DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014 - 2018

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Název:
Adresa 1):
Právní forma:
IZO:
IČO:
Bankovní spojení:

Ředitel:
Telefon:
Telefon, fax:
Email:
Telefon:
Média:

Adresa 2):

Telefon:
Média:
Forma organizace:
Pracoviště:

Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Linecká 67, 381 01 Český Krumlov – centrální pracoviště
Příspěvková organizace
600028119
00665711
131 280 698/0300 BÚ
131 898 527/0300 FKSP
131 898 607/0300 DČ
Jakub Pich, Mgr.
604 867 563 - ředitel
380 716 407 - ředitel
reditel@ddmck.cz
380 711 601 - jednotlivá odborná oddělení
www.ddmck.cz

Dům dětí a mládeže Český Krumlov - pobočka Kaplice
Omlenická 436
382 41 Kaplice
380 313 009, 734 128 548
www.ddmck.cz
Příspěvková organizace s právní subjektivitou
DDM ČK, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
DDM ČK, pobočka Kaplice, Omlenická 436, 382 41 Kaplice
Turistická základna Zátoň, 382 11 Větřní
Turistická základna Slavkov, 382 11 Větřní
Areál zahrady - Prokešova zahrada na území katastru Český
Krumlov

ZŘIZOVATEL:
 Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice. Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67 s právní
subjektivitou byl zřízen 11. 09. 2001 Jihočeským krajem se sídlem v Českých
Budějovicích schválením usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 55/2001/ZK
ve znění dalších dodatků a podle § 1 odst. 1 a 2 a § 2 zákona č. 157/2000 Sb.,
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku
krajů. Zřizovatel, dle platných právních předpisů a norem, schválil zřizovací listinu
organizace a zabezpečil její zápis do školského rejstříku.

PRACOVIŠTĚ:
 Pracoviště, na kterých realizujeme zájmovou činnost Domu dětí a mládeže, jsou
rozdělena na:
a) Hlavní pracoviště DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
b) Pracoviště DDM Český Krumlov - pobočka Kaplice, Omlenická 436, 382 41 Kaplice
 Svoji činnost vykonáváme na dvou pracovištích. Centrálním (hlavním) pracovištěm je
DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov. Odloučeným pracovištěm
je pobočka DDM Kaplice. Ke sloučení organizací do jednoho právního subjektu došlo
k 01. 01. 2012 včetně přechodu práv a povinností subjektů.
 Naše činnost vychází z Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském
kraji, Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 MŠMT, vyhlášky
o zájmovém vzdělávání a navazuje na koncepci a podporu měst i obcí, ve kterých
svoji činnost realizujeme.
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
 Dům dětí a mládeže je školské zařízení, které se zabývá zájmovým vzděláváním
ve všech oblastech činností. poskytujeme prostory k zájmovému vzdělávání ve vlastní
budově, dále ve vlastních turistických základnách a v dalších prostorách (tělocvičny,
haly, hřiště a jiné) ve spolupráci s organizacemi a institucemi zabývajícími
se vzděláváním dětí a mládeže.
 Dům dětí a mládeže Český Krumlov je školské zařízení zřizované Jihočeským krajem.
Vykonáváme činnost v oblasti zájmového – volnočasového vzdělávání. Zájmové
vzdělávání uskutečňujeme formou pravidelné zájmové i příležitostné činnosti, dále
pořádáme výchovné, vzdělávací, rekreační i táborové akce, připravujeme osvětovou
činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, nabízíme otevřenou nabídku
příležitostných a spontánních aktivit pro všechny děti, mládež, dospělé a další
zájemce.
 Podílíme se také na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci
se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a
mládeže. Zajišťujeme komplexní organizaci soutěží MŠMT, dále organizujeme
přehlídky recitační, divadelní i hudební, výukové programy, kurzy, soutěže, víkendové
a prázdninové akce, příměstské tábory, letní tábory, výstavy a společenská setkání.
 Zájmové vzdělávání poskytujeme a realizujeme v oblasti jazykovědní, výtvarné,
přírodovědné, technické, hudebně-taneční, dramatické a v oblasti tělovýchovy a
sportu.
 Svoji činnost vykonáváme na dvou hlavních pracovištích, a to v Českém Krumlově
a Kaplici. Společně patříme mezi největší střediska v Jihočeském kraji. Zajišťujeme
tak a pokrýváme svoji nabídkou zájmových činností oblast celého regionu
Krumlovska a Kaplicka.

 Aktivně také spolupracujeme s přilehlými obcemi v regionu. Naše nabídka je určena
všem zájemcům o zájmové vzdělávání v těchto oblastech.
POSLÁNÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE:
 Náš dům dětí a mládeže v Českém Krumlově je místem, kde se nikdo nenudí
 Pestrou nabídkou činností a kroužků Vás motivujeme a směrujeme k další cestě
životem
 Jsme otevřeni všem, u nás se můžete realizovat a dělat to, co vás baví
Prvotním posláním naší organizace je poskytování vzdělávání. „Nabízíme Vám,
motivujeme a směřujme Vás k naplňování Vašich zájmů, potřeb a aktivního využití Vašeho
času. Náš Dům dětí a mládeže Vám poskytuje otevřené bezpečné zázemí, kde se můžete
realizovat a dělat to, co Vás baví“.

VIZE:
 Jsme profesionální otevřené školské zařízení pro Váš aktivní život
 Vytváříme pestrou nabídku aktivit pro všechny věkové kategorie bez rozdílu
 Při udržení vysoké kvality respektujeme individuální potřeby našich klientů
 Vytváříme pozitivní a bezpečné prostředí pro Váš rozvoj a seberealizaci
„S námi žijete pro život“
DEFINICE DDM:
Jsme Dům dětí a mládeže. Zaměřujeme se na dlouhodobý, smysluplný rozvoj a práci
s dětmi, mládeží, studenty a dalšími účastníky bez rozdílu. Nabízíme aktivní, bezpečné,
pozitivní i hravé zázemí a trvalý rozvoj. Podporujeme seberealizaci, talent, spolupráci
i komunikaci. Nebojte se a přijďte k nám.
DLOUHODOBÉ CÍLE A ÚKOLY:
 Vytvářet kvalitní a pestrou nabídku činností v oblasti volnočasových aktivit
 Zajišťovat bezpečné a pozitivní zázemí pro aktivní trávení volného času
 Dlouhodobě a smysluplně rozvíjet práci a motivaci s účastníků vzdělávání
(dětmi, studenty, mládeží)
 Rozvíjet spolupráci, komunikaci a společenské hodnoty účastníků
 Spolupracovat a aktivně se podílet na rozvoji vzdělávání s dalšími
organizacemi pracujícími s dětmi, mládeží a studenty v oblasti volného času
v regionu
 Spolupracovat s městy a obcemi v regionu
 Vytvářet prostředí prevence negativního chování

Dlouhodobé cíle a úkoly jsou dány a navázány na strategické plánování. Tyto hodnoty
nejsou definitivní, mění se a řídí se dle aktuálního strategického plánu a potřeb organizace
na dané období.

3. ŠVP - CÍLE A CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
CHARAKTERISTIKA:
 Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, Český
Krumlov a pobočky Kaplice (dále jen DDM ČK) je vydán na základě zákona
č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a jeho novelou – zákona č. 82/2015 Sb. (novela školského
zákona) v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání, její
změny vyhlášky č. 109/2011 v platném znění. Školní vzdělávací program DDM ČK
vydává ředitel pro všechna místa poskytovaného vzdělávání v rámci činnosti
organizace. Tento program úzce souvisí s celoročním pracovním plánem práce a plány
práce jednotlivých oddělení na daný školní rok.
 Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů a skutečností:
Školní vzdělávací program DDM ČK (dále jen ŠVP) vychází z obecných cílů
a klíčových kompetencí, stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu
pro základní vzdělávání a jejich koncepcí.
Dokument ŠVP vychází z:
 Dokumentů vzdělávání EU
 Zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novel v platném znění –
č. 82/2015 Sb. (novela školského zákona) a vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
O zájmovém vzdělávání v platném znění
 Tzv. Bílé knihy
 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a usnesení vlády ČR
 Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji
 Kulturních a regionálních tradic
 Personálního obsazení DDM ČK
 Prostorových podmínek DDM ČK
 Strategického plánování a plánů práce
 Zájmové vzdělávání poskytujeme našim účastníkům bez jakékoli diskriminace
z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického
nebo sociálního původu či majetku.
 Zájmové vzdělávání účastníků v DDM Český Krumlov realizujeme v těchto oblastech:
jazykové, výtvarné, přírodovědné, technické, hudebně-taneční, tělovýchovné

a v oblasti sportu.
 Vzdělávání u nás je určeno pro všechny účastníky, kteří mají zájem o naši nabídku.
Zaměřujeme se ale především na hlavní cílové skupiny – děti, žáky, studenty, mládež
a pedagogické pracovníky. Cílové skupiny, kterým je určeno zájmové vzdělávání
na DDM, jsou rozděleni podle následujících kritérií:
¨
Předškolní věk
(4 – 6let)
Mladší školní věk školní věk (6 – 11let)
Starší školní věk
(11 – 15let)
Studenti SŠ, VŠ
(15 – 26 let)
Dospělí
(26 – 65let)
Senioři
(65 a více)
 Poslední dvě jmenované cílové skupiny jsou stále početnější cílovou skupinou našeho
vzdělávání. Tito účastníci jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání – studenti
vysokých škol, rodiče, dospělí, senioři.
 Zájmové vzdělání realizujeme ve všech oblastech činností formou pravidelných,
příležitostných či spontánních aktivit, soutěží, táborů, práce s talenty, víkendových a
prázdninových odborných akcí, soustředění a metodických činností (odborné,
informační, osvětové).
 Zájmové vzdělávání je určeno všem účastníkům na území města Český Krumlov,
města Kaplice a přilehlého okolí. Naše činnost také probíhá a je vykonávána
i v dalších městech a obcích regionu, které jsou našimi partnery. Svoji nabídkou
pokrýváme oblast celého regionu Krumlovska a Kaplicka.
 Výhodou těchto externích pracovišť DDM je snadná dostupnost účastníků z místa
okolí. Zájmové vzdělávání realizujeme vždy na základě dlouhodobé spolupráce,
v souladu a za podpory spolupracujících měst, obcí a místních organizací.
 Dalšími místy, na kterých realizujeme a vykonáváme svoji činnost, jsou prostory
jednotlivých místních základních škol, tělocvičny základních a středních škol, klubů
atd.
 Zájmové vzdělání personálně realizujeme, vykonáváme a zajišťujeme vždy interním
nebo externím (dílčím) pedagogickým pracovníkem.
 Vzdělávací program Domu dětí a mládeže je strukturován v následujícím pořadí:
 A) ŠVP DDM Český Krumlov
 B) ŠVP odborných oddělení
 C) ŠVP zájmových útvarů
 D) Přehled a časová dotace zájmových útvarů
 E) Plán soutěží MŠMT
 F) Dodatky
Základní body ŠVP DDM Český Krumlov (A, B) zůstávají dlouhodobě beze změn,
ostatní body jsou aktualizovány formou přehledů, plánů a dodatků. ŠVP zájmových útvarů,

které nejsou v ŠVP uvedeny se doplňují, zájmové útvary, které se již nenabízejí, zůstávají
jeho součástí.
Tento ŠVP nabývá účinnosti 01. 09. 2014 do 01. 09. 2018.
V Českém Krumlově 01. 09. 2014.
Mgr. Jakub Pich
ředitel DDM Český Krumlov

KOMPLETNÍ ŠVP JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ U ŘEDITELE
ORGANIZACE.

