zkouškám na SŠ

-

sledovat kvalitu práce pedagogických zaměstnanců a ovlivňovat její růst, smysluplně využívat
a sledovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

-

průběžně pracovat na inovaci Školského vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje,
na základě zkušeností zaměstnanců a požadavků vedoucích, rodičů a veřejnosti identifikovat
a vyhodnocovat silné a slabé stránky SC - DDM

-

systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat
úspěšnost účastníků zájmového vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů

Oblast sociální
-

vytvářet na pracovišti přátelskou atmosféru a příjemné prostředí pro spolupráci mezi dětmi,
zaměstnanci SC - DDM, rodiči i širokou veřejností

-

vést účastníky zájmového vzdělávání k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu k obci,
regionu

-

dbát na součinnost rodiny a SC - DDM, usilovat o prohloubení zájmu rodičů o dění v DDM,
zapojit je do uspořádání akcí a dalších činností volnočasových aktivit

-

odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry

-

poskytovat poradenské služby veřejnosti ve všech oblastech týkajících se zájmového
vzdělávání dětí, mládeže i dospělých

-

spolupracovat s dalšími partnery a organizacemi při vytváření vzdělávací nabídky
volnočasových aktivit

Strategie
Oblast pedagogická
-

podporovat dovednosti a talent účastníků zájmového vzdělávání

-

vytvořit příjemnou atmosféru, uplatňovat individuální přístup a používat alternativní postupy

-

rozvíjet tvořivost, samostatnost, sebevzdělání, dialog, kooperaci, aktivity dětí a talentů

-

zaměřit se na potřeby dětí ze sociálně slabších rodin

Oblast materiálně technická
-

každoročně určovat priority ve vybavování pracovišť v souladu s hospodárným a účelným
čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení SC - DDM

-

zajistit bezpečné prostředí pro zájmové vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj
všech účastníků vzdělávání

Oblast personální
-

promyšleně vybírat nové zaměstnance SC - DDM – interní i externí

-

podporovat získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů

-

promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance SC - DDM, podněcovat
jejich rozvoj

-

motivovat zaměstnance – průhledný systém vyplácení mimotarifních složek platu

-

stále zdokonalovat kontrolní systém ve všech oblastech činnosti SC - DDM

-

další vzdělávání pedagogů zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností

Oblast ekonomická
-

spolupracovat se zřizovatelem při financování oprav budov a zařízení SC - DDM

-

optimalizovat finanční podmínky pro plynulé zabezpečení chodu a činnosti organizace

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností
-

zajistit aktuální a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce SC - DDM

-

prezentovat SC - DDM, vytvářet image

-

pravidelně aktualizovat webové stránky SC - DDM

-

zajistit věcnou i formální úroveň výstupů SC - DDM – výroční zprávy, tisk, web

-

vytvářet pozitivní obraz SC - DDM na veřejnosti

Pokračovat ve spolupráci s organizacemi:
Sportovní oddíly a Česká asociace Sport pro všechny
Školy města Prostějova (zejména SOŠ podnikání a obchodu, TRIVIS střední škola veřejnoprávní
Prostějov)
Kulturní klub Duha
Asociace školních sportovních klubů
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova

Český svaz ochránců přírody – regionální středisko IRIS
Zdravé město Prostějov
Firma DT a.s.,
Firma Alika a.s.
Pojišťovna Kooperativa
Národopisný soubor Mánes
Taneční skupina R. A. Dance
Okresní kabinet chemie

Krátkodobé cíle
Jsou konkrétně a podrobně rozpracovány v celoročním plánu činnosti na daný školní rok. Základním
krátkodobým cílem zájmového vzdělávání v SC - DDM je rozvoj klíčových kompetencí, které lze
souhrnně definovat:
„Umím aktivně a smysluplně naplňovat svůj volný čas
a rozvíjet tak dále svůj zájem a nadání.“
Lze konstatovat, že již sama skutečnost, že se účastník přihlásí a následně se aktivně do libovolné
formy zájmového vzdělávání zapojuje, je významnou klíčovou kompetencí. Tato skutečnost je
podložena tím, že účastník zájmového vzdělávání potvrdí svůj zájem o konkrétní činnost jejím
vyhledáním v rozsáhlé nabídce subjektů působících na trhu volného času, čímž prokazuje mimo jiné
schopnost práce s informacemi včetně jejich dalšího využití v následné komunikaci s realizátorem,
dále orientaci ve městě a v jeho dopravním systému, a při vlastní realizaci pravidelných forem
zájmového vzdělávání prokazuje i schopnost udržení svého zájmu po delší časový úsek.
Účastník zájmového vzdělávání získává různými formami vzdělávání zejména následné klíčové
kompetence:
Umí:
-

rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času

-

si vybrat přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu

-

vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu

-

plánovat a organizovat svůj volný čas

-

vyhledat a utřídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic

-

rozvíjet své zájmy a záliby

-

říci ne na nevhodné aktivity

-

vhodně relaxovat

-

pracovní nasazení kompenzovat vhodnými aktivitami

-

prohlubovat sebereflexi

-

rozvíjet profesní orientaci, odbornost a talent, což vede k seberealizaci a ke zvýšení zdravého
sebevědomí

Operativní cíle
Jsou již naprosto konkrétní, stanovují jednotlivé činnosti v daném školním roce. Operativní úkoly jsou
řešeny na úrovni pracovišť, jednotlivých týmů a dále pak i na úrovni jednotlivých pracovníků. Úkoly
vycházející z celoročního plánu práce a jejich realizace jsou koordinovány prostřednictvím systému
měsíčních porad, kde jsou rovněž průběžné výsledky výchovně vzdělávacího procesu hodnoceny.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – pedagogové
Zájmové vzdělávání zajišťují interní a externí pedagogičtí pracovníci. Každý pedagog volného času na
sebe bere odpovědnost za svůj další odborný růst a je povinen absolvovat akreditované kurzy pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Požadavky kladené na pedagoga volného času:
-

má manažerské schopnosti
je organizačně zdatný
zná a sleduje trendy volnočasových aktivit
je komunikativní
umí připravit a zorganizovat různé zájmové aktivity pro volný čas pro různé věkové skupiny
je kreativní a pro své záměry dokáže získat široký okruh spolupracovníků
je vybaven ekonomickými znalostmi a dokáže pro své záměry připravit ekonomickou rozvahu
a všechny akce ekonomicky vyhodnotit
zná a umí aplikovat pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a psychologické zásady
volnočasových aktivit
má základní právní vědomosti v oblasti své činnosti

-

ovládá bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi
zná metodiku vedení zájmových činností a umí ji tvořivě aplikovat

Rozsah přímé pedagogické činnosti
Ředitel SC - DDM stanoví rozsah přímé pedagogické činnosti vždy na školní rok s ohledem na rozsah
a specifičnost činnosti v konkrétním roce pro jednotlivé pedagogické pracovníky.
Minimální rozsah přímé pedagogické činnosti je v průměru šest hodin týdně.
Profesní tým by měl splňovat tato kritéria:
-

kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, jež považuje za důležité
klima důvěry a respektu
nízká absence
vysoké pracovní nasazení
doplňování kvalifikace a odbornosti v rámci DVPP
mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce
chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci
odpovídající pedagogické vzdělání
schopnost týmové spolupráce
organizační schopnosti
akceptovat různorodost práce pedagoga volného času včetně časových požadavků
být pro klienty spolupracovníkem respektujícím jejich osobnost
vytvářet klientům příjemné prostředí pro vzdělávání, poznávání a seberealizaci
spolupracovat s ostatními školskými zařízeními
dbát o svůj profesní rozvoj
prezentovat SC - DDM na vysoké úrovni

Různorodost činnosti klade zvýšené nároky na pedagoga volného času, který je nejen pedagogem,
ale i psychologem, organizátorem a manažerem, protože jeho práce nespočívá jen ve vlastní činnosti
s dětmi a mládeží, ale i v mnohostranné interakci s četnými dalšími subjekty a partnery. Práce
vyžaduje vysoké osobní nasazení, kreativitu i široké spektrum znalostí a dovedností.
S ohledem na posun ve sféře zájmů dětí a mládeže se pedagogové volného času musí pružně
přizpůsobovat aktuálním potřebám. To zároveň vyžaduje i změny v organizaci práce, formách a náplni
činnosti. Je důležité stále pružně reagovat na měnící se vývojové trendy ve společnosti i v mentalitě
mladých lidí.

DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Délka a časový plán vzdělávání je stanoven pro jednotlivé formy vzdělávání odlišně – jsou zpracovány
především pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. U dalších forem vzdělávání
s ohledem na jejich charakter je možné 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 může jednat i 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 = příslušné klíčové
kompetence.
-

-

zájmově vzdělávací kroužky v zájmové činnosti pravidelné (opakující se zpravidla každý týden)
zahajují svoji činnost během měsíce září každého školního roku a končí během měsíce června
příslušného školního roku
zájmově vzdělávací akce příležitostné pro širokou veřejnost jsou jednorázového charakteru
a trvají zpravidla několik hodin, mohou se opakovat nebo na sebe navazovat
zájmově vzdělávací akce pobytové probíhají zpravidla od dvou do šesti dnů mimo město
Prostějov
příměstské tábory probíhají v době hlavních i vedlejších prázdnin zpravidla od dvou do pěti
dnů v objektech SC - DDM
spontánní činnosti probíhají podle stanoveného rozvrhu otvírací doby, zpravidla však
v odpoledních hodinách od dubna do října včetně prázdnin i víkendů
osvětová činnost probíhá příležitostně na akcích SC - DDM
výukové programy probíhají během školního roku dle stanoveného rozvrhu po dohodě
s příslušnými školami
soutěže MŠMT probíhají v průběhu školního roku dle stanoveného programu

Vyučovací hodina v pravidelné výchovně vzdělávací a zájmové činnosti trvá šedesát minut.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
Formy vzdělávání vycházejí jednak z § 111 Školského zákona a dále z § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.
o zájmovém vzdělávání.
Zájmové vzdělávání SC - DDM uskutečňuje zejména těmito formami:
-

pravidelná, výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
příležitostná, výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
pobytové akce a příměstské tábory
osvětová činnost
výukové programy
otevřená nabídka spontánních činností
soutěže MŠMT

Všestrannou podporu věnujeme práci v oblasti protidrogové prevence, zvýšenou pozornost
věnujeme i prevenci dětské kriminality a ostatních patologických jevů v dětských kolektivech (šikana,
patologické hráčství)

Pravidelná, výchovná vzdělávací a zájmová činnost
Tato činnost je uskutečňována prostřednictvím zájmových útvarů, které mají celoroční stálou
členskou základnu a probíhají pravidelně, zpravidla jedenkrát až třikrát týdně, výjimečně jedenkrát
za čtrnáct dnů v době trvání jedna až tři hodiny.
Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost probíhá ve stanovené dny dle rozvrhu, převážně
v odpoledních hodinách ve dnech školního vyučování a je zajišťována interními i externími
zaměstnanci SC - DDM.
Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost probíhá především na sportovní hale Olympijská
ulice, na budově ulice Vápenice a na dětském dopravním centru ulice Bratří Čapků. Nemalá část této
činnosti však probíhá i v pronajatých prostorách – RG a ZŠ města Prostějova, ZŠ Palackého, ZŠ Jana
Železného, ZŠ E. Valenty, ZŠ Melantrichova, SKC Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická, ZŠ Dr. Horáka
a SDH Domamyslice.
Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost je uskutečňována za úplatu Kč/rok, úplata je
vybírána jedenkrát ročně.
Zájemci o činnost v zájmových útvarech (zákonní zástupci v případě nezletilých zájemců) vyplní
a odešlou elektronickou přihlášku vedoucímu daného oddělení. Podpisem této přihlášky je vyjádřen
souhlas s podmínkami členství v zájmových útvarech.
Údaje z této přihlášky používáme pouze pro vnitřní potřebu SC - DDM a nakládáme s nimi v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
Docházku do zájmového útvaru lze zahájit až po odevzdání podepsané přihlášky.
Celoroční úplatu je nutno uhradit nejpozději do čtrnácti dnů od zahájení docházky do zájmového
útvaru.
Uhrazenou úplatu za zájmový útvar zpravidla nevracíme, pouze z vážných důvodů (zdravotní omezení
podložené lékařem, stěhování). O vrácení úplaty je nutno písemně požádat vedení organizace,
schvaluje ředitel organizace.
Organizace neručí za odložené věci mimo určené místo. Z tohoto důvodu nedoporučujeme nosit do
zájmových útvarů cenné věci (šperky, mobily, tablety, hodinky, fotoaparáty) – z důvodu charakteru
činnosti organizátor není schopen zabránit případným ztrátám či poškození
V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmových útvarů nekoná.
Před zahájením činnosti jsou všichni účastníci poučeni o bezpečném chování při všech činnostech v
daném zájmovém útvaru i s vnitřním řádem a jsou povinni tato pravidla následně dodržovat. Hrubé
porušení těchto pravidel může vést až k vyloučení z daného zájmového útvaru, o čemž rozhoduje
ředitel organizace.
O přijetí do zájmového útvaru rozhoduje vedoucí příslušného oddělení v souladu se zveřejněnými
podmínkami přijetí a s ohledem na úroveň schopností, vědomostí a dovedností zájemce o danou
činnost.

Příležitostná výchovně vzdělávací zájmová a tématická rekreační činnost
Tato činnost je prováděna formou příležitostných, jednorázových nebo cyklických akcí výchovně
vzdělávacího nebo rekreačního charakteru.
Plánované nepravidelné aktivity jsou určeny nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Zpravidla tyto akce
probíhají za úplatu a na většinu z nich je potřeba se předem přihlásit.
Ke každé akci jsou vypracované a zveřejněné propozice, které informují o organizačních
podrobnostech akce (datum, místo, úplata, program).
Příležitostných akcí se účastní jak interní, tak externí pedagogičtí zaměstnanci.
Zájmová činnost příležitostná se uskutečňuje v průběhu týdne, o víkendech, o svátcích
i o prázdninách, takže v podstatě kdykoli.
Akce na přihlášky:
-

-

-

účastník (zákonný zástupce v případě nezletilého účastníka) svým podpisem přihlášky vyjádří
souhlas s podmínkami akce
údaje z této přihlášky budou použity pouze pro vnitřní potřebu SC - DDM a bude s nimi
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních dat
akce se lze zúčastnit pouze po odevzdání podepsané přihlášky a zaplacení úplaty v daném
termínu
jsou stanoveny storno podmínky: více jak třicet dní před akcí 30 %, sedm až třicet dní před
akcí 50 %, méně jak sedm dní před akcí 100 %
organizace neručí za odložené věci mimo určené místo
nedoporučujeme s sebou brát cenné věci (šperky, mobily, tablety, hodinky, fotoaparáty
a další) – z důvodu charakteru činnosti organizátor není schopen zabránit případným ztrátám
či poškození
všichni účastníci jsou poučeni o bezpečném chování při všech činnostech v průběhu akce
i s vnitřním řádem a také s propozicemi dané akce – tato pravidla se účastníci zavazují
následně dodržovat
hrubé porušení těchto pravidel může vést až k vyloučení z dané činnosti při uplatnění
příslušného stornovacího poplatku

Akce bez přihlášek jsou dokladovány seznamem účastníků, případně úplatou.

Pobytové akce a příměstské tábory
-

pobytové akce se uskutečňují formou letních, zimních i jarních táborů, odborných soustředění
coby vyvrcholení činnosti zájmových útvarů a víkendových pobytů
příměstské tábory probíhají zpravidla přímo v objektech SC – DDM a jsou programově
tématicky zaměřeny pro danou věkovou skupinu

Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací účastníkům
V této oblasti nabízíme pomocí služeb veřejnosti zajímavé turisticko – sportovní a poznávací akce.
Nabízíme spolupráci mladým lidem při pořádání letních i zimních táborů, víkendových akcí, mají
možnost podílet se na přípravě atraktivních soutěží a turnajů a také se účastnit tvorby i realizace
různých projektů.

Využití otevřené nabídky spontánních aktivit
Vychází především ze zájmu a požadavku široké veřejnosti na využití volného času v odpoledních
hodinách během pracovního týdne, celodenně o víkendech i o prázdninách.
Jedná se o průběžnou nabídku aktivit a činností volně přístupných bez časového a programového
vymezení (pouze provozní doba) za nepřímého pedagogického působení.
Od října do dubna je veřejnosti k dispozici „Dětské dopravní centrum“.
Spontánní činnost provozujeme za úplatu.

Výukové programy
Probíhají po dohodě s danou školou.
Momentálně nabízíme především výukové programy zaměřené na sebeobranu pro střední školy,
výukové programy dopravní výchovy a lyžování pro základní školy.
Individuální práce a rozvoj talentů
Individuální práce je jednou z forem výchovně vzdělávací činnosti uplatňované zejména v práci
s talentovanými dětmi a mládeží.
Pro „talenty“ se snažíme zajistit kvalitní vedoucí, podporujeme účast talentovaných dětí na soutěžích
a spolupracujeme s podobně zaměřenými školami i organizacemi.
Pořádáme soutěže MŠMT.

Výchovně vzdělávací cíle zájmových činností:
-

naučit znalostem a dovednostem v daném oboru
podpořit rozvoj smyslů pro odpovědnost
vést k rozvoji myšlení a smyslového vnímání
posilovat pozitivní vztah k okolí
rozvíjet morální vlastnosti
vést k systematické práci
rozvíjet individuální schopnosti
vést k trpělivosti a vytrvalosti

-

posilovat pohyb a relaxaci
naplňovat smysluplně volný čas
vytvářet kladný vztah k rodině, kamarádům a nejbližšímu okolí
využít praktických zkušeností ze zájmového vzdělávání v praktickém životě
rozvíjet smyslové vnímání
naučit se vyhledávat informace, třídit je a vyhodnocovat
rozvíjet pohyb a relaxaci
rozvíjet schopnost komunikace
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci
vychovávat k plnému začlenění do společnosti i k prevenci patologických jevů

OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah zájmového vzdělávání vychází z principu rozvoje klíčových kompetencí.
Ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání není závazně stanovena struktura tohoto vzdělávání.
Školský zákon pouze vymezuje obsah zájmového vzdělávání jako naplnění volného času zájmovou
činností se zaměřením na různé oblasti.
Obsah zájmového vzdělávání koresponduje se základním principem otevřenosti, je postaven tak, aby
umožnil jeho realizaci s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech
účastníků.
Účastníci získávají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou i vedeni k jejich využití v praxi.
Obsah zájmového vzdělávání je specifický podle zaměření jednotlivých oblastí.

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost:
Umění, hudba, tanec a rukodělná činnost – hra na flétnu a kytaru, hanácké folklórní zpívání, keramika,
malí mistři malíři, malování pro rodiče s dětmi, malý Mánes, výtvarné stvořidlo, výtvarný ateliér,
dramatický kroužek, disco dance, taneční gymnastika, orientální tance, break dance, extension
dance, šikovné ruce
Pohyb a sport – karate (Kihon Kata, Kumite, Makiwara, Shotokan), sebeobrana, střelecký, let’s go,
badminton rekreační, hasičský, hrátky s batolátky, hry bez hranic, florbal rekreační i výkonnostní,
tenis rekreační, posilování, roztleskávačky, sportovní a pohybové hry, atletika, instruktorský –
sportovní hry, výletnický, malí řidiči, sportovní gymnastika, cyklistika, stolní tenis rekreační, cirkusové
hrátky a dovednosti, závěsná akrobacie, kopaná, sportovní míčové hry, basketbal
Technika – elektrotechnika, modelář letecký, micro drone racing
Strategické hry – šachy, deskové hry, herní klub
Přírodovědné – rybáři

Jazykové – anglický jazyk
Navazujeme na tradiční zájmové útvary, ale chtěli bychom se zaměřit i na posílení nových oblastí
zájmu – jedná se o zájmové útvary hanácké folklórní zpívání, korálkování, dramatický kroužek,
deskové a jiné hry, herní klub, sportovní a pohybové hry, origami, cirkusové hrátky a dovednosti,
žonglování a závěsná akrobacie.

Výchovně vzdělávací cíle:
-

rozvíjení všech smyslů
rozvíjení pohybových vlastností
rozvíjení hudebních a pěveckých schopností
rozvíjení tanečních dovedností
poznání pohybových zákonitostí lidského těla a vztahů jeho jednotlivých částí
uvědomění si a porozumění vlastním pohybovým schopnostem a jejich rozvíjení
vedení k rozvoji myšlení a smyslového vnímání
rozvíjení individuálních schopností
osvojení si obecných zásad bezpečnosti a hygieny při činnosti
připravování účastníků zájmových útvarů na vystoupení pro veřejnost
naučení se indikovat a odstraňovat nevhodné pohybové návyky
umění smysluplně naplňovat volný čas
rozvíjení vytrvalosti
vedení k rozvoji myšlení a smyslového vnímání při sportu
připravování na pravidelné rekreační sportování
budování smyslu pro fair – play
prohlubování znalosti pravidel
zajišťování relaxačních funkcí – uvolnění, prožitek
naučení se zodpovědnosti
rozvíjení morálních vlastností
zvládnutí základů jednotlivých her
umění se zdravě odreagovat
rozvíjení tvořivosti, představivosti a fantazie
rozvíjení citu pro materiál
rozvíjení estetického cítění
naučení se mít radost z vlastní tvorby, z vlastního úspěchu
poznání kulturních tradic
naučení se relaxovat a prožívat okamžik uspokojení
zvládnutí technologií zpracování materiálů
zvládnutí základů slovní zásoby a gramatiky cizího jazyka
rozvíjení vůle a cílevědomosti
rozvíjení a zlepšování výslovnosti v cizím jazyce
seznámení se s cizím jazykem hravou formou
naučení se psaní a čtení slov i skládání vět v cizím jazyce
vytvoření si kladného vztahu k cizím jazykům

-

zaměření se na činnosti, které nejsou na školách vyučovány, popřípadě jen v minimální míře
poskytování vědomostí a dovedností, které jsou potřebné v každodenním praktickém životě
rozvíjení schopnosti poradit si v krizových situacích
vytváření návyků pro udržení zdravého životního stylu
rozvíjení případné profesní orientace
vedení k samostatnosti, soběstačnosti a zodpovědnosti
motivování k práci a k vlastnímu zdokonalení

Klíčové kompetence:
-

-

-

sociální kompetence: účastník zájmového útvaru umí posoudit své reálné schopnosti, chápe
potřebu efektivní spolupráce mezi členy zájmového útvaru, účinně spolupracuje ve skupině,
přijímá role v kolektivu, získá pozitivní vztah k hudbě, tanci, sportu a hrám, spoluvytváří
příjemnou atmosféru v průběhu schůzek, podílí se na řešení konfliktů, podílí se na rozvoji
týmové spolupráce, získává pozitivní vztah k umění, respektuje autority
kompetence k učení: vytváří si kladný postoj k novým znalostem, vědomostem
a dovednostem, nové informace umí propojit s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své
znalosti a učí se samostatné práci, buduje si smysl pro plnění povinností, průběžně rozvíjí své
znalosti, získává informace – třídí je a používá
kompetence pracovní: dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění úkolů, zvládne
překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá teoretických znalostí při praktickém
cvičení, je schopen posoudit vlastní pokrok v daném oboru, naučí se smysluplně využívat svůj
volný čas a překonávat překážky

Očekávané výstupy:
-

účastník zvládne základy tance či konkrétního vybraného sportu
zvládne překonat překážky typu zklamání z prohry či jiného neúspěchu
zvýší si fyzickou zdatnost
umí koordinovat své pohyby
získá kladný vztah k tanci
získá návyk na správné držení těla
zvýší si sebevědomí
pochopí tanec jako komunikační prostředek
zvýší svoji atraktivnost mezi vrstevníky
navykne si využívat tanec k relaxaci
zvládne vystoupení před veřejností
zlepší si koordinaci pohybů
získá kladný vztah ke sportu
získá návyk na využívání sportu k rekreaci a k udržování tělesné kondice
získá vlastnosti, jako jsou houževnatost a vytrvalost
osvojí si taktiku hry
snaží se stále zdokonalovat
zvládne pravidla sportů i her
zlepší si kvalitu myšlení a rozvine své příznivé charakterové vlastnosti
umí přijmout konkurenci

-

je psychicky zdatný, trpělivý a klidný
má jistotu při zdolávání překážek
vypěstuje si určitou pravidelnost a řád
ovládá uváděné techniky v jednotlivých oborech
dokáže využít v praxi získané poznatky, vědomosti a dovednosti
umí aplikovat svou fantazii a představivost do výtvarného či jiného uměleckého díla
umí být trpělivý, soustředěný a samostatný
má širokou slovní zásobu v cizím jazyce
má schopnost dorozumět se v cizím jazyce
nebojí se komunikovat v cizím jazyce
ovládá základní techniky a postupy v jednotlivých oborech praktické nauky
umí vhodně využívat pomůcky a pracovní nástroje
umí řešit situace praktického života s využitím získaných znalostí a dovedností
je schopný nalézat různá řešení vzniklých situací

Metody a formy práce:
-

klasické vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování
práce s rytmem, se sportovním náčiním
dotazy a odpovědi
individuální přístup
individuální a týmová práce
používání konkrétní terminologie
pravidelné opakování, procvičování
procvičování jednotlivých prvků
veřejná vystoupení
účast na soutěžích
rozcvičky
nácvik prvků vybraného sportu
sportovní soutěže a turnaje
přátelské zápasy s jinými subjekty
fyzická i psychická příprava
nácvik techniky i taktiky
instruktáž
hra
názorné ukázky (obrázky, knížky, časopisy v cizím jazyce)
poslech hudby a textu v cizím jazyce
konverzace v cizím jazyce
experiment
návštěvy výstav

Výchovně vzdělávací a programové cíle i klíčové kompetence pro jednotlivé konkrétní zájmové útvary
jsou součástí přílohy.

Příležitostná výchovně vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnosti:
-

jednorázové i cyklické akce různého typu a zaměření
naší snahou je hledat nové možnosti různého charakteru pro širokou veřejnost

Výchovně vzdělávací cíle:
-

vedení k aktivnímu a účelnému trávení volného času
naučení se vhodně relaxovat
utváření kladného vztahu dítě – rodič
seznámení se s trendovými aktivitami
vytvoření kladného vztahu k tradicím
rozvíjení vztahu k živé i neživé přírodě
rozvíjení obratnosti, fyzické i psychické kondice
prohloubení znalostí pravidel a technik sportovních i pohybových her
rozvíjení tvořivosti, představivosti a fantazie
rozvíjení estetického cítění
rozvíjení schopnosti komunikace
motivování k práci na vlastním zdokonalování
vedení ke schopnosti samostatně pracovat
umění využít získané poznatky ve svém životě

Klíčové kompetence:
-

orientuje se v základních aktivitách
přispívá k upevňování rodinných vztahů
děti umí využívat poznatky a zkušenosti svých rodičů
umí používat různé pomůcky, nástroje, nářadí a sportovní náčiní
ověřuje si získané poznatky ze školy formou hry
propojuje a využívá již dříve získané poznatky
poznává smysl a cíl učení
umí naslouchat
má pozitivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám
zná pravidla, techniky a strategie her i sportovních činností
projevuje dobrou fyzickou i psychickou kondici a zdravé sebevědomí
předvídá vlastnosti materiálů a na jejich základě s nimi pracuje
umí pohybem vyjádřit pocity
komunikuje ve skupině účelně a efektivně

Očekávané výstupy:
-

účastník účelně využívá svůj čas
potkává se s přáteli a podílí se na spoluutváření příjemné atmosféry
rodiče tráví čas společně se svými dětmi
vnímá okolní skutečnosti a nové, případně neznámé prostředí
umí využívat pravidla a techniky sportovních a pohybových her

-

ovládá techniky a postupy v jednotlivých oborech
vhodně využívá vlastností materiálů
vnímá uspořádání barev a tvarů
umí vyjádřit emoce, pocity a nálady
má přirozený pohybový projev a artikulaci
získává poznatky a zkušenosti, které využívá i mimo akce i v běžném životě

Metody a formy práce:
-

vyprávění
vysvětlování
předvádění
instruktáž
popis
napodobování
pozorování
řešení problému
rozhovor
diskuze
výtvarný experiment
soutěž
hra
výlet

Výchovně vzdělávací a programové cíle i klíčové kompetence pro jednotlivé konkrétní akce jsou
součástí přílohy.

Nabídka spontánních činností:
-

dětské dopravní centrum

Výchovně vzdělávací a programové cíle i klíčové kompetence jsou součástí přílohy.

Pobytové akce a příměstské tábory:
-

letní, jarní i zimní tábory, odborná soustředění a příměstské tábory – akce konané zejména
v době školních prázdnin
rádi bychom posílili a rozšířili táborovou činnost v době vedlejších školních prázdnin a nadále
se budeme věnovat přípravám a realizaci táborů pro sociálně slabé

Výchovně vzdělávací cíle:
-

vedení k prohloubení a dodržování společných pravidel ve skupině
rozvíjení schopnosti působit a pracovat ve skupině, začlenit se do nového kolektivu,
respektovat názor druhých, spolupracovat, vzájemně komunikovat
vedení k prohloubení pravidel a technik jednotlivých oborů lidské činnosti
získávání poznatků z různých oblastí
rozvíjení fyzické i psychické kondice
rozvíjení tvořivosti, představivosti a fantazie
rozvíjení vztahu k živé i neživé přírodě
rozvíjení schopnosti orientace v blízkém okolí
rozvíjení schopnosti improvizace v nezvyklých situacích
umožnění účastníkům, aby vybočili ze zaběhlých kolejí a stereotypu

Klíčové kompetence:
-

má pozitivní vztah k ostatním, umí být ohleduplný
spolupracuje ve skupině, pomáhá druhým, naslouchá názorům ostatních
je samostatný (přiměřeně svému věku)
umí rozpoznat svou roli ve skupině
umí vyjadřovat své pocity a názory
umí nést odpovědnost za své chování
projevuje dobrou fyzickou i psychickou kondici
umí používat pravidla i techniky her a sportovních činností
umí aktivně využívat své schopnosti při samostatném řešení různých situací
umí bezpečně pracovat s různými materiály, nástroji a vybavením
chrání přírodu
dokáže vymezit své hranice (pozná sám sebe)

Očekávané výstupy:
-

je zodpovědný za své chování, dodržuje společná pravidla
vymezuje a poznává své místo ve skupině
dokáže komunikovat a spolupracovat s ostatními
ovládá techniky, postupy a pravidla v jednotlivých oborech
umí naslouchat
zvýší si fyzickou kondici, stane se psychicky vyrovnanějším
plně rozvine svoji tvořivost, představivost i fantazii
projevuje pozitivní vztah k přírodě
nebojí se vyzkoušet nové aktivity
je obohacen o nové vjemy
poznává sám sebe v různých situacích
smysluplně a příjemně prožije část prázdnin
uzavře trvalejší přátelství

Metody a formy práce:
-

vysvětlování, předvádění, popis, vyprávění, pozorování, ukázka, napodobování, instruktáž
řešení problému, týmová spolupráce, soutěž, praktické činnosti individuální i skupinové,
improvizace, rozhovor, dramatizace

Výchovně vzdělávací a programové cíle i klíčové kompetence pro jednotlivé akce jsou součástí
přílohy.

Osvětová činnost:
-

nadále budeme pokračovat v realizaci prezentační akce pro organizace a spolky, které nabízí
volnočasové aktivity.
akce se uskutečňuje jednou ročně a naším úkolem je zabezpečit pestrý, inspirující a zajímavý
program pro děti z prostějovských škol v dopoledních hodinách a v odpoledních hodinách
i pro širokou veřejnost

Výchovně vzdělávací a programové cíle i klíčové kompetence jsou součástí přílohy.

Soutěže:
-

zajišťujeme vědomostní i sportovní soutěže MŠMT

Výchovně vzdělávací a programové cíle i klíčové kompetence jsou součástí přílohy.

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Do zvoleného typu a formy zájmového vzdělávání je zájemce přijat bez ohledu na místo jeho trvalého
bydliště.
Zájemci jsou přijati na základě řádně vyplněné a odeslané přihlášky vydané SC - DDM na webových
stránkách.
Pokud jsou zájemci přijati ke školskému vzdělávání, vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti
účastníka zájmového vzdělávání v našem zařízení.
Přihláška je platným dokumentem školského zařízení a je součástí školní matriky (Školský zákon
č. 561/2004 Sb., § 28).
Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání na dané období se řídí vnitřní směrnicí SC - DDM na stanovení
úplaty za zájmové vzdělávání v plném znění.
Kapacita
-

je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti
pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost i pobytové akce (tábory) je
stanovena v plánu činnosti na příslušný školní rok

-

u dalších forem činnosti je určena aktuálními podmínkami a prostorovými možnostmi
určenými pro realizovanou činnost

Věk
-

věkové rozmezí vhodné pro daný typ činnosti stanovuje vedoucí oddělení
věkové rozmezí je doporučujícím faktorem

Uhrazení úplaty
-

-

podmínkou pro přijetí do některých forem činností, kde se zájmové vzdělávání poskytuje za
úplatu (příležitostné akce, pobytové akce, příměstské tábory, spontánní činnosti) je uhrazení
úplaty předem
splatnost úplaty v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti na dané období se řídí
vnitřní směrnicí SC - DDM na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v plném znění
úplata za pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost je splatná jednou roční
splátkou

PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Průběh zájmového vzdělávání je závislý na formách a typech činností a je podrobně popsán v plánu
činnosti na příslušný školní rok.
V případě závažného či opakovaného porušení vnitřního řádu SC - DDM je ředitel oprávněn účastníka
vzdělávání podmíněně nebo nepodmíněně vyloučit.
Ukončování vzdělávání je realizováno formou vydání „Osvědčení o absolvování“ pravidelné výchovné
a zájmové vzdělávací činnosti.
Toto osvědčení se vydává vždy po ukončení příslušného cyklu a pouze účastníkovi, jehož účast
dosáhla 70 %.
Ukončení zájmového vzdělávání může proběhnout formou zkoušky, prezentací výrobku, veřejným
vystoupením.
Forma a možnost vydání dokladu o ukončení zájmového vzdělávání je plně v kompetenci vedoucího
oddělení.
Doklad o ukončeném zájmovém vzdělávání vydáváme na požádání.
Zájmové vzdělávání je ukončeno uplynutím sjednané doby vzdělávání.
Pro předčasné ukončení zájmového vzdělávání jsou stanoveny tyto podmínky:
-

písemná žádost (zdravotní důvody, stěhování)
doložení zdravotního potvrzení od lékaře

V případě předčasného ukončení zájmového vzdělávání z takto stanovených závažných důvodů náleží
účastníkovi vrácení části úplaty v odpovídající výši.

OZNAČENÍ DOKLADU O UKONČENÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Doklad o ukončení zájmového vzdělávání obsahuje zejména tyto údaje:
-

identifikační údaje SC – DDM Prostějov
název: „Certifikát“
číslo akreditace MŠMT (jestliže byla udělena)
název absolvované činnosti
jméno, příjmení a datum narození účastníka zájmového vzdělávání
podpis ředitele nebo jeho zástupce a příslušného vedoucího oddělení
datum vydání a evidenční číslo vydaného dokladu

Doklad je vydán na hlavičkovém papíře SC - DDM a je označen razítkem.
Na tento doklad může být podle § 60, odst. 4, písm. C) Školského zákona brán zřetel při přijímání do
vzdělávání na střední škole, neboť osvědčuje vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Všichni uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami mají právo na zájmové vzdělávání,
mají možnost vybrat si činnost, která odpovídá jejich schopnostem a potřebám.
Rozsah jejich účasti je limitován podmínkami SC - DDM.
Jsou plně integrováni do všech forem činností, pokud obsah, formy a metody odpovídají jejich
vzdělávacím potřebám a možnostem.
Pedagogové volného času vytvářejí a budou vytvářet optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého
účastníka k učení i ke komunikaci s ostatními a pomáhají mu k dosažení co největší samostatnosti.
Klienti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zejména:
-

-

osoby se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady
řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)
osoby se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí
zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při
vzdělání)
osoby se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená
ochranná výchova, postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení
o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu)

Mezi účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami patří i talentovaní účastníci.
SC - DDM vytváří podmínky pro další rozvoj jejich nadání ve všech formách zájmového vzdělávání.
Pokud jejich vzdělávací potřeby přesahují naše možnosti, pomáháme jim vyhledat jiná zařízení, kde
mohou rozvíjet své schopnosti a nadání.

SC - DDM sleduje v rámci integrace účastníků zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími
potřebami tyto specifické pedagogické cíle:
-

vzájemná kooperace zdravých a handicapovaných lidí
vést handicapované účastníky k objevování vlastního pohybového repertoáru
včlenění se do činnosti celého kolektivu
rozvíjet bezbariérové myšlení zdravých i handicapovaných
využít poradenské pomoci školy či speciálně pedagogického centra
vést k integraci handicapovaných do společnosti

PROSTOROVÉ PODMÍNKY
Činnost probíhá na našich budovách: ulice Olympijská 4, ulice Vápenice 9, na Dětském dopravním
centru na ulici Bratří Čapků 4 a v pronajatých prostorách, zejména na prostějovských školách.

Vedení organizace a ekonomický úsek sídlí na budově SC-DDM na Olympijské ulici, která je
koncipovaná především jako sportovní hala.
Kromě příležitostných akcí, příměstských táborů a sportovních turnajů zde probíhají celoročně
následující kroužky: rekreační badminton, florbal, micro dron racing, posilování, sportovní míčové hry
a rekreační tenis.

Budova SC-DDM na ulici Vápenice se nachází v centru města, což zajišťuje velmi dobrou dostupnost
pro širokou veřejnost. Na budově se nachází jeden velký taneční sál a jeden malý, úpolová tělocvična,
keramická a modelářská dílna, elektro učebna, hudebna, výtvarný ateliér, učebna pro deskové hry
a klubovna.
Zadní trakt tvoří prostorný, pěkně upravený dvůr a parkoviště.
Předpokládáme, že v nejbližší době bude součástí tohoto objektu nová velká tělocvična, která se bude
využívat především pro sportovní kroužky a turnaje.
Kromě příležitostných akcí a příměstských táborů zde probíhají následující kroužky: anglický jazyk,
rekreační badminton, break dance, cirkus, deskové hry, disco dance, elektrotechnika, flétna, herní
klub, hrátky s batolátky, roztleskávačky, hry bez hranic, karate, keramika, kytara, let’s go, malí mistři
malíři, malování pro rodiče s dětmi, malý Mánes, letecký modelář, orientální tance, rybáři,
sebeobrana, střelecký, šikovné ruce, taneční gymnastika, výtvarné stvořidlo a výtvarný ateliér.

Dětské dopravní centrum nacházející se na ulici Bratří Čapků nabízí rozlehlý venkovní prostor
upravený do podoby silnic, chodníků a křižovatek opatřených semafory, lanové centrum, pro ty
nejmenší návštěvníky je k dispozici pískoviště, pro provoz je připraveno dostatečné množství jízdních
kol, motokár, odrážedel i koloběžek, zapůjčujeme i ochranné přilby. V rámci otevřené nabídky

spontánních činností dopravní centrum navštěvuje velmi početná široká veřejnost, pro kterou je
zajištěn i stánek s malým občerstvením.
V prostorách dopravního centra zajišťujeme výukové programy pro školy „Dopravní výchova“
a probíhají tady následující kroužky: malí řidiči, rekreační stolní tenis, šachy a výletnický kroužek.

Všechny objekty SC - DDM jsou vybaveny velmi dobře a splňují požadavky účastníků pro realizaci
všech výše uvedených forem činnosti.
Na každé budově SC - DDM jsou relaxační zóny i prostory pro rodiče čekající na účastníky činností.
SC - DDM je s ohledem na prostorové možnosti schopno realizovat hromadná setkání, společenské
akce i velké sportovní turnaje.
Účastníci činností mají k dispozici v dostatečném rozsahu hygienické zázemí i místa pro odkládání
oděvů.
Pedagogům slouží zázemí ve vkusně zařízených kancelářích vybavených moderní informační
a komunikační technologií.

Naše pravidelná zájmová činnost probíhá i v dalších objektech, které nám již ale nepatří.
Letní tělocvična, Za velodromem 4205/2, Prostějov: basketbal
Národní sportovní centrum, Za velodromem 7, Prostějov: basketbal
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, ulice Studentská 2, Prostějov: florbal
Stanice dobrovolných hasičů Domamyslice: hasičský zájmový úzvar
Hřiště s umělou trávou 1. SK Prostějov, Za místním nádražím 4536, Prostějov: kopaná
ZŠ a MŠ Melantrichova 60, Prostějov: sportovní gymnastika
ZŠ ul. Dr. Horáka 24, Prostějov: basketbal
ZŠ ul. E. Valenty 52, Prostějov: cyklistika, instruktorský – sportovní hry
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, sídl. Svobody 3577/78, Prostějov: atletika, basketbal
ZŠ a MŠ ul. Palackého 14, Prostějov: basketbal, závěsná akrobacie

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
V materiálně technickém vybavení pracovišť se zaměřujeme především na modernizaci a estetičnost.
Velká pozornost je věnována, i díky nutnosti vybudovat funkční informační systém, výpočetní
technice a dalšímu vybavení sloužícímu v oblasti přenosu dat a veškerých informací. V této oblasti
zajišťujeme kontrolu a aktualizaci proplacení licenčních práv k užívanému softwaru, toto softwarové
i hardwarové vybavení udržujeme na vysoké úrovni a průběžně obnovujeme stávající počítačové
vybavení.
Od letošního roku používáme informační systém pro DDM „Domeček“.
Jeho základní část se stará o správu adresáře, jednotlivých činností (kroužků, akcí, táborů), přihlášek
a plateb. Poskytuje také tiskové a statistické výstupy.
Provádíme důkladnou fyzickou inventarizaci veškerého majetku SC - DDM. Zároveň s tímto
provádíme opětovně důsledné vyřazování nepotřebného a neupotřebitelného materiálu. Při
používání materiálů a učebních pomůcek věnujeme plnou péči řádnému ošetřování i ukládání do
určených prostor (zejména u zbraní).
Trvale pečujeme o movitý i nemovitý majetek organizace, pozornost věnujeme především
materiálovému a prostorovému zázemí pro jednotlivé formy zájmové činnosti.
Na každý rok zpracováváme kalendář revizí, kontrol a pravidelné údržby.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Činnost SC - DDM zajišťuje pracovní kolektiv tvořený
technicko - hospodářskými pracovníky a provozními pracovníky.

pedagogy

volného

času,

Organizační struktura je dána organizačním řádem SC - DDM a vychází z potřeb organizace.
Činnost je také zajišťována externími zaměstnanci. Tito se podílejí převážně na pravidelné výchovné,
vzdělávací a zájmové činnosti.
Kompetence pedagogických pracovníků vycházejí z potřeb aktivní spoluúčasti na přípravě i realizaci
všech činností. Pedagogický pracovník SC - DDM je kompetentní k volbě metod, forem, postupů
práce, vedení i spolupráce s externími zaměstnanci. Pedagogický pracovník má možnost propojovat
činnosti v rámci oblasti svého působení a po dohodě i s ostatními volnočasovými či jinými zařízeními.
S kompetencemi přijímá pedagogický pracovník i osobní zodpovědnost za dodržování bezpečnosti,
vnitřního řádu a plánu činnosti. Pedagogičtí pracovníci si doplňují a rozšiřují odborné znalosti, a to
zejména na seminářích nebo školeních v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Naší snahou do budoucna je udržet si stávající, či zajistit si nové pedagogické pracovníky s potřebnými
profesními dovednostmi:
-

jsou komunikativní ve směru k účastníkům zájmového vzdělávání, jejich rodičům, ostatním
pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro SC - DDM speciální služby
jsou schopni diagnostikovat a motivovat účastníky k dalším činnostem i udržet neformální
kázeň
průběžně se vzdělávají
jsou schopni hodnotit a modifikovat svou činnost
tvoří pedagogický kolektiv schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace
a spolupráce
řídící pracovníky s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi,
kteří umí vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima a kteří usilují o neustálý
odborný a profesní růst svůj i svých podřízených

EKONOMICKÉ PODMÍNKY
SC - DDM je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním – základní zdroje financování
představují:
-

státní rozpočet
příspěvek zřizovatele
vlastní zdroje z hlavní činnosti
vlastní zdroje z doplňkové činnosti

Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy a normami pro hospodaření příspěvkových
organizací, pravidly stanovenými zřizovatelem, právními předpisy pro zájmové vzdělávání a dalšími
normami formulovanými v souboru vnitřních předpisů.
Každoročně jsou stanoveny úplaty za činnosti a služby SC - DDM (zájmové útvary, výukové programy,
pronájmy, výpůjčky), pro ostatní činnosti (pobytové akce, příměstské tábory, příležitostné akce,
vstupné) jsou úplaty stanovovány průběžně.
Kontrolní mechanismy financování jsou zajišťovány podle daných vnitřních předpisů a vnějšími
kontrolami (zřizovatel, ČŠI).
Ekonomické podmínky pro činnost organizace jsou stanoveny a limitovány rozpočtem, který vychází
z příspěvku poskytovaného Krajským úřadem Olomouckého kraje a tento se využívá na financování
platů zaměstnanců včetně odvodů.
Důležitou součástí ekonomiky je finanční příspěvek zřizovatele z rozpočtu města Prostějova.
Velmi významným faktorem dalšího rozvoje SC - DDM jsou investiční prostředky od zřizovatele, které
pomáhají zvyšovat úroveň materiálního vybavení i ekonomických podmínek SC - DDM.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání je stanovena podle výše provozních nákladů za předchozí účetní
období ceníkem vydaným SC - DDM:
-

pro pravidelnou činnost, otevřené spontánní činnosti a výukové programy v červnu pro
následující školní rok
úplata za pobytové akce, příměstské tábory a příležitostné akce se upravuje dle náročnosti
a podmínek činnosti
úplaty jsou kalkulovány podle aktuálních nákladů a jsou zveřejňovány vždy před konáním akce

Podle § 11, odst. 3 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je možné úplatu snížit, resp.
prominout dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na
sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná
oprávněná osoba, nebo dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část
je vyplácena a pokud výše uvedené skutečnosti prokáže řediteli SC - DDM.
Výběr úplat na činnost zájmových útvarů zajišťuje pověřený pracovník dle stanovených příkazů
ředitele.
Způsob výběru úplat, předání a vedení agendy je stanoveno příkazem ředitele.

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Na všech budovách SC - DDM se dlouhodobě zlepšuje kvalita vnitřního vybavení a modernizují se
i relaxační zóny a prostory určené pro rodiče čekající na své děti.
Pravidelně se provádí úklid a místnosti jsou větratelné. Ve všech prostorách SC - DDM je zakázáno
kouřit, požívat alkoholické nápoje a další návykové či zdraví škodlivé látky.
V objektech jsou označeny únikové východy, nebezpečná místa a lékárničky.
Veškeré podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví jsou pravidelně kontrolovány a zjištěné
nedostatky průběžně odstraňovány.
Z hlediska psychosociálních podmínek je v SC - DDM vytvářeno zdravé sociální klima, které přispívá
k naplňování potřeb účastníků činností, kteří jsou rovněž chráněni před případným násilným
chováním, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy školeným personálem.
Provoz a režim se řídí Vnitřním řádem SC - DDM (i provozními řády budov a místností) a souborem
vnitřních předpisů, které stanovují zásady nejen pro vzdělávací činnost, ale i pro oblast BOZP.
Pro školení pracovníků, požární ochranu a pravidelné preventivní kontroly je stanoven dlouhodobý
plán, jehož plnění sleduje a většinou i provádí externí bezpečnostní technik.
Pravidelně je vedena a vyhodnocována evidence úrazů pracovníků i účastníků zájmového vzdělávání.
Účastníci činností jsou pojištěni stejně jako majetek a vybavení SC - DDM.

Evaluace a autoevaluace
Účastníci zájmového vzdělávání mají možnost hodnotit jednotlivé činnosti prostřednictvím dotazníku
na webových stránkách a tím nám poskytují informace, zda jednotlivé formy zájmového vzdělávání
odpovídají jejich potřebám, požadavkům a přáním.
Zároveň provádíme vlastní sebehodnocení a z obou těchto hodnocení vycházíme při návrhu plánu
činnosti na další období.
Zájmovou činnost pravidelnou hodnotí vedoucí zájmového útvaru písemně a celkově potom
zodpovědný pedagogický pracovník – vedoucí oddělení.
Hodnocení průběhu zájmového vzdělávání je také obsaženo ve výroční zprávě za daný školní rok.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Školní vzdělávací program byl projednán poradou vedení a vstoupil v platnost 1. září 2019.

Zpracovává: ředitel SC - DDM

Zveřejněn:

na přístupném místě v SC - DDM
Na webových stránkách SC - DDM

Do ŠVP lze nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, případně získat jeho kopii.

Zpracoval:

Bc. Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra-DDM Prostějov

V Prostějově 30. 8. 2019

Přílohy školního vzdělávacího programu jsou ke stažení na této adrese:
https://drive.google.com/drive/folders/18NdXQEwBGzR147MUverHmJ1nGk0BVHrn?usp=sharing

