
 

 



1/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název zařízení: Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace 

Adresa zařízení:  Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod 

IČO:   86770713 

IZO:   046254404 

Druh zařízení:  dům dětí a mládeže 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

Kontakty:  E-mail: info@ddmub.cz 

Telefon: 572 805 641 

Web:   www.ddmub.cz 

Ředitel:  Bc. Petra Chmelová 

Platnost ŠVP:  od 1. září 2019 

Poslední aktualizace: květen 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ddmub.cz
http://www.ddmub.cz/


2/PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 

 

Dům dětí a mládeže Uherský Brod je školským zařízením pro volný čas široké veřejnosti 

zřizovaným a podporovaným Městem Uherský Brod s více než 50 ti letou tradicí. Dům dětí a 

mládeže je příspěvkovou organizací, jehož činnost je možná díky finanční podpoře 

zřizovatele, státu a sponzorů. Zajišťujeme provoz tří pracovišť, která s ohledem na aktuální 

poptávku veřejnosti a v rámci svých možností nabízejí výchovnou, vzdělávací a rekreační 

činnost pro děti od narození až po seniory. Provoz našich pracovišť je ve všední den od 8 do 

20 hodin, o víkendech se konají akce. Ve školním roce 2021/2022 domeček navštěvuje 734 

klientů pravidelné činnosti v 67 typech zájmových útvarů, přičemž některé kroužky jako 

například sportovní gymnastika nebo parkour jsou natolik žádané, že probíhají několikrát 

v týdnu. Během školního roku dále organizujeme řadu akcí a v období školních prázdnin 

příměstské a pobytové tábory. Maximálně usilujeme o to nabídnout v mimoškolním čase 

program. Dále provozujeme vzdělávací a rekreační středisko v nedaleké obci Maršov. 

Spolupracujeme s brodskými školami, rodiči a dalšími subjekty. Podílíme se na organizaci 

Biologické olympiády. Veškerou činnost aktuálně zabezpečují ředitel, 5 pedagogů volného 

času, 10 externích vedoucích kroužků, účetní, údržbář, 2 uklízečky a dobrovolní pomocníci. 

Jsme aktivní v projektech evropské unie, které přinášejí významnou finanční podporu, díky 

níž je možno nabídnout něco, o čem bychom mohli pouze mluvit. Velmi často jsou to věci, 

které by člověk chtěl nebo o nich dokonce sní, aby se mohl rozvíjet, ale nemůže je mít, 

protože jsou finančně nedostupné. Vše, co dům dětí a mládeže má a znamená, je výsledkem 

spolupráce lidí na různých úrovních, je vyjádřením dobrovolné činnosti lidí pro lidi. 

 

Pracoviště Přemysla Otakara II. 

Adresa: Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod 

Hlavní budova domu dětí a mládeže se nachází v historickém srdci města, je součástí 

komplexu historických staveb Muzea Jana Amose Komenského. Pro činnost domu dětí a 

mládeže je zde vyhrazeno jedno křídlo tvořené třípodlažní budovou. V komplexu jsou dvě 

vnitřní nádvoří, jedno s japonskou zahradou, kde jsou pořádány kulturní akce. Dům dětí a 

mládeže se nachází v centru kulturního života města v kulisách historických hradeb obklopen 

zelení městského parku. To rozšiřuje možnosti rekreačních a tematických aktivit zejména při 

pořádání akcí pro veřejnost a při táborech. Tradičně je zde například zasazena akce 

Pohádkový les k oslavě Dne dětí. Celá budova domu dětí a mládeže prošla v minulosti 

rozsáhlou rekonstrukcí, výsledkem které jsou moderní a funkční prostory pro širokou 



veřejnost. Nejen na tomto místě je znát zájem Města poskytnout malým i velkým občanům 

plnohodnotný prostor pro volný čas. 

 

Při vstupu do hlavní budovy se nachází v září 2018 nově otevřená herna, která je v provozních 

hodinách k dispozici všem zájemcům. Herna je výborně vybavená, z nabídky je nejvíce 

oblíbené Lego a Xbox. Je tvořena 3 místnostmi, z nichž jedna je vyhrazena pro relaxaci a 

druhá pro hru a další spontánní činnosti, na ně navazuje třetí místnost, kde je informační 

centrum. Herna je prostorem pro spontánní činnost, ale slouží také dětem, které přicházejí na 

kroužky, aby nemusely čekat venku nebo na chodbě. V přízemí hlavní budovy je dále největší 

vnitřní prostor, který má dům dětí a mládeže k dispozici a to je velký sál s barem a zázemím 

audio a video techniky. Tento prostor je vhodný nejen pro pravidelné činnosti, ale také pro 

větší veřejné akce a je možno jej pronajmout i k soukromým akcím slavnostního rázu. Ve 

druhém podlaží se nachází kancelář ředitele, účetní a pedagogů, pro veřejnost jsou zde 2 

zrcadlové sály, které se využívají zejména k pohybovým činnostem a jedna kobercová učebna 

se stoly vhodná pro různé aktivity. Dále je zde výborně vybavená dílna keramiky 

s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Ve třetím podlaží se nachází velký podkrovní ateliér 

se střešními okny, které poskytují ideální světlo pro výtvarnou a rukodělnou tvorbu. Ateliér 

pro svou velkorysost vyhledávají děti i dospělí. Řadu let se zde scházejí dospělí amatérští 

malíři. Všichni, kdo zde tvoří, vystavují svá díla v chodbách domu dětí a mládeže. Dospělí 

malíři se tak mohou podívat, jak to udělaly děti a děti se mohou podívat, jak to udělali 

dospělí. I tímto je naplňována naše vize, jejíž hlavním pilířem je individualita, setkávání a 

komunikace. 

 

Pracoviště Máj 

Adresa: nám. 1. máje 2057, 688 01 Uherský Brod 

Další prostory domu dětí a mládeže se nachází v centru sídliště Máj. Zrekonstruovanou 

budovu sdílí s městským kinem a pobočkou městské knihovny. Objekt obklopený travnatými 

plochami nabízí rovněž venkovní využití. Od září 2018 zde nově provozujeme Mateřské 

centrum. Charakter tohoto pracoviště je vhodný pro malé děti, je to rozlehlý jednopodlažní 

prostor bez schodiště, který má domácký ráz, děti se mohou v celém objektu volně a bezpečně 

pohybovat. Jsou zde 3 velké učebny - zrcadlový sál pro pohybové aktivity, kobercová herna 

s kuchyňskou linkou a hračkami pro děti předškolního věku a pracovna s vybavením pro 

výtvarné a rukodělné činnosti. Mateřské centrum má na dopoledne připravenu nabídku aktivit 



pro malé děti a rodiče na mateřské dovolené a odpoledne si zde mohou přijít dospělí 

odpočinout od rodičovství a práce. 

 

Pracoviště Středisko environmentálního vzdělávání Maršov 

Adresa: Maršov 32, 688 01 Uherský Brod 

Třetí pracoviště domu dětí a mládeže se nachází v obci Maršov, 7 km od Uherského Brodu. 

Bývalá základní škola a obecní úřad prošla díky Městu Uherský Brod a Státnímu fondu 

životního prostředí generální rekonstrukcí a jako středisko environmentálního vzdělávání 

zahájila provoz v dubnu roku 2009. Svou polohou v ekologicky čistém prostředí nabízí 

širokou škálu aktivit pro děti i dospělé. Součástí střediska je travnaté hřiště, ohniště a 

venkovní posezení. V okolních lesích, na loukách a ve vsi jsou k vidění volně žijící domácí i 

divoká zvířata. Pracoviště je ideálním místem pro environmentální vzdělávání, školy 

v přírodě, adaptační pobyty, výlety, sportovní soustředění a tábory. Prostory a vybavení jsou 

vhodné rovněž pro další vzdělávání, školení, konference, firemní a soukromé akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Strategickými dokumenty, o které se ŠVP opírá, jsou: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 163/2018 Sb., o zájmovém vzdělávání, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, 2001 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, 2016 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny 

v 21. století, usnesení vlády č. 1046, Ministerstvo zdravotnictví, 2002  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze, 2004 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze, 2005 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 

 

Zájmové vzdělávání je v souladu s obecnými cíli vzdělávání vymezenými § 2 školského 

zákona založeno na rovném přístupu bez jakékoli diskriminace, vzájemné toleranci, 

respektování individuálních potřeb, na svobodném šíření a rozvoji poznatků při uplatňování 

vyspělých pedagogických přístupů a podpoře celoživotního vzdělávání. Obecnými cíli 

vzdělávání jsou celkový rozvoj osobnosti ve všech oblastech života a všeobecný rozhled, 

které jsou základem pro pochopení hodnot lidské společnosti, kultury, demokracie a rovnosti, 

pro růst člověka schopného komunikovat a žít v souladu s lidmi a životním prostředím. 

Zájmové vzdělávání ruku v ruce s rámcovými vzdělávacími programy usiluje o tyto cíle: 

podporovat schopnost učení a komunikace, motivovat k neustálému vzdělávání a tvořivé 

činnosti, učit se spolupráci, umět zvládat problémy, kriticky přemýšlet a odpovědně se 



rozhodovat, být ochotný pomoci druhým a přijmout pomoc druhých, budovat pozitivní vztah 

ke světu, přiměřenou citlivost a vnímavost, poznávat sám sebe, druhé a svět, mít úctu k sobě a 

k ostatnímu, získávat praktické dovednosti a vědomosti, vedoucí k uplatnění v pracovním i 

soukromém životě, umět si odpočinout a užít volný čas. 

Zájmové vzdělávání se tedy podílí na rozvoji vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, na rozvoji kompetencí 

klíčových pro život a pro výkon povolání. 

 

Klíčové a odborné kompetence v zájmovém vzdělávání 

 

Klíčové kompetence:  

Kompetence k učení – schopnost poznávat a porozumět, vnímat souvislosti, klást otázky a 

hledat odpovědi, vyhledávat informace, kriticky přemýšlet, vyvinout úsilí, soustředit se a 

dokončit činnost, odhadnout možnosti, plánovat a zvolit vhodné prostředky, uplatnit získané 

zkušenosti v denním životě, vědět, že se lze mnohému naučit. 

 

Kompetence k řešení problémů – schopnost vnímat a chápat problémy, snažit se problémy 

řešit a nepřehlížet je, hledat a akceptovat různé způsoby řešení, čerpat ze zkušeností vlastních, 

druhých i obecných, být schopen zvládnout problém sám, ale být také ochoten pomoci i 

přijmout pomoc, rozvíjet zodpovědnost a uvědomovat si důsledky. 

 

Kompetence komunikativní – schopnost vyjadřovat se, naslouchat a porozumět ve všech 

způsobech komunikace a umět na ně vhodně zareagovat, využívat různé informační zdroje, 

komunikační prostředky a technologie, akceptovat jiný názor a usilovat o porozumění, 

rozšiřovat si slovní zásobu a znalost komunikace v cizím jazyce. 

 

Kompetence sociální a personální – schopnost pochopit hodnoty, které jsou člověku 

prospěšné, posoudit možnosti a přizpůsobit se podmínkám, podílet se na nich a pozitivně je 

ovlivňovat, spolupracovat, budovat dobré vztahy a žít zdravě, posilovat sebedůvěru, umět si 

vytvořit vlastní názor a odolávat tlaku, být ohleduplný, oceňovat druhé, být schopen se 

prosadit i podřídit, chránit si své soukromí a rozlišovat známé a cizí prostředí. 

 

Kompetence občanské – schopnost chápat základní principy a hodnoty lidské společnosti, 

chránit kulturní dědictví a životní prostředí, být tolerantní k různým kulturám, zajímat se o to 



co se děje a aktivně se zapojovat do dění, znát základní práva a hájit je, pomáhat těm, kteří to 

potřebují, chovat se zodpovědně, odhadovat rizika a správně reagovat v ohrožujících 

situacích. 

 

Kompetence pracovní – schopnost zacházet s věcmi a prostředky, využívat je bezpečně, 

účelně a smysluplně, být šetrný a neplýtvat, čerpat ze znalostí a zkušeností, organizovat čas, 

budovat smysl pro povinnost a obstát z hlediska kvantity i kvality práce, přispívat svým dílem 

společnosti, vědomě si zvolit povolání s ohledem na své možnosti a zájmy.  

 

Odborné kompetence: 

Schopnost rozvíjet své zájmy a nadání, orientovat se v nabídce zájmových činností a dalších 

volnočasových aktivit, zvolit si vhodné zájmy s ohledem na své možnosti, mít povědomí o 

právním rámci, o bezpečnosti a ochraně zdraví, smysluplně nakládat s prostředky, rozlišovat 

pracovní povinnosti a volný čas, znát zásady zdravého životního stylu, umět si odpočinout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

   DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zájmové vzdělávání se v Domě dětí a mládeže Uherský Brod organizuje v souladu 

s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání takto: 

 

Pravidelná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy 

na vyučování 

Pravidelnou činností se rozumí zejména zájmové úvary, tedy tzv. kroužky, do kterých se 

účastníci přihlašují na začátku školního roku podáním přihlášky a zaplacením pololetní nebo 

celoroční úplaty. Některé kroužky, jako například keramika, jsou populární mnoho let i 

desetiletí, ale větší část kroužků se průběžně obměňuje dle aktuálních trendů. 

Činnost zájmových kroužků se zahajuje v druhé polovině září a ukončuje se v polovině 

června následujícího roku, přičemž kroužek probíhá zpravidla jedenkrát v týdnu a trvá 

nejčastěji a nejméně 60 minut. 

 

Příležitostná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy 

na vyučování 

Příležitostná činnost se realizuje nejčastěji jako jednorázové, př. opakující se akce různého 

charakteru pořádané pro veřejnost nebo pro konkrétní účastníky. Na některé akce se přihlašují 

zájemci písemně, jiné probíhají volnější formou. Z tradičních akcí jsou to například 

Haloween, Mikuláš, Fašank, Karneval, Pohádkový les nebo Přehlídka kroužků. 

Zařízení připravuje plán akcí předem na příslušný školní rok a dle aktuálních potřeb jej 

průběžně doplňuje, přičemž maximálně usiluje o spolupráci s městem, brodskými školami a 

rodiči. Akce se uskutečňují během několika hodin, ale mohou být dlouhé i více dní (např. 

akce s přespáváním). 

 

Táborová činnost a další obdobná činnost 

Dům dětí a mládeže organizuje příměstské a pobytové tábory tak, abychom nabídli činnost ve 

všech dnech školních prázdnin, kdy rodičům mohou nastat problémy se zajištěním programu 

pro děti. Program letních táborů bývá tematicky koncipován, oblíbený je např. námět Harryho 

Pottera a dalších filmových hrdinů, stále aktuálními jsou tábory inspirované Piráty nebo 

Indiány. 



Tábory se konají v čase podzimních, pololetních, jarních a letních prázdnin. Příměstské tábory 

probíhají v pracovní dny od 7:30 hodin do 15:30 hodin, pobytové tábory mohou běžet 

nepřetržitě několik dní i týdnů včetně víkendu. 

 

Využití otevřené nabídky spontánních činností 

Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, 

popřípadě i další osoby, a činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování a výchova 

k dobrovolnictví 

Prostorem pro spontánní činnost, osvětovou činnost a poskytování informací je herna a 

informační centrum v hlavní budově. Herna slouží také jako zázemí dětem, které čekají na 

kroužky. 

Tento prostor je k dispozici všem zájemcům v provozní době DDM. 

Osvětová činnost, podpora prevence sociálně-patologických jevů a výchova k dobrovolnictví 

se realizuje napříč zájmovými aktivitami a podíl na ní má rovněž činnost Střediska 

environmentálního vzdělávání a osvěty na Maršově. 

 

Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů 

Zájmová činnost je organizovaná tak, abychom měli prostor pro individuální práci a rozvoj 

nadání. Zařízení je dle potřeby připraveno poskytnout konzultační a poradenskou činnost 

ohledně individuálních potřeb a rozvoje nadání. 

 

Vzdělávací programy navazující na rámcové vzdělávací programy škol 

V čase školního vyučování zajišťujeme výukové programy a projektové dny na míru pro 

mateřské a základní školy nebo pro školy v přírodě. Časovou dotaci výukových programů 

určují konkrétní požadavky, projektové dny jsou zpravidla organizovány jako dopolední blok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Volný čas naplňujeme různorodými zájmovými aktivitami, které lze shrnout do několika 

oblastí:  

 

Oblast společenská 

Společenská výchova, základy slušného chování, rozvoj mezilidských vztahů a 

humanistických postojů, výchova k demokracii, setkávání, sledování aktuálních událostí a 

historie, uvědomování si souvislostí, poznávání míst a osobností, oslavy významných dnů a 

událostí, lidové tradice. 

 

Oblast technická 

Rozvoj manuálních dovedností, logického myšlení a představivosti, získávání technických 

poznatků a praktických zkušeností, konstruktivní, montážní a modelářské práce, činnosti 

s různými materiály, se stavebnicemi, ovládání elektroniky, příprava pokrmů, dopravní 

výchova. 

 

Oblast přírodovědná a ekologie 

Aktivity v přírodě, činnosti zaměřené na ochranu životního prostředí, provoz Střediska 

environmentálního vzdělávání na Maršově, výukové programy s panenkou POLY, úklid 

přírody, spolupráce s různými subjekty, chovatelství, specializované činnosti – včelařství. 

 

Oblast estetická 

Výtvarné, hudební a hudebně-pohybového činnosti, rozvoj fantazie, tvořivosti a vkusu, 

osvojování různých výrazových prostředků, pořádání a navštěvování kulturních akcí, 

vystoupení na veřejnosti, poznávání řemesel a folkloru, specializované činnosti – keramika, 

hra na nástroj. 

 

Oblast pohybová a zdravotní 

Všestranný rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, podpora zdravého životního stylu a 

základních dovedností - plavání, pohyb a hry v přírodě, relaxační aktivity, orientace ve světě 

sportu a zdraví, týmová práce, soutěže, vystoupení, útvary zaměřené na různé druhy sportů, 

různé styly jógy. 

 



Mateřské centrum 

Pohybové, zdravotní, estetické, přírodovědné, technické a společenské aktivity pro děti do 

věku 4 let a rodiče na mateřské dovolené, podpora sociálních kontaktů a rodičovských 

dovedností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANOVENÍ OBSAHU A CILŮ - KROUŽKY 

 

Oblast technická 

 

FOTOKROUŽEK 

 

Charakteristika 

Kroužek je určen pro rozvíjení sociálních, komunikačních a tvořivých schopností. 

Doporučené pro různé věkové kategorie včetně předškolního i dospělého věku. 

 

Cíle vzdělávání 

Řešit intuitivně situace. Soustředit se. Komunikace v kroužku a chování v kolektivu. Rozvíjí 

dovednosti, pečlivost a tvořivý proces. Schopnost vyjádřit vlastní fantazii. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-účastník získává komunikativní, sociální a personální kompetence (pracuje společně s 

ostatními, komunikuje, využívá společný prostor)  

-dokáže pracovat se získanými informacemi  

-zorganizovat si práci tak, aby ji v daném čase dokončil  

-získá kladný vztah k umění  

 

Obsah činnosti 

možnost seberealizace, postupy práce, umí správně používat pomůcky, hledání originálních 

řešení, rozvoj vidění, pečlivost, představivost, cit pro kompozici, barvy, soustředěnost, práce 

na PC-úprava fotek 

 

Očekávané výstupy 

kreativita, vymýšlení vlastních námětů a úpravy fotek, zvládnutí jednotlivých foto technik, 

zájem a radost, noví kamarádi, širší citový vztah ke všemu, co je esteticky působivé 

 

Metody a formy 

pozorování, předvedení postupu, samostatná práce, společná práce, diskuze nad problémem 

daného jevu, slovní hodnocení 

 



LEGOVÁNÍ 

 

Charakteristika 

Zájmový útvar s tvořivě-technickým zaměřením, jehož náplní je práce se stavebnicí Lego. 

Účastníci jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami-I. stupeň ZŠ Čtverka Uherský 

Brod. Setkávání probíhají jako pravidelná zájmová činnost v daném školním roce. 

 

Cíle vzdělávání 

Cílem bude rozvíjet u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jemnou motoriku, vlastní 

tvůrčí a manuální schopnosti pomocí stavebnice Lego. U účastníků bude podporován kladný 

postoj k tvořivé a výtvarné práci.   

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení-podpora uvědomění si tvaru, velikosti, vztahu jedné části k druhé, rozvoj 

jednoduchých matematických představ 

kompetence k řešení problémů-rozvíjení psychických funkcí (vnímání, představivost, paměť, 

myšlení) 

kompetence komunikativní-dokáže sdělovat své prožitky 

kompetence sociální a personální-aktivně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření 

příjemné atmosféry v kolektivu 

kompetence občanské-nejprve individuální tvoření, poté spolupráce, kooperace a komunikace 

účastníků, vyměňují si prvky, které na stavbu potřebují 

kompetence pracovní-procvičuje a upevňuje držení ruky a paže, zdokonaluje pohyby ruky 

a prstů a zlepšuje koordinaci obou rukou 

kompetence k realizaci zájmové činnosti 

kompetence k aktivnímu využívání volného času 

 

Obsah činnosti 

tvoření se stavebnicí Lego bez tématu i na zadané téma dle své fantazie, samostatné i týmové 

legování, doplňkové výtvarné tvoření na dané téma, tematické zaměření dle ročních období či 

jiných významných dnů, hudební chvilky, říkanky a písničky s pohybovými cviky 

 

 

 



Očekávané výstupy 

účastník pozná základy tvořivě-technické činnosti se stavebnicí Lego, zvládne tvořit dle svých 

schopností a dovedností, tvořené výrobky z Lega zvládne dle své fantazie samostatně 

vytvořit, rozvíjí své technické schopnosti a tvořivé myšlení, je schopen utužovat sociální 

vztahy a navazovat nová přátelství, posiluje svoji sebedůvěru, je schopen spolupracovat 

s ostatními, je schopen si připravit i uklidit pracovní materiál, je schopen se kladně stavět 

k tvořivé práci, bude schopen dodržovat zásady bezpečnosti při práci s Legem, rozvíjí 

rytmické cítění 

 

Metody a formy 

Při realizaci cílů budou využity především metody samostatné práce žáků, výtvarný 

experiment, produkční metody, instruktáž, praktické zvládnutí činností, nápodoba, 

experimentování, předvádění, pozorování, týmová spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast přírodovědná a ekologie 

 

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ  

 

Charakteristika 

Zájmový útvar s přírodovědným zaměřením, jehož náplní je první pomoc. Účastníci jsou žáci 

2. – 9. ročníku, tj. ve věku od 7–15 let (nutno umět číst a psát) v minimální počtu 5 účastníků. 

Setkávání probíhají jako pravidelná zájmová činnost v daném školním roce. 

 

Cíle vzdělávání  

Ve věkově různorodém kolektivu je cílem seznámit účastníky hravou formou se základními 

znalostmi a dovednostmi první pomoci. Vést je k porozumění základům anatomie a fungování 

lidského těla. Dodat jim odvahu poskytnout pomoc ostatním lidem v ohrožení. Umožnit jim 

rozvoj spolupráce s ostatním lidmi a podpořit vytváření kladných vztahů k okolnímu 

prostředí.  

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení-osvojuje si pojmy k tématu a aktivně je využívá 

kompetence k řešení problémů-využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 

variant řešení 

kompetence komunikativní-dokáže sdělovat své prožitky, vyjadřovat své názory 

kompetence sociální a personální-aktivně spolupracuje ve skupině, přijímá různé role 

v činnostech, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu 

kompetence občanské-respektuje hodnoty, názory, postoje a schopnosti ostatních lidí  

kompetence pracovní- používá bezpečně a efektivně pomůcky, dodržuje daná pravidla 

kompetence k realizaci zájmové činnosti 

kompetence k aktivnímu využívání volného času 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah činnosti 

bezpečná pravidla poskytování první pomoci v modelových situacích, život zachraňující 

úkony, poznávání orgánů, stavby a funkcí lidského těla, postup základního vyšetření 

zraněného, techniky obvazování a fixace končetin, techniky transportu zraněných, postup 

zástavy krvácení, postup resuscitace dospělého člověka a dítěte, úrazové a neúrazové stavy, 

využívání standardních i improvizovaných pomůcek k první pomoci, složení lékárničky, 

práce s textem a pracovními listy samostatně i ve skupinách, znalosti o přírodě, exkurze a 

besedy s odborníky z praxe a seznámení se s jejich prací 

 

Očekávané výstupy  

účastník je schopen navrhovat postupy základního vyšetření a péči o zraněného v modelové 

situaci, je schopen pojmenovat orgány a části lidského těla, naučí se správný postup v případě 

krvácení zraněného, dokáže využít správné zdravotnické pomůcky na ošetření zraněného, 

dokáže spolupracovat s ostatními účastníky ve skupině, budou ochotni diskutovat o tom, zda 

by v reálné situaci neměli strach pomoci 

 

Metody a formy 

Při realizaci cílů budou využity především metody modelové situace, instruktáž, hraní rolí, 

metody hry, praktické zvládnutí činností, týmové spolupráce a diskuze. Teoretické informace 

budou účastníkům předávány prostřednictvím demonstračního výkladu, pracovních listů, 

názorných ukázek, řešení problémových úloh a brainstormingových metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VČELAŘI 

 

Charakteristika 

Kroužek Včelaři je přírodovědný zájmový kroužek naučně zábavného charakteru, určený pro 

děti I. i II. stupně ZŠ, tj. od 6 do 15 let v minimálním počtu 5 účastníků. Setkávání probíhají 

jako pravidelná zájmová činnost v daném školním roce. 

 

Cíle vzdělávání 

-rozvíjet speciální dovednosti  

-pozorování života včel a přírody 

-soustředit se, učit se bdělosti, trpělivosti, správné reakci při péči o včelstvo 

-posilovat tvořivý proces 

-chování v kolektivu a komunikace ve věkově různorodém kolektivu 

-pečlivost práce 

-řešit intuitivně situace 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-žák získá schopnosti k řešení problémů, i schopnosti rukodělné a komunikativní 

-osvojí si pojmy k danému oboru a aktivně je využívá 

-užívá bezpečně a efektivně pomůcky, dodržuje daná pravidla 

-osvojí si smysl pro povinnost i schopnost rozvíjet své nadání 

-získá pozitivní vztah k přírodě i zvířátkům 

-chápe podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu, dokáže sdělovat své prožitky, 

vyjadřovat své názory a zároveň respektovat a oceňovat druhé 

-učí se soustředit se a dokončit svou činnost 

-aktivní využití volného času 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace v daném oboru naučně-zábavnou formou 

-zvládnutí základních informací a péče o včelstvo v průběhu celého roku (život, anatomie 

včely i matky, skladba úlů, prostředí pro včelstvo, potrava a péče o včely a larvy, stáčení 

medu, výroba perníčků, svíček) 

-prezentace na kulturních a veřejných akcích 

-pozorování přírody, získávání vztahu k ní 



Očekávané výstupy 

-pečlivost, i kreativita, vymýšlení vlastních návrhů, výtvorů  

-osvojení týmového ducha a schopnost spolupráce 

-zájem a radost ze zajímavé zájmové činnosti 

-nové dovednosti, zkušenosti 

-možnost zúčastnit se soutěží s národním i mezinárodním přesahem 

-noví kamarádi 

 

Metody a formy 

-zážitková a zábavná forma 

-systematický nácvik technik péče formou praktických ukázek a pomůcek 

-kolektivní spolupráce i zdravé soutěžení pro účast na soutěžích 

-motivace odměnou, vlastními výtvory, ochutnávkami 

-pobyt v přírodě díky netradiční zájmové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast estetická 

 

KERAMIKA 

 

Charakteristika 

Zájmový útvar zaměřený na výtvarně-řemeslnou činnost je určen zájemcům od 6 let, mladším 

uchazečům s asistencí staršího pomocníka. 

 

Cíle vzdělávání 

Osvojit si znalosti a dovednosti keramického řemesla, jeho techniky a výrazové prostředky. 

Rozvíjet manuální dovednosti, představivost a tvořivost. Celkově kultivovat osobnost, 

pěstovat vnímavost, vkus, vztah k umění, kultuře a lidské práci. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení-schopnost porozumět, vyvinout úsilí, soustředit se a dokončit činnost, 

odhadnout možnosti, plánovat a zvolit vhodné prostředky 

kompetence k řešení problémů-překonávání obtíží a nezdarů 

kompetence komunikativní-schopnost vyjadřovat se, naslouchat a porozumět, rozšiřování 

slovní zásoby 

kompetence sociální a personální-spolupráce, budování dobrých vztahů, posilování 

sebedůvěry, oceňování druhých 

kompetence občanské-vztah k umění a kultuře 

kompetence pracovní-schopnost zacházet s věcmi a prostředky, využívat je bezpečně, účelně a 

smysluplně, být šetrný a neplýtvat, obstát z hlediska kvantity i kvality práce, organizace času 

kompetence k realizaci zájmové činnosti 

kompetence k aktivnímu využívání volného času 

  

Obsah činnosti 

Účastník si postupně zkouší a opakovanou činností osvojuje keramické řemeslo od 

nejjednoduššího ke složitějšímu, postupně se učí modelovat z hádků, plátů, bloku, dovede 

samostatně vyválet plát, vytvářet duté tvary, používat formy, razidla, šablony, barvit hlínu, učí 

se používat glazury, engoby a další techniky povrchové úpravy, poznává postup zpracování 

keramiky- nahlédne do sušárny a vypalovací místnosti. 

 



Očekávané výstupy 

Dokáže zpracovat výrobek dle zadání i navrhnout vlastní výrobek, přináší vlastní nápady, 

uplatňuje získané poznatky a dovednosti, komunikuje, podílí se na budování důvěrného 

prostředí, kde je prostor pro vlastní vyjádření, rozvíjí barevné cítění, sám si volí barvy, 

zvládne si připravit pomůcky, zorganizovat pracovní plochu, udržovat pořádek, dokončí 

výrobek, překonává obtíže a nezdary, zná základní odborný jazyk – používá pojmy jako 

dekorativní, užitková keramika, design ad. 

 

Metody a formy 

Experimentování, opakování, upevňování, názorná ukázka, předloha, napodobování, 

předvedení postupu, vysvětlování, rozhovor, řešení problému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALÝ VÝTVARNÍČEK 

 

Charakteristika 

Kroužek je zaměřen pro děti MŠ s doprovodem rodičů. 

 

Cíle vzdělávání 

získat přehled o výtvarných činnostech (dle úrovně chápání), soustředit se, komunikace 

v kroužku a chování v kolektivu, rozvíjet dovednosti a tvořivý proces, vytvářet příznivou 

atmosféru pro výtvarné činnosti, využívat výtvarné činnosti k rozvíjení sociálních vlastností a 

sebeuvědomování dítěte, prohlubovat a obohacovat dětské představy 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-účastník kroužku získává sociální a personální kompetence (pracuje společně s rodiči 

a s ostatními, musí s nimi komunikovat, využívat společný prostor) 

-získává kladný vztah k výtvarnému umění obecně 

-umí správně používat nástroje 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-používané výtvarné techniky: malování, kreslení, prostorové vytváření objektů, grafika 

-získání znalostí v jednotlivých postupech, používání nástrojů 

-rozvoj schopností a dovedností: pečlivost, představivost, cit pro materiál a použitou techniku, 

rozvoj motoriky, schopnost vzdát se svého výrobku 

 

Očekávané výstupy 

kreativita, vymýšlení vlastních výrobků, zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, rozvoj 

jemné motoriky, zájem a radost, noví kamarádi, širší citový vztah ke všemu, co je esteticky 

nebo umělecky působivé 

 

Metody a formy 

hra, experimentování, říkanky, vyprávění, dramatika, praktické činnosti, názorná ukázka, 

předloha, napodobování, předvedení postupu, nácvik, vysvětlování, rozhovor, motivace 

 

 



ŠIKULKY 

 

Charakteristika 

Kroužek s výtvarným zaměřením pro děti ve věku od 6-11 let. 

 

Cíle vzdělávání 

Rozvoj jemné motoriky. Rozvíjí dovednosti, pečlivost a tvořivý proces. Řešit intuitivně 

situace. Soustředit se. Komunikace v kroužku a chování v kolektivu. Vytvářet příznivou 

atmosféru pro výtvarné činnosti. Využívat výtvarné činnosti k rozvíjení sociálních vlastností a 

sebeuvědomování dítěte. Prohlubovat a obohacovat dětské představy. Schopnost vyjádřit 

vlastní fantazii i kreativitu. Motivace. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

účastník získává komunikativní, sociální a personální kompetence (pracuje společně s 

ostatními, komunikuje, využívá společný prostor), dokáže pracovat se získanými 

informacemi, zorganizovat si práci tak, aby ji v daném čase dokončil, bude se bezpečně 

pohybovat po ateliéru a dbát pokynů vedoucích, získá kladný vztah k výtvarnému umění 

obecně 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-výtvarné techniky (malování, kreslení, prostorové vytváření objektů, grafika)  

-získání znalostí v jednotlivých postupech, umí správně používat nástroje; rozvoj schopností a 

dovedností (pečlivost, představivost, cit pro materiál a použitou techniku, rozvoj motoriky u 

těch nejmladších, schopnost vzdát se svého výrobku) 

 

Očekávané výstupy 

Kreativita, vymýšlení vlastních výrobků. Zvládnutí jednotlivých výtvarných technik. Zájem a 

radost. Noví kamarádi. Širší citový vztah ke všemu, co je esteticky nebo umělecky působivé. 

 

Metody a formy 

Hry s materiály, experimentování, důraz na praktické činnosti, názorná ukázka, předloha, 

napodobování, předvedení postupu, vysvětlování, rozhovor, řešení problému. 

 



TVOŘENÍ 

 

Charakteristika 

Zájmový útvar s výtvarným zaměřením, jehož náplní jsou tvořivé, ruční a výtvarné práce. 

Účastníci jsou žáci 1. – 5. třídy, tj. ve věku od 6–11/12 let v minimální počtu 5 účastníků. 

Setkávání probíhají jako pravidelná zájmová činnost v daném školním roce ve školních 

družinách. 

 

Cíle vzdělávání 

Cílem bude seznámit účastníky s různými technikami tvořivé, rukodělné a výtvarné práce. 

Účastníci budou objevovat vlastní tvůrčí a manuální schopnosti, bude jim umožněn rozvoj 

jemné motoriky, kreativity, představivosti, fantazie a estetického cítění. U účastníků bude 

podporován kladný vztah k výtvarné a tvořivé práci.   

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení-osvojuje si teoretické postupy tvořivé práce 

kompetence k řešení problémů  

kompetence komunikativní-dokáže sdělovat své prožitky 

kompetence sociální a personální-aktivně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření 

příjemné atmosféry v kolektivu 

kompetence občanské-respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních 

lidí 

kompetence pracovní- používá bezpečně a efektivně pomůcky, dodržuje daná pravidla 

kompetence k realizaci zájmové činnosti 

kompetence k aktivnímu využívání volného času 

 

Obsah činnosti 

techniky práce s různými materiály-papír, látka, provázek, bavlna, recyklovaný materiál, 

techniky práce s přírodním materiálem-dřevo, kámen, kaštan, šišky, ořech, listy, květiny, 

písek, techniky práce s různými výtvarnými pomůckami-tužka, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, 

štětec, jehla, nit, dekorační materiál, náměty budou vycházet z aktuálního ročního období, 

významných dnů a událostí (např. Vánoce, Velikonoce, Den matek), jednoduché vědecké 

pokusy 

 



Očekávané výstupy 

účastník pozná základy tvořivé, rukodělné a výtvarné práce, zvládne pracovat dle své 

zručnosti s různým materiálem a s výtvarnými pomůckami, tvořené výrobky zvládne dle své 

fantazie i bez předlohy samostatně vytvořit, je schopen spolupracovat v týmu a respektovat 

názory ostatních, dokáže si zorganizovat pracovní prostor a zvolit vhodný pracovní postup dle 

stanoveného času, je schopen si připravit i uklidit pracovní materiál na svém pracovním místě, 

je schopen se kladně stavět k tvořivé a výtvarné práci, bude schopen dodržovat zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci s materiálem 

 

Metody a formy 

Při realizaci cílů budou využity především metody výtvarný experiment, produkční metody, 

instruktáž, samostatná práce žáků, praktické zvládnutí činností, nápodoba, experimentování, 

předvádění, pozorování, týmová spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KYTARA 

 

Charakteristika 

Kroužek kytara se zabývá hrou na hudební nástroj a zpěvem. Pro věkovou kategorii ZŠ. 

 

Cíle vzdělávání 

Soustředit se. Komunikace. Podpořit a dále rozvinout zájem o hudbu. Rozvoj vlastního 

uměleckého projevu i projevu ve skupině. Vytvoření pozitivního vztahu k hudbě. Podpora 

vzájemné spolupráce. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost 

-získá pozitivní vztah k hudbě 

-schopnost rozvíjet své nadání 

-soustředit se a dokončit svou činnost 

-být ohleduplný a oceňovat druhé 

-samostatná práce (pro dosažení výsledku je potřebná i domácí příprava a cvičení) 

-spolupráce (společný hudební výstup) 

 

Obsah činnosti 

Možnost seberealizace. Práce s rytmem. Práce s různými zvuky. Činnosti skupinové, 

individuální i sólové. Nacvičování společného vystoupení a jeho zrealizování. Účastník 

rozumí používání odborného názvosloví, učí se zvládání zvoleného nástroje, používá hudební 

zápis, učí se i hudební nauku, vše přiměřeně k věku a stupni výuky – začátečníci, pokročilí. 

 

Očekávané výstupy 

-zájem a radost z hudby 

-noví kamarádi 

-příležitostná prezentace 

-získání základních dovedností ze zvoleného hudebního oboru  

-zvládnutí interpretace několika písniček, případně skladeb  

-orientace v různých hudebních formách, směrech  

-zdokonalení ve vlastním projevu  

-zájem o hudební umění si účastníci prohlubují také samostatně 



Metody a formy 

Motivace. Kolektivní i samostatná práce. Konkrétní ukázky s výkladem. Praktický nácvik 

společně, případně i individuálně. Společný poslech s výkladem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALET 

 

Charakteristika 

Kroužek Balet je koncipován jako taneční průprava, kde si děti osvojí základy klasické baletní 

techniky. Výuka probíhá zábavnou formou s důrazem na rozvíjení dětské motoriky, správné 

držení těla a vnímání rytmu. 

 

Cíle vzdělávání 

-rozvoj schopnosti práce v kolektivu a disciplíny 

-komunikace v kroužku 

-získat cit pro rytmus  

-rozvíjet pohybovou stránku těla a flexibilitu 

-vyjádření pocitu z hudby, nebo rytmu pohybem 

-seznámit děti s technikou baletních stylů 

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení- baletky rozvíjí své dovednosti, rozumí základním pohybům a umí je 

pojmenovat  

kompetence komunikativní- vnímají tanec jako ztvárnění hudby pohybem 

kompetence pracovní- stanovují si cíle vlastní i kolektivní a připravují se tvůrčím zapojením 

na choreografie pro vystoupení 

 

Obsah činnosti 

-probudit kladný vztah k tanci a motivovat k činnosti 

-dodržovat pravidla 

 

Očekávané výstupy  

-podchycení zájmu dětí pro tanec a zdravé soutěžení a případný neúspěch brát jako výzvu ke 

zlepšení  

-zvýšená pohyblivost, flexibilita, vnímání hudby a rytmu, celková koordinace těla v pohybu a 

hudbě 

-noví kamarádi 

 

 



Metody a formy 

-práce s rytmem a hudbou 

-nácvik vždy s výkladem pohybu a stylu rozvíjení mimiky (úsměv, zamračení, úžas, atd.)  

-improvizace tance pomocí hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZMARÝNEK 

 

Charakteristika 

Hudebně-pohybový kroužek s folklorním zaměřením. 

 

Cíle vzdělávání 

-zpěv, tanec 

-udržení pozornosti 

-vystupování na veřejnosti 

-spolupráce 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-rozvíjet paměť, talent, vnímání kultury, koncentraci, improvizaci, pohybové vlastnosti, 

odvahu, sebevědomí, kamarádství 

 

Obsah činnosti 

-zpěv 

-práce s textem 

-poslech, vnímání výšky tónu 

-rytmus, tanec 

-relaxace, uvolnění 

 

Očekávané výstupy 

-vystoupení  

-spokojení klienti, kteří se budou rádi vracet 

-dobré jméno DDM 

-zábava 

-přátelství, noví kamarádi 

-aktivní trávení volného času 

-rozvoj osobnosti 

-odpočinek 

 

 

 



Metody a formy 

-s úsměvem, bez násilí a nucení 

-snaha o aktivní přístup dětí (nestavět je před hotovou věc, ale dát jim možnost rozhodování a 

plánování činnosti) 

-spolupráce dětí s vedoucím 

-učení zábavnou formou pomocí her 

-motivace vystoupeními a odměnami 

 

 

 

 

 

 



Oblast pohybová a zdravotní 

 

TRAMPOLÍNKY 

 

Charakteristika 

Jedná se o sportovní kroužek určený pro děti od 5 let.  

 

Cíle vzdělávání 

-řešit intuitivně situace a soustředit se 

-chování a komunikace v kolektivu 

-získat kondici a rozvíjet pohybovou zdatnost (vytrvalost, postřeh, sílu, obratnost) 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-žák získá schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové 

-osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku 

-získá pozitivní vztah ke sportu 

-chápe podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu 

-soustředit se a dokončit svou činnost 

-být ohleduplný a oceňovat druhé 

-účinná spolupráce ve skupině, přejímá role v tréninkové činnosti, podporuje dobrou atmosféru v 

kolektivu 

 

Obsah činnosti 

-morální/psychologická výchova se zaměřuje na správné chápání smyslu sportu jako takového, 

prohlubování smyslu pro tým a partu  

-fyzická příprava se orientuje na všeobecnou obratnost a rychlost, začíná rovněž, byť velmi 

opatrně, síla a vytrvalost  

-technická příprava se zaměřuje na prohlubování základních technik při skákání, znalost všech 

16 prvků, které se na trampolínách používají 

-choreografie na hudbu, skladba hudby, skákání na doby v písničce  

-možnost seberealizace 

-všestranný rozvoj pohybového aparátu dětí formou her a zábavných cvičení 
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Očekávané výstupy 

-dobrá fyzická kondice 

-získá týmového ducha a schopnost spolupráce 

-zájem a radost ze sportování 

-noví kamarádi 

-nácvik choreografie složené z prvků na trampolínce, doprovázené hudbou a sladění pohybu 

všech přítomných 

 

Metody a formy 

Rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly. Nácvik techniky. 

Využití pomůcek při skákání. Skupinová i individuální cvičení na trampolínkách. Volná sestava. 

Motivace. 
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POLEDANCE 

 

Charakteristika 

Jedná se o sportovní kroužek určený pro děti od 5 let. 

 

Cíle vzdělávání 

Řešit intuitivně situace a soustředit se. 

Chování a komunikace v kolektivu. 

Získat kondici a rozvíjet pohybovou zdatnost (vytrvalost, postřeh, sílu, obratnost). 

 

Klíčové a odborné kompetence 

Žák získá schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové. 

Osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku. 

Získá pozitivní vztah ke sportu. 

Chápe podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu. 

Soustředit se a dokončit svou činnost. 

Být ohleduplný a oceňovat druhé. 

Účinná spolupráce ve skupině, přejímá role v tréninkové činnosti, podporuje dobrou atmosféru 

v kolektivu. 

 

Obsah činnosti 

Morální/psychologická výchova se zaměřuje na správné chápání smyslu sportu jako takového, 

prohlubování smyslu pro tým a partu. 

Fyzická příprava se orientuje na všeobecnou obratnost a rychlost, začíná rovněž, byť velmi 

opatrně, síla a vytrvalost. 

Technická příprava se zaměřuje na prohlubování základních gymnastických a akrobatických 

technik. 

Choreografie na hudbu, gymnastické techniky u vertikální tyče a na vertikální tyči, akrobacie na 

vertikální tyči. 

Možnost seberealizace. 

Všestranný rozvoj pohybového aparátu dětí formou her a zábavných cvičení. 
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Očekávané výstupy 

Dobrá fyzická kondice. 

Získá schopnost spolupráce při cvičení ve dvojicích. 

Zájem a radost ze sportování. 

Noví kamarádi. 

Nácvik choreografie složené z prvků gymnastiky a akrobacie doprovázené hudbou a sladění 

pohybu. 

 

Metody a formy 

Rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly, gymnastické 

techniky, akrobatické techniky, taneční prvky. 

Nácvik techniky. Využití pomůcek při posilování. 

Skupinová i individuální cvičení. 

Volná sestava. 

Motivace. 
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 

 

Charakteristika 

Kroužek je určen pro děti od 4-15 let a je rozdělen na několik skupin. Skupina začátečníci a 

pokročilí konaných v prostorách tělocvičny v Uh. Brodě. Ve věku 4-7 let jsou začátečníci. Ve 

věku 8-15 let jsou pokročilí. Kroužek navštěvují jak kluci, tak i holky. 

 

Cíle vzdělávání 

Hlavním cílem tohoto kroužku je seznámit děti se sportovní gymnastikou, tedy akrobatickou 

přípravou, cvičením prostých, cvičení na nářadí: lavička, kladina, švédská bedna, žebřiny, skoky 

na trampolíně, případně i šplh na laně či tyči a cvičení na hrazdě. Cvičení protahovací a 

posilovací. Cvičení na přirozené držení těla. Cvičení hudebně-pohybové. Cvičení s náčiním jako 

např. švihadla. Výuka a náročnost jednotlivých prvků je přizpůsobena dle věků dětí. Rozvoj 

dalších sportovních schopností a dovedností, důraz na zdraví dětí (správné držení těla). Práce 

v kolektivu. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení- děti v kroužku rozvíjejí své dovednosti ve sportovní gymnastice a mají 

přehled o základních pojmech a názvosloví 

kompetence pracovní- stanovují si cíle pro nadcházející sezónu, aby jejich výsledky byly lepší 

než minulý rok 

 

Obsah činnosti 

-seznámení se s nářadím (hrazda, lavička, kruhy, kladina, koza, koberec, žebřiny, trampolína) 

-zvládnutí jednotlivých gymnastických prvků 

 

Očekávané výstupy 

-získání pohybových dovedností 

-osvojení si pohybových návyků 

-naučení se základním i pokročilým gymnastickým prvkům 

-nácvik gymnastické sestavy na vystoupení 

 

 

 



37 

Metody a formy 

-ukázky cvičení a jejich nácvik a výklad 

-výklad jednotlivých pravidel 

-využití pomůcek při tréninku (žíněnky, hrazda, kruhy, žebřiny, koza, bedna, lavička, kladina, 

trampolína) 
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FLORBAL 

 

Charakteristika 

Kroužek florbalu je sportovní kroužek rekreačního charakteru určený pro žáky I. stupně ZŠ. 

 

Cíle vzdělávání 

Řešit intuitivně situace. Soustředit se. Chování v kolektivu a smysl pro fair play. Komunikace 

v kroužku. Získat kondici a rozvíjet pohybovou zdatnost (vytrvalost, postřeh, sílu, obratnost). 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-žák získá schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové 

-osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku 

-získá pozitivní vztah ke sportu 

-chápe podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu 

-schopnost rozvíjet své nadání 

-soustředit se a dokončit svou činnost 

-být ohleduplný a oceňovat druhé 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-všestranný rozvoj pohybového aparátu dětí formou her a zábavných cvičení 

-zvládnutí základních herních činností (střelba, přihrávka, bránění protihráče) 

-zvládnutí pravidel florbalu, dále na objasnění úkolů hráčů v obranné a útočné činnosti 

-rozvoj soutěživosti dětí a vůle po vítězství 

 

Očekávané výstupy 

dobrá fyzická kondice, žák zná pravidla florbalu, získá týmového ducha a schopnost spolupráce, 

zájem a radost ze sportování, noví kamarádi, příležitostná prezentace 
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Metody a formy 

-rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly 

-nácvik individuální techniky střelby a přihrávky s využitím pomůcek (kužely pro slalom, 

pomůcky pro nácvik přesnosti střelby) 

-skupinová cvičení ve dvojicích a trojicích zaměřená na útočnou fázi a úspěšnou střelbu 

-volná hra, zápasy 
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PARKOUR 

 

Charakteristika 

Kroužek parkour je sportovní kroužek rekreačního charakteru. Určený pro děti věkové kategorie 

ZŠ. Parkour je disciplína, jejímž základem je schopnost se dostat z bodu A do bodu B (a také se 

umět dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá 

překonávání libovolných překážek v okolním prostředí-od větví přes kameny, skály až po 

zábradlí a betonové zdi. Parkour může být provozován jak ve městě, venkově, tak i v tělocvičně. 

Členové kroužku se nezúčastňují pravidelných soutěžní činnosti. 

 

Cíle vzdělávání 

-naučit členy kroužku základům parkouru 

-rozvíjet morální vlastnosti  

-rozvíjet pohybové vlastnosti a to zejména obratnost, sílu a rychlost, které jsou předpokladem 

pro osvojování specifických dovedností, získat kondici 

-komunikace v kroužku, chování v kolektivu 

-zajištění optimálního vývoje dětí s důrazem na osvojení správných pohybových návyků 

s důrazem na získání, udržení a zvýšení tělesné zdatnosti a zdraví 

-vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě 

-soustředit se 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-osvojit si smysl pro povinnost a cílevědomost při tréninku 

-získat pozitivní vztah ke sportu 

-schopnost rozvíjet své nadání 

-soustředit se a dokončit svou činnost 

-respektovat názory druhých, trenérů, členů oddílu, být ohleduplný a oceňovat druhé 

-přijímat úkoly trenéra, podporovat dobrou atmosféru na tréninku při fyzické a psychické zátěži, 

povzbuzovat ostatní členy kolektivu 

-naučit se náročné prvky sportovního tréninku, rozvíjet schopnost pozorování a napodobování, 

učení se z vlastních chyb 

-používat správně a bezpečně sportovní nářadí 
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Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-kondiční příprava je zaměřená na všestranný rozvoj pohybového aparátu členů kroužku  

-technická příprava je zaměřená na zvládnutí techniky základních dopadů, přeskoků a 

gymnastických prvků 

-psychologická příprava je zaměřena na rozvoj soutěživosti dětí a vůle 

-rozvoj pohybové schopnosti-síly, rychlosti a obratnosti 

-gymnastická průprava (odrazová, zpevňovací, rotační, rovnovážná, atd.) 

-cvičení užitá, přirozená cvičení (chůze, běhy, skoky, atd.) 

-nacvičování společného vystoupení a jeho zrealizování 

 

Očekávané výstupy 

-zájem a radost ze sportu 

-noví kamarádi 

-zvýšení fyzické zdatnosti (síla, rychlost, obratnost a vytrvalost) 

-získaní základních dovedností (dopady, přeskoky a gymnastické prvky) 

-rozvoj soutěživosti, vůle 

 

Metody a formy 

Motivace. Týmová i samostatná práce. Nácvik základních techniky (dopadů, přeskoků a 

gymnastických prvků). Praktický nácvik společně, případně i individuálně. 
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THAJSKÝ BOX, 

 

Charakteristika 

Kroužky pohybového projevu, práce s vlastním pohybovým aparátem, rozvíjení tělesné 

zdatnosti, sebeobrany, rozvíjení sociálních a komunikačních schopností. Doporučené pro různé 

věkové kategorie včetně předškolního i dospělého věku. 

 

Cíle vzdělávání 

Řešit intuitivně situace a soustředit se. Chování v kolektivu a smysl pro fair play. Komunikace 

v kroužku. Získat kondici a rozvíjet pohybovou zdatnost (vytrvalost, postřeh, sílu, obratnost). 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-žák získá schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové 

-osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku 

-získá pozitivní vztah ke sportu 

-chápe podstatu dodržování pravidel 

-schopnost rozvíjet své nadání 

-soustředit se a dokončit svou činnost 

-být ohleduplný a oceňovat druhé 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-všestranný rozvoj pohybového aparátu dětí formou her, zábavných cvičení, sebeobrany 

-zvládnutí základních technik (údery, kopy, lokty, kolena) 

-zvládnutí pravidel, používání pomůcek (lapy, boxovací pytel) i chráničů (bandáže, boxerské 

rukavice, chrániče na zuby) 

-rozvoj soutěživosti a vůle po vítězství 

 

Očekávané výstupy 

dobrá fyzická kondice, účastník zná pravidla, zájem a radost ze sportování, noví kamarádi, 

příležitostná prezentace 
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Metody a formy 

rozcvičení, posilování, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly, nácvik 

techniky, stínový boj, práce ve dvojici, na lapech i na boxovacím pytli, sparingy, skupinová 

cvičení ve dvojicích a trojicích 

 

Začátečník: 

-zná pravidla 

-umí používat základní techniky a pracovat s pomůckami 

-stínový boj 

 

Pokročilý: 

-pracuje ve dvojici a může provádět sparingy 
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SPORTOVNÍ HRY 

 

Charakteristika 

Kroužek sportovní hry je sportovní kroužek rekreačního charakteru určený pro žáky I. stupně 

ZŠ. 

 

Cíle vzdělávání 

Řešit intuitivně situace. Soustředit se. Chování v kolektivu a smysl pro fair play. Komunikace 

v kroužku. Získat kondici a rozvíjet pohybovou zdatnost (vytrvalost, postřeh, sílu, obratnost). 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-žák získá schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové 

-osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku 

-získá pozitivní vztah ke sportu 

-chápe podstatu dodržování pravidel 

-schopnost rozvíjet své nadání 

-soustředit se a dokončit svou činnost 

-být ohleduplný a oceňovat druhé 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-všestranný rozvoj pohybového aparátu dětí formou her a zábavných cvičení 

-zvládnutí základních herních činností 

-zvládnutí pravidel her  

-rozvoj soutěživosti a vůle po vítězství 

-míčové hry, atletika, posilování, práce ve skupině, individuální práce, relaxace 

 

Očekávané výstupy 

dobrá fyzická kondice, získá týmového ducha a schopnost spolupráce, zájem a radost ze 

sportování, noví kamarádi 

 

Metody a formy 

rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly, nácvik techniky 

her, využití pomůcek pro sportování, skupinová cvičení ve dvojicích a trojicích, volná hra 
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POHYBOVKY 

 

Charakteristika 

Zájmový útvar se sportovním zaměřením, jehož náplní jsou pohybové hry. Účastníci jsou žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami-II. stupeň ZŠ Čtverka Uherský Brod. Setkávání probíhají 

jako pravidelná zájmová činnost v daném školním roce. 

 

Cíle vzdělávání 

Cílem bude rozvíjet u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami kladné postoje k pohybové 

aktivitě a zdokonalovat jejich pohybovou dovednost a zdatnost. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení-osvojuje si teoretické postupy sportovních her 

kompetence k řešení problémů-dokáže se rozhodnout v týmové hře 

kompetence komunikativní-dokáže sdělovat své prožitky,  

kompetence sociální a personální-aktivně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření 

příjemné atmosféry v kolektivu 

kompetence občanské-respektuje různorodost názorů a schopností ostatních lidí 

kompetence pracovní- používá bezpečně sportovní pomůcky, dodržuje daná pravidla 

kompetence k realizaci zájmové činnosti 

kompetence k aktivnímu využívání volného času 

 

Obsah činnosti 

pohybové hry individuální, párové a skupinové, cvičení posilovací, protahovací a relaxační, hry 

na posílení dovedností jako je rychlost, zdatnost a obratnost, hry rozehřívací, zábavné, závodní a 

námětové, týmové hry pro rozvoj spolupráce a komunikace, hry se sportovními pomůckami 

např. žíněnka, lano, kruhy, kužely, míč, padák, základní kroky tanců (např. Mazurka, Country), 

zábavné tance (např. Macarena, Ptačí tanec), rozvoj hrubé motoriky, rozvoj rytmického cítění, 

cesta ke zdravému životnímu stylu pomocí pravidelného pohybu 
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Očekávané výstupy 

účastník zvládne dle svých schopností a dovedností základní cvičební úkony, je schopen 

zdokonalovat se v pohybových aktivitách, je ochoten spolupracovat v týmu, je ochoten osvojit si 

chování v duchu fair-play a dodržování pravidel hry, je ochoten se kladně stavět k pohybovým 

aktivitám 

 

Metody a formy 

Při realizaci cílů budou využity především metody hry, praktické zvládnutí úkonů, ukázka, 

nápodoba, pozorování, týmová spolupráce, metoda opakování. 
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KRASOBRUSLENÍ 

 

Charakteristika 

Kroužek krasobruslařské přípravy pro děti. 

 

Cíle vzdělávání 

-řešit intuitivně situace 

-soustředit se 

-chování v kolektivu 

-komunikace v kroužku 

-získat kondici 

 

Klíčové a odborné kompetence 

Umožnit rozvoj: 

-koordinace pohybu 

-seberealizace 

-fyzická kondice 

-dovednosti 

-zkušenosti 

-kamarádství 

-prezentace 

 

Obsah činnosti 

Prezentace. 

Pohybová a taneční průprava. 

Možnost seberealizace. 

 

Očekávané výstupy 

Dobrá fyzička. 

Rozšíření dané komunity, hledání nástupce. 

Kreativita, vymýšlení vlastních prvků (taneční kroužky). 

Zájem a radost. 
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Metody a formy 

Jak to budeme dělat: 

-formou zážitků 

-pečlivá příprava 

-formou praktické ukázky, pomůcek 

-systematický nácvik 

-formou možnosti seberealizace 

-formou zdravého soutěžení 

-motivace 

-domácí příprava 
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STREET DANCE DĚTI 

 

Charakteristika 

Street dance je taneční kroužek, ve kterém si děti osvojí moderní taneční styly street dance. 

Kroužek je určen pro holky i kluky od 8 let. 

 

Cíle vzdělávání 

Cílem tanečního kroužku je rozvíjet paměť a pohybové schopnosti, naučit se orientovat v 

prostoru a improvizovat, sladit pohyb s hudbou, vést ke schopnosti sebevyjádření 

prostřednictvím tance, spolupracovat s ostatními členy skupiny a rozvíjet jejich týmovou 

spolupráci. Dalším cílem je prohloubení přátelství, sbližování kolektivu na společných 

vystoupeních a akcích. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

 - kompetence k učení – chápe smysl a cíl, má k tomu pozitivní vztah a chuť se zlepšit v 

tanečních technikách a vnímá tanec jako způsob uvolnění a relaxace 

 - kompetence sociální – spolupracuje s ostatními členy, pomáhá vytvářet pohodové prostředí 

 - kompetence komunikativní – zapojuje se do konverzace, přispívá svými nápady a naslouchá 

ostatním členům 

 

Obsah činnosti 

- probudit kladný vztah k tanci a motivovat k činnosti 

- seznámení a zvládnutí streetových tanečních prvků 

- nácvik společné choreografie 

- příležitostné vystoupení, přehlídky 

 

Očekávané výstupy 

- získání pohybových dovedností  

- naučí se základní streetové taneční prvky 

- nácvik street dance choreografie 

- noví kamarádi 
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Metody a formy 

- práce v týmu 

- nácvik choreografií 

- práce s rytmem a hudbou 
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STREET DANCE 12+ 

 

Charakteristika 

Street dance je taneční kroužek, ve kterém si děti osvojí moderní taneční styly street dance. 

Kroužek je určen dětem od 12 let. 

 

Cíle vzdělávání 

Cílem tanečního kroužku je rozvíjet paměť a pohybové schopnosti, naučit se orientovat v 

prostoru a improvizovat, sladit pohyb s hudbou, vést ke schopnosti sebevyjádření 

prostřednictvím tance, spolupracovat s ostatními členy skupiny a rozvíjet jejich týmovou 

spolupráci. Dalším cílem je prohloubení přátelství, sbližování kolektivu na společných 

vystoupeních a akcích. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

- kompetence k učení – chápe smysl a cíl, má k tomu pozitivní vztah a chuť se zlepšit v 

tanečních technikách a vnímá tanec jako způsob uvolnění a relaxace 

- kompetence sociální – spolupracuje s ostatními členy, pomáhá vytvářet pohodové prostředí 

- kompetence komunikativní – zapojuje se do konverzace, přispívá svými nápady a naslouchá 

ostatním členům 

 

Obsah činnosti 

- probudit kladný vztah k tanci a motivovat k činnosti 

- seznámení a zvládnutí streetových tanečních prvků 

- nácvik společné choreografie 

- příležitostné vystoupení, přehlídky 

- cvičení protahovací, posilovací, relaxační 

 

Očekávané výstupy 

- získání pohybových dovedností  

- naučí se základní streetové taneční prvky 

- nácvik street dance choreografie 

- noví kamarádi 

 

 



52 

Metody a formy 

- práce v týmu 

- nácvik choreografií 

- práce s rytmem a hudbou 
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STANOVENÍ OBSAHU A CILŮ – MATEŘSKÉ CENTRUM 

 

SLUNÍČKA 

 

Charakteristika 

Cvičení je určeno dětem od 1 roku do 3 let. Hodina má 2 části (část pohybová a část výtvarná) a 

ty jsou přizpůsobeny psychomotorickému vývoji daného období dítěte. Kroužek probíhá dvakrát 

v týdnu, s tím, že si maminky vyberou, který den a čas jim vyhovuje. Optimální počet skupinky 

je okolo 8 dětí a maminek. Výuka probíhá hravou formou.  

 

POHYBOVKY 

 

Cíle vzdělávání 

-upevňování a rozvoj vztahu mezi matkou a dítětem 

-dodržování bezpečnosti a pokynů pedagoga 

-umožnit pohyb, koordinaci, zábavu a přiměřený fyzický rozvoj 

-postavit základ budoucího sportování a zájem o pohyb 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-matka se naučí různým pohybům s dítětem 

-dítě se naučí spolupracovat a dbát pokynů 

-naučí se základům prvních sportovních počinů 

-respektuje pokyny i ostatní cvičence 

-získá pozitivní přístup k pohybu a ke sportu 

-upevnění vztahů mezi matkou a dítětem 

-děti si zvyknou na práci v kolektivu ostatních dětí 

 

Obsah činnosti 

-říkanky a básničky se základními pohyby paží 

-cvičení s náčiním (overbally, rehabilitační pomůcky, padák, tunel, pěnové kostky atd.) 

-orientace v prostoru (samostatné cvičení a cvičení s podporou maminky) 

-koordinace pohybů na rehabilitačních míčích a podložkách 

-masážní a relaxační techniky 
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Očekávané výstupy 

-děti se naučí používat míče, rehabilitační pomůcky v prostoru a pohybu 

-dle věku a možností zkusí cviky na žíněnkách s dopomocí 

-přiměřeně věku se pokusí koordinovat pohyby 

-v doprovodu maminky poslouchají říkadla, básničky a písničky 

 

Metody a formy 

-klasické (vysvětlování, napodobování, ukázka) 

-aktivizující (hra, soutěž, nadšení, radost, povzbuzování) 

 

TVOŘENÍ 

 

Cíle vzdělávání 

získat přehled o výtvarných činnostech (dle úrovně chápání), soustředit se, komunikace 

v kroužku a chování v kolektivu, rozvíjet dovednosti a tvořivý proces, vytvářet příznivou 

atmosféru pro výtvarné činnosti, využívat výtvarné činnosti k rozvíjení sociálních vlastností a 

sebeuvědomování dítěte, prohlubovat a obohacovat dětské představy 

 

Klíčové a odborné kompetence 

-účastník kroužku získává sociální a personální kompetence (pracuje společně s rodiči 

a s ostatními, musí s nimi komunikovat, využívat společný prostor) 

-získává kladný vztah k výtvarnému umění obecně 

-umí správně používat nástroje 

 

Obsah činnosti 

-možnost seberealizace 

-používané výtvarné techniky: malování, kreslení, prostorové vytváření objektů, grafika 

-získání znalostí v jednotlivých postupech, používání nástrojů 

-rozvoj schopností a dovedností: pečlivost, představivost, cit pro materiál a použitou techniku, 

rozvoj motoriky, schopnost vzdát se svého výrobku 
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Očekávané výstupy 

kreativita, vymýšlení vlastních výrobků, zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, rozvoj 

jemné motoriky, zájem a radost, noví kamarádi, širší citový vztah ke všemu, co je esteticky nebo 

umělecky působivé 

 

Metody a formy 

hra, experimentování, říkanky, vyprávění, dramatika, praktické činnosti, názorná ukázka, 

předloha, napodobování, předvedení postupu, nácvik, vysvětlování, rozhovor, motivace 
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STANOVENÍ OBSAHU A CILŮ – AKCE 

 

Charakteristika 

Pořádáme jednorázové, př. opakující se akce různého charakteru pro veřejnost nebo pro 

konkrétní účastníky. Na některé akce se přihlašují zájemci písemně, jiné probíhají volnější 

formou. Akce se uskutečňují během několika hodin, ale mohou být dlouhé i více dní (např. akce 

s přespáváním). Plán akcí připravujeme předem na příslušný školní rok a dle aktuálních potřeb 

jej průběžně doplňujeme, přičemž maximálně usilujeme o spolupráci s městem, brodskými 

školami a rodiči.  

 

Cíle vzdělávání 

Nebýt ve volném čase sám a nenudit se. Naplnit volný čas zážitky. Odpočinout si. Hrát si. 

Rozvíjet dále své schopnosti a dovednosti. Naučit se nové. Poznávat místa, lidi a různé činnosti. 

Být v přírodě. Možnost setkávat se dále s lidmi z kroužku a vedoucími, trávit společný čas 

s rodinou a kamarády. Podporovat zdravý životní styl. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

Aktéři rozvíjejí kompetence komunikativní, sociální a personální a občanské. Účastní se 

společenského života a mezilidských vztahů. Akce jsou příležitostí vyrazit ven, rozšiřovat si 

obzory a posilovat vztah ke kultuře a přírodě. Účastníci dále rozvíjejí kompetence k učení, 

k řešení problémů a pracovní. Uplatňují a upevňují získané zkušenosti a učí se nové. 

Příležitostné zájmové činnosti podporují aktivní využívání volného času. 

 

Obsah činnosti 

Náplň příležitostných činností je různorodá, odvíjí se od charakteru jednotlivých akcí.   

-pohyb, relaxace (hry, různé sporty, nové zkušenosti) 

-různé zájmové aktivity, tvořivá činnost 

-tematické činnosti 

-pobyt v přírodě, poznávání míst, lidí, kultury 

-kamarádství 

-posilování schopností a dovedností, rozvoj nových 

-možnost prezentovat se, soutěžit (vystoupení kroužků, soutěže) 

-možnost krátkodobě se účastnit života v domě dětí a mládeže 
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Očekávané výstupy 

-zvládnout pobyt ve skupině neznámých lidí, být schopen komunikovat a respektovat druhé 

-získat nové kontakty, seznámit se s vedoucími domu dětí a mládeže 

-zapojit se do různorodého programu, užít si ho, odpočinout si, stavět se pozitivně k novému, 

neznámému 

-dodržovat stanovená pravidla a bezpečnost 

-získávat pozitivní zkušenost s možnostmi trávení volného času 

-umět si vyhledat akci a přihlásit se na ni 

 

Metody a formy 

slovní vysvětlení, názorná ukázka, obrazový a textový materiál, projekce, praktické činnosti-

experiment, nácvik, opakování, zážitková a zkušenostní pedagogika, dramatika, hra, samostatná 

a skupinová práce, aktivizace a motivace, rozhovor, řešení problému 
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STANOVENÍ OBSAHU A CILŮ – TÁBORY 

 

Charakteristika 

Organizujeme příměstské a pobytové tábory. Tábory se konají v čase podzimních, pololetních, 

jarních a letních prázdnin. Příměstské tábory probíhají v pracovní dny od 7:30 hodin do 15:30 

hodin, pobytové tábory mohou běžet nepřetržitě několik dní i týdnů včetně víkendu. Program 

letních táborů bývá tematicky koncipován. 

 

Cíle vzdělávání 

Nebýt ve volném čase sám a nenudit se. Naplnit volný čas zážitky. Odpočinout si. Hrát si. 

Rozvíjet dále své schopnosti a dovednosti, naučit se nové. Poznávat nová místa a nové lidi. Být 

v přírodě. Možnost setkávat se o prázdninách s lidmi z kroužku a vedoucími. Podporovat zdravý 

životní styl. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

Prostřednictvím táborový her a činností účastníci rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů 

a pracovní. Učí se odhadnout možnosti, plánovat a volit vhodné prostředky, uplatnit a upevnit 

získané zkušenosti a naučit se nové, soustředit se a dokončit činnost. Hledají a akceptují různé 

způsoby řešení, navzájem spolupracují. Učí se zacházet s věcmi a prostředky. Dále účastníci 

rozvíjejí kompetence komunikativní, sociální a personální a občanské. V kolektivu budují 

potřebné dobré vztahy a schopnost empatie. Tábory jsou také příležitostí vyrazit do terénu, 

poznávat nová místa, rozšiřovat si obzory a posilovat vztah ke kultuře a přírodě. Dále jsou 

rozvíjeny kompetence k realizaci zájmové činnosti a k aktivnímu využívání volného času. 

 

Obsah činnosti 

-pohyb, relaxace (hry, různé sporty, turistika, rekreační plavání, nové zkušenosti-jízda na koni) 

-různé zájmové aktivity, tvořivá činnost 

-tematické činnosti (projektová výuka) 

-pobyt v přírodě, poznávání zajímavých míst, kulturních památek 

-bezpečný pohyb ve městě a v přírodě (táboráky) 

-kamarádství 

-posilování schopností a dovedností, rozvoj nových 

-možnost krátkodobě se účastnit života v domě dětí a mládeže 
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Očekávané výstupy 

-zvládnout několik dní vkuse ve věkově různorodém kolektivu neznámých lidí, navázat 

kontakty, komunikovat a spolupracovat, respektovat se 

-naváže nová kamarádství, pozná vedoucí domu dětí a mládeže, se kterými se může dále setkávat 

-zapojit se do různorodého programu, užít si ho, odpočinout si, stavět se pozitivně k novému, 

neznámému 

-dodržovat stanovená pravidla a bezpečnost při pohybu ve městě a v přírodě 

-získá pozitivní zkušenost s možnostmi trávení volného času 

 

Metody a formy 

slovní vysvětlení, názorná ukázka, obrazový a textový materiál, projekce, praktické činnosti-

experiment, nácvik, opakování, zážitková a zkušenostní pedagogika, dramatika, hra, samostatná 

a skupinová práce, aktivizace a motivace, rozhovor, řešení problému 
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STANOVENÍ OBSAHU A CILŮ – SPONTÁNNÍ ČINNOST 

 

HERNA 

 

Charakteristika 

Herna je k dispozici všem zájemcům v provozní době DDM, v jiném čase po domluvě. Herna je 

výborně vybavená. Je tvořena 2 místnostmi, z nichž jedna je vyhrazena pro relaxaci a druhá pro 

hru a další spontánní činnosti. Herna slouží také dětem, které přicházejí na kroužky, aby 

nemusely čekat venku nebo na chodbě. 

 

Cíle vzdělávání 

-důraz na dobrovolnost 

-poskytnout dětem, mladým lidem a dalším zájemcům prostor a zázemí pro volný čas 

-probouzet a podchytit zájem o zájmové činnosti, nabídnout možnosti jak trávit volný čas 

-obohacovat zájmové činnosti 

-umět vyhledávat informace, pracovat s nimi a rozhodovat se, být schopen se přihlásit do 

kroužku, na akci, na tábor 

-individuální práce s klientem 

-osvětová činnost, prevence rizikového chování 

 

Klíčové a odborné kompetence 

Účastníci rozvíjejí kompetence k řešení problémů a komunikativní. Dětem se zde například 

může dostat pomoci s učivem, které nezvládají jak od pedagoga nebo od jiných dětí. Účastníci se 

učí pracovat s informacemi, posilují sebedůvěru, je vytvářeno důvěrné prostředí. Dále rozvíjí 

pracovní kompetence prostřednictvím her a praktických činností a kompetence k realizaci 

zájmové činnosti a k aktivnímu využívání volného času. 

 

Obsah činnosti 

Relaxace (lehací pytle, polštáře, koberec), různé hračky a hry - deskové, interaktivní (Xbox), 

stavebnice (Lego, molitanové kostky), Montessori pomůcky, výtvarné a praktické činnosti, 

četba, promítání, reprodukovaná hudba, povídání, příprava na vyučování, informační činnost. 
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Očekávané výstupy 

-posiluje sebedůvěru a zbavuje se strachu z neznámého 

-umí si odpočinout a zklidnit se 

-je schopen se zabavit sám nebo se zapojit mezi ostatní 

-mluví o dění kolem sebe, orientuje se 

-je ochoten pomáhat druhým a nechat si pomoci 

-rozvíjí kamarádství, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v herně 

-dokáže se zeptat a zjišťovat informace 

-získává pozitivní zkušenosti s prostředím volnočasového zařízení 

 

Metody a formy 

Hra, relaxační techniky, slovní vysvětlení, názorná ukázka, obrazový a textový materiál, 

promítání, praktické činnosti, metody Montessori, samostatná a skupinová práce, aktivizace a 

motivace, rozhovor, řešení problému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

STANOVENÍ OBSAHU A CILŮ – VÝUKOVÉ PROGRAMY 

 

Charakteristika 

Polytechnické a environmentální aktivity s panenkou POLY. Výukové programy zajišťujeme na 

míru pro mateřské a základní školy nebo pro školy v přírodě. Panenka POLY se někdy také 

účastní našich akcí. 

 

Cíle vzdělávání 

-probouzet zájem, rozvíjet tvořivost, postoje a návyky 

-celostní rozvoj dítěte (znalosti, manuální dovednosti, vyjadřování, představivost, vytrvalost) 

-rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností, tolerance, řešení problémů 

-rozvíjení kreativity při hledání vlastních pracovních postupů 

-osvojování společenských hodnot, hodnota lidské práce, rozvoj zodpovědnosti 

-podpora samostatnosti a pozitivního přístupu k práci 

 

Klíčové a odborné kompetence 

kompetence k učení- zaměřuje se na to, co je důležité, chápe význam, všímá si změn, vnímá 

souvislosti, klade otázky, uplatňuje získané zkušenosti 

kompetence k řešení problémů- odhaduje své síly, problémy řeší na základě bezprostřední 

zkušenosti, vymýšlí nová řešení 

kompetence komunikativní- v běžných situacích komunikuje bez zábran, chápe, že být 

komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je výhoda 

kompetence sociální a personální, občanské- chápe hodnoty lidské společnosti, dokáže 

spolupracovat s ostatními, má povědomí o společenském, věcném, přírodním, kulturním i 

technickém prostředí 

kompetence pracovní-obratně a bezpečně zachází s předměty, orientuje s v prostoru a čase, 

dokáže vyvinout úsilí, soustředit se a činnost dokončit 
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Obsah činnosti 

Prostřednictvím vlastního experimentování, metodou pokusu a omylu, účastník objevuje 

zajímavé cesty a poznává základy techniky a výroby, technologické postupy, pracovní 

dovednosti a návyky, různé materiály a nástroje, přírodu a přírodniny. 

Témata: Materiály (hmatové a zvukové pexeso, magnetický rybolov), Řemesla (tkadlena, selka), 

Zahrada (klíčení semen, školní herbář), Voda (zvuky vody, vodní mlýn), Země (horniny, 

modelování z hlíny), Vzduch (závody bublin, čichové pexeso), Slunce (slunce a rostliny, slunce 

a barvy). 

 

Očekávané výstupy 

-obratně a bezpečně zachází s předměty, je zorientovaný  

-zaměřuje se na to, co je důležité 

-vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

-odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky a oceňovat výkony druhých 

-dokáže spolupracovat s ostatními 

-dokáže vyvinout úsilí, soustředit se a činnost dokončit 

-problémy řeší samostatně na základě bezprostředních i získaných zkušeností 

-je kreativní, vymýšlí nová řešení 

-je aktivní, komunikuje, radostně objevuje 

-vytváří si pozitivní přístup k práci, osvojuje hodnoty lidské společnosti 

 

Metody a formy 

Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si zapamatuji, co prožiji, tomu rozumím. 

motivace, ukázka, rozhovor, dramatika, čtení příběhu, obrazový a textový materiál, činnostní a 

aktivní učení, experimentování, činnosti dle návodu, skupinová práce, myšlenková mapa, 

opakování, upevňování, slovní hodnocení 
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6/VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

Dům dětí a mládeže Uherský Brod je otevřen všem zájemcům, kteří u nás chtějí trávit volný čas 

a rozvíjet své zájmy. Jsme připraveni reagovat na individuální potřeby, usilujeme o rovný přístup 

a přátelské prostředí. 

Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy ti, kdo potřebují podpůrná opatření, si 

mohou vybrat z naší nabídky s ohledem na své a naše možnosti. Jednoho nebo více účastníků lze 

začlenit do běžných zájmových činností, pro skupiny organizujeme aktivity primárně určené pro 

účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dlouhodobě spolupracujeme se Základní školou Čtverka v Uherském Brodě, jejíž hlavní 

činností je poskytování výchovy a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

školách zřízených pro žáky s mentálním, tělesným nebo zrakovým postižením, závažnými 

vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami nebo 

autismem. S žáky Čtverky pravidelně stavíme z Lega, hýbeme se a společně se účastníme akcí. 

Naše pracoviště jsou částečně bezbariérová, v budovách na Máji a na Maršově lze využívat 

prostory v přízemí, v hlavní budově se do 1. podlaží dostanou osoby se sníženou schopností 

pohybu díky schodišťové plošině, ve všech zařízeních máme v přízemí toalety pro vozíčkáře. 

Zájemci se sociálním znevýhodněním mohou požádat ředitele organizace o slevu nebo o 

odpuštění úplaty, volný vstup je do naší herny a na řadu akcí. 

Prostřednictvím zájmových aktivit chceme rozvíjet takové klíčové kompetence, aby se mohli 

lidé, kteří potřebují pomoci, cítit dobře, chceme přispět k rozvíjení jejich sociálních, 

komunikačních a praktických dovedností a zájmů, posilovat jejich důvěru, aby se mohli 

realizovat a zapojit do společnosti. 
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7/PŘIJÍMANÍ UCHAZEČŮ, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Přijímání uchazečů do kroužků a na tábory je vymezeno věkem a kapacitou. K pravidelné 

zájmové činnosti přijímáme děti, žáky, studenty a dospělé. Tábory jsou určeny pro žáky, tedy 

pro osoby ve věku od 6 do 15 let. Minimální počet přihlášených členů pro otevření kroužku je 

pět. S ohledem na podmínky a bezpečnost je u kroužků a táborů stanovena maximální kapacita. 

V případě přihlášení nízkého počtu uchazečů nebo při naplnění kapacity je zájemcům nabídnut 

jiný kroužek nebo tábor. 

Vyžaduje se podání přihlášky, u nezletilých uchazečů s podpisem zákonného zástupce, a 

uhrazení úplaty do stanoveného termínu. Dále je nutné poskytnout souhlas se zpracováním 

osobním údajů. U dětí a žáků je potřebné sdělit, zda budou docházet na činnost samy nebo 

v doprovodu starší osoby. Na akce, u kterých je vyžadováno přihlášení předem, se zapisuje 

pouze jméno a kontakt.  

O zahájení, průběhu a ukončení činnosti, o přijetí a vyloučení účastníka a o vrácení úplaty 

rozhoduje ředitel organizace. 

Účastníci jsou povinni omlouvat svoji nepřítomnost příslušnému vedoucímu a předávat 

vedoucímu nebo řediteli další informace podstatné pro zájmové vzdělávání. Činnost kroužků se 

zahajuje v druhé polovině září a ukončuje se na konci května následujícího roku. V období 

školních prázdnin se činnost kroužků přerušuje, v tyto dny se konají tábory nebo akce. Kroužky 

mohou 3x za školní rok odpadnout z důvodu nemoci vedoucího, nemocnosti členů, akce či 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Průběh vzdělávání pravidelné činnosti je evidován v deníku zájmového útvaru, do něhož se 

zaznamenává seznam členů, docházka členů, plán práce, výkaz práce a program schůzek. 

Zletilý účastník zájmového vzdělávání, který není podle školského zákona považován za žáka 

nebo studenta, poskytuje osobní údaje v rozsahu nezbytném pro evidenci a souhlas se 

zpracováním osobním údajů. Předpokládá se, že zletilý člen bude dodržovat povinnosti 

vyplývající z § 22 školského zákona. 
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8/MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 

 

Všechna tři pracoviště domu dětí a mládeže jsou kompletně zrekonstruovaná, veškeré prostory 

jsou funkční a estetické a splňují nároky kladené na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. Budovy jsou zařízeny kvalitními podlahami, nábytkem a vybavením tak, aby 

využití prostoru bylo maximálně funkční. Podlahy jsou plovoucí, dřevěné nebo vinylové, 

v několika místnostech je koberec. Disponujeme velkým množstvím nejrůznějšího vybavení, což 

nám umožňuje rozvíjet i specializované činnosti. Všechny prostory jsou bezpečné a udržované 

pravidelným úklidem v pořádku a čistotě. Atmosféra je celkově příjemná a klidná, estetiku 

prostředí doplňuje výzdoba dekoracemi a tvorbou zájmových útvarů. Nejkrásnější je domeček 

v období Vánoc, kdy v hale ozdobíme velký vánoční strom.  

 

Pracoviště Přemysla Otakara II. 

Díky své poloze v centru města je zařízení pro volný čas výborně dostupné. V přízemí hlavní 

budovy je vstupní hala s hernou a informačním centrem a východem na terasu do japonské 

zahrady, na ni navazuje společenská hala se šatnou a sociálním zařízením pro ženy, muže a 

invalidy a východem na terasu do parku, dále velký sál s barem a zázemím audio a video 

techniky a vstupem do sklepa, který se využívá jako sklad nejrůznějšího vybavení a materiálu. 

Ve druhém podlaží je kancelář ředitele, účetní a pedagogů, sklad hudebních nástrojů a techniky, 

kuchyně, koupelna se sprchovým koutem a toalety pro ženy, muže a invalidy. Z centrální chodby 

se také vstupuje do dvou zrcadlových sálů, kobercové klubovny a keramické dílny s keramickou 

pecí umístěnou v oddělené sušárně, za menším zrcadlovým sálem je ještě místnost, která se 

využívá jako fotokomora. 

Ve třetím podkrovním podlaží je archiv, klubovna a ateliér se skladem pro materiál. 

 

Pracoviště Máj 

Pracoviště, které sdílí budovu s kinem a knihovnou, v centru sídliště Máj je rozlehlý 

jednopodlažní prostor bez schodiště vhodný pro bezpečný pohyb malých dětí. Při vstupu se 

nachází kancelář pedagogů, z centrální chodby, která je zakončena rozšířeným společenským 

prostorem, se vstupuje do zrcadlového sálu, kobercové herny s kuchyňskou linkou a pracovny se 

stoly, dále jsou zde samostatné toalety pro ženy, muže, invalidy a zaměstnance. Budovu 

obklopují travnaté plochy s veřejnými hřišti, které pro činnost rovněž využíváme.  
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Pracoviště Středisko environmentálního vzdělávání Maršov 

Vzdělávací a rekreační středisko se nachází v obci Maršov vzdálené 7 km od Uherského Brodu. 

V přízemí budovy je šatna a samostatné toalety pro ženy, muže a invalidy, kuchyně zařízená pro 

celodenní stravování s hygienickým zázemím, jídelna a společenská místnost s audiovizuální 

technikou. Pro činnost je využívána ještě další velká místnost v suterénu budovy s barem. 

V podkroví se nachází 7 kompletně vybavených pokojů s vlastním sociálním zařízením, 2 

sedmilůžkové, 3 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj. Kapacitu pokojů je 31 lůžek, 

přistýlkami ji lze navýšit až na 40 osob. Součástí střediska je travnaté hřiště, venkovní posezení a 

ohniště.  

 

Tělocvična na Mariánském náměstí a Na Výsluní, Sportovní hala TJ Spartak, Zimní stadion 

Některé sportovní kroužky využívají pro svoji činnost možnosti pronájmu prostor v centru města 

Uherského Brodu a nedalekém okolí, které svým charakterem a vybavením lépe vyhovují. 
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9/PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 

 

Pedagog volného času má být průvodcem v oblasti volného času, má mít zájem a probouzet 

zájem, být studnicí nápadů, vnímat a vytvářet příležitosti pro naplnění volného času, mít 

pozitivní a aktivní vztah ke světu, být si vědom významu volného času, hodnotit kriticky, ale 

s optimismem. 

Kromě osobních a profesních kvalit musí mít pedagog volného času pedagogické vzdělání a 

všeobecný rozhled, ovládat na funkční úrovni management, marketing, propagaci, ekonomiku a 

právo, neustále se vzdělávat a rozvíjet. 

Povolání pedagoga volného času je náročné zejména v tom, že je přímo závislé na schopnosti 

zaujmout. 

 

Náplň práce pedagoga volného času: 

- vede kroužky 

- vede externí pracovníky 

- organizuje akce 

- organizuje tábory 

- zajišťuje spontánní činnost 

- vykonává pedagogický dozor 

- poskytuje informační a konzultační činnost 

- věnuje se prezentaci zájmových útvarů a propagaci činnosti 

- jedná se spoluorganizátory aktivit, se sponzory, s rodiči, s médii, komunikuje a spolupracuje 

s ředitelem, ostatními pedagogy a dalšími pracovníky 

- zabezpečuje chod a výzdobu pracovišť, stará se o vybavení a pomůcky 

- zajišťuje nákup nového vybavení, pomůcek a materiálu 

- vede pedagogickou a účetní dokumentaci 

- plánuje a vyhodnocuje činnost 

- vzdělává se v akreditovaných programech, kurzech a samostudiem 

 

Veškerou činnost aktuálně zabezpečují ředitel, 5 pedagogů volného času při úvazku 4,8, 10 

externích vedoucích kroužků, účetní, údržbář, 2 uklízečky a dobrovolní pomocníci. Všichni 

pedagogové volného času jsou kvalifikováni v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících. 
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10/EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

 

Finanční prostředky na činnost domu dětí a mládeže tvoří: 

- dotace ze státního rozpočtu (platy pedagogických pracovníků) 

- příspěvek zřizovatele na provoz 

- fondy příspěvkové organizace 

- vlastní zdroje z hlavní činnosti (úplaty účastníků) 

- vlastní zdroje z doplňkové činnosti (pronájmy) 

- dotace na financování projektů ze státního rozpočtu 

- sponzorské dary 

 

Organizace hospodaří na základě rozpočtu, který je schvalován zřizovatelem na příslušný 

kalendářní rok. Účetnictví organizace vede ve spolupráci s ředitelem účetní v pracovním poměru 

při plném úvazku. Prostory a vybavení jsou částečně financovány městem, z části pak 

z investičního fondu organizace, z prostředků získaných vlastní činností a projektů. 

 

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu anebo zdarma. Zpoplatněny nejsou například 

některé akce nebo spontánní činnost, úplata se vyžaduje v kroužcích, na táborech a na vybraných 

akcích. Výše úplaty je stanovena vždy předem a určuje se z nákladů na činnost. Úplatu za 

zájmový útvar lze uhradit jednorázově nebo ve dvou částech na začátku a v pololetí školního 

roku. V případě přihlášení účastníka do kroužku v průběhu školního roku se vypočítává poměrná 

část z celkové částky. Úplatu lze v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 

snížit nebo odpustit. Vrácení úplaty s předčasným ukončením činnosti je možné ze závažných 

zdravotních nebo osobních důvodů. Z úplaty se hradí výdaje spojené se zájmovou činností. 

Stanovení konkrétních podmínek úplaty je v kompetenci ředitele zařízení. 
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11/BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Pracovníci domu dětí a mládeže sledují možná bezpečnostní rizika a snaží se jim předcházet, 

opakovaně absolvují školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a následně 

seznamují s nebezpečnými situacemi účastníky zájmového vzdělávání. 

Snažíme se pozitivně ovlivňovat sociálně patologické jevy, vytvářet příznivé sociální klima a 

podmínky pro zdravý životný styl. 

Činnosti organizujeme s ohledem na fyzickou a psychickou pohodu, dbáme na přiměřenost a 

pozitivní motivaci. 

Klademe důraz na vzájemný respekt jako ochranu před šikanou a dalšími projevy násilí. 

Pečujeme o prostředí, udržujeme čistotu a pořádek, ve všech místnostech je vhodné vybavení a 

osvětlení, zajišťujeme příjemnou teplotu a čerstvý vzduch. 

Hygienické vybavení odpovídá vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Učíme se bezpečně a efektivně ovládat pracovní pomůcky a materiály. 

Prostory, vybavení a pomůcky pravidelně kontrolujeme a dle potřeby obnovujeme. 

Organizace vede písemnou evidenci úrazů a má sjednáno úrazové pojištění. 

Zpracováváme provozní řády učeben s provozními a bezpečnostními pokyny. 

Ve všech budovách jsou zveřejněny požární poplachové směrnice, vyznačeny únikové cesty, v 

roce 2018 jsme kompletně obnovili nouzové osvětlení. 

Jsme připraveni poskytnout první pomoc. V kroužku Mladý záchranář učíme děti poskytnout 

první pomoc a zareagovat ve zdraví ohrožujících situacích. 

Na všech pracovištích je zakázáno kouření, alkohol a drogy. 

Dbáme na pitný a stravovací režim. 

Maximální počet žáků v kroužku či na táboře na jednoho pedagogického pracovníka je stanoven 

na 15 účastníků. 
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12/PROJEKTY 
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13/PROPAGACE 

 

Veškeré podstatné informace o Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě jsou dostupné na 

vlastních webových stránkách na adrese www.ddmub.cz. 

Kroužky, tábory a zejména aktuální akce prezentujeme plakáty s jednotnou vizuální úpravou 

také na Facebooku, Instagramu a v tištěné podobě v měsíčníku Brodský zpravodaj, ve 

společných prostorách našich budov, ve vývěsce před DDM a ve vývěsce na Masarykově 

náměstí v Uherském Brodě. 

Letáky s nabídkou kroužků doručujeme vždy na začátku září do brodských škol. 

O naší činnosti také pravidelně reportují regionální televize (TV Slovácko). 

 

Logo DDM Uherský Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddmub.cz/
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14/HODNOCENÍ 

 

Hodnocení neboli evaluaci provádí jednak Česká školní inspekce a zřizovatel a také zařízení 

samo, v tomto případně jde o tzv. autoevaluaci. To znamená, že se zajímáme a vyhodnocujeme 

informace o vzdělávání v našem zařízení a porovnáváme je s jinými zařízeními obdobného typu 

a se stavem minulým, přičemž sledujeme požadavky, které vyplývají ze zákonů a školního 

vzdělávacího programu, očekávání účastníků, rodičů a vlastní vizi. Při hodnocení je pro nás 

důležitá zpětná vazba všech zúčastněných. Pravidelné a plánované hodnocení nám má ukazovat 

další cestu, je tedy klíčové pro plánování činností. 

Informace zjišťujeme pozorováním, rozhovorem, hospitací a prací s dokumentací. 

 

Systém evaluace 

CO HODNOTÍME JAK HODNOTÍME KDY HODNOTÍME KDO HODNOTÍ 

školní vzdělávací 

program 

srovnávání s aktuálním 

stavem, doplňování 

průběžně 

aktualizace k 1. září 

ředitelka 

vedoucí pedagogové 

hodnocení vzdělávání 

dle ŠVP 

pozorování, rozhovor, 

hospitace, práce s 

dokumentací 

průběžně 

 

ředitelka 

vedoucí pedagogové 

hodnocení činnosti 

-kroužky 

-tábory 

-akce 

pozorování, rozhovor, 

hospitace, práce s 

dokumentací 

průběžně 

-písemně červen 

-písemně září 

-písemně po akci 

ředitelka 

vedoucí pedagogové 

externí pracovníci 

účastníci 

hodnocení výsledků 

vzdělávání 

přehlídka kroužků 

rozhovor 

pololetně ředitelka 

vedoucí pedagogové 

externí pracovníci 

účastníci 

BOZP, PO 

prevence 

pozorování, rozhovor, 

hospitace, práce s 

dokumentací 

před zahájením činnosti 

dle plánu 

průběžně 

ředitelka 

vedoucí pedagogové 

komunikace, propagace, 

péče o prostředí 

pozorování, rozhovor průběžně ředitelka 

vedoucí pedagogové 

externí pracovníci 

účastníci 

hospodaření rozhovor, práce 

s dokumentací 

výroční zpráva 

průběžně 

 

1x ročně 

ředitelka 

zástupkyně ředitelky 

vedoucí pedagogové 

vedení DDM srovnávání, rozhovor, 

rozbor informací, práce 

s dokumentací, výkazy, 

výsledky 

průběžně ředitelka 

zástupkyně ředitelky 

DVPP 

samostudium 

rozhovor 

pozorování vlivu na 

vzdělávání 

po absolvování 

průběžně 

ředitelka 

vedoucí pedagogové 
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15/ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP 

 

ŠVP je zveřejněn v elektronické podobě na webu www.ddmub.cz 

a v listinné podobě na nástěnce ve vstupní hale hlavní budovy. 

ŠVP je dle potřeby aktualizován. 

Ze ŠVP je možno pořizovat opisy anebo za poplatek požádat statutárního zástupce ředitele o 

kopii. 

http://www.ddmub.cz/

