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Plán práce DDM Pelíšek pro školní rok 2014-2015 
.................................................................................... 

 
1.ÚVOD A  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  DDM PELÍŠEK: 
     Zájmové vzdělávání stejně jako neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu 
celoživotního učení. Zájmové vzdělávání je právně ukotveno v  zákoně č.561/2004 Sb.,o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je zde 
definováno v § 111 jako vzdělávání poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovou 
činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských 
zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a 
školních klubech. Střediska volného času se dále podílejí 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 žáků. Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené 
školským zákonem.  Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami 
potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní 
hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a 
regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje 
sociální vztahy. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla 
zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou 
činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.  

Podporují rovné příležitosti, nejsou selektivní, neboť přijímají zájemce bez ohledu na rasový 
původ, národnost, pohlaví, náboženské vyznání atp. Významnou celospolečenskou roli plní též 
jako zařízení výrazně přispívající k ochraně před šířením sociálně patologických jevů a 
rizikového chování mezi dětmi a mládeží, kterým umožňují smysluplně využít volný čas. 
Nezastupitelnou roli mají školská zařízení pro zájmové vzdělávání též při objevování, 
podchycování a rozvíjení nadání a talentu dětí a mládeže.  

Řídí se dle: 

Prováděcí vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

DDM Pelíšek pro rok 2014-15 plánuje práci na oddělení techniky a společenských věd, oddělení 
sportu a tělovýchovy a oddělení tanečních souborů. 
Pro jednotlivá oddělení jsou plány aktivit a hlavní činnosti charakterizovány typem a obsahem  
práce oddělení a zpracovány   plánech jednotlivých oddělení: 

Oddělení techniky a společenských věd DDM Vrchlabí bude v návaznosti na dosavadní 
činnost rozvíjet technické dovednosti a praktické schopnosti v oblasti technických, výtvarných, 
rukodělných a počítačových činností a rozvíjet výuku jazyků.  



Oddělení TS Oliver DDM Pelíšek Vrchlabí bude pracovat oblasti esteticko-výchovného a 
vzdělávání v taneční výuce a zdokonalení základních pohybových dovedností a pohybové 
kultuře, výuce klasických tanečních stylů  a tanečních novinek. Začleněním prvků výchovného 
charakteru oblasti společenského chování a kultury budeme poskytovat komplexní výchovnou a 
preventivní činnost v rámci nabídky volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých. Činnost 
bude realizována na budově Dukla TS Oliver. 

Oddělení sportu a tělovýchovy je zaměřeno na aktivity a činnosti v oblasti sportu a 
tělovýchovy dětí a mládeže a široké veřejnosti ve volném čase. Hlavní náplní oddělení je 
pravidelná zájmová činnost sportovního charakteru. Její zaměření je širokospektré od rekreační 
volnočasové sportovní činnosti, až po dlouhodobou přípravu na závodní činnost. Mezi důležité 
aktivity oddělení patří propagace sportovních a pohybových aktivit, vedení ke zdravému 
životnímu stylu. Oddělení vede děti a mládež k aktivním využíváním volného času a je součástí 
prevence sociálně patologických jevů dnešní doby. 

 
                                                           
    
2.PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST: 
 
Počet plánovaných zájmových útvarů 
 Technika Sport Taneční soubory celkem 
Počet plánovaných 
ZÚ 

25 27 27 79 

kluby 3    
     
 
 
Personální obsazení: 
 Technika Sport Taneční soubory celkem 
Interních 
pracovníků 

1 1 2 4 

Externích 
pracovníků 

16 23 16 55 

Dobrovolných 
externích 

1 2 6 9 

 
ZÚ vedené vedoucím oddělení: Z.Bienová 
Zájmový útvar Místo, čas Počet hodin přímé práce 
 Zú Baby keranika  
Zú Mladý redaktor 
Zú Keramika I. 

DDM   15.00 
DDM   14.00 
DDM   14.30    1x za 14 dní 

1:30 
1:30 
2:00 

Zú keramika II. DDM   15.45    1x za 14 dní 2:00 
Zú freestyle yoyování (klub) DDM   15.00 1:30 
   
ZÚ vedené vedoucím oddělení: M.Fiedler 
Zájmový útvar Místo, čas Počet hodin přímé práce 
TS 6.-7. třída A street show Oliver 2 
TS Junior A street Oliver 2 
TS Oliver Street show Oliver 2 
TS Oliver Rozviklané kyčličky Oliver 2 



ZÚ vedené vedoucím oddělení: J.Vejnar 
Zájmový útvar Místo, čas Počet hodin přímé práce 
Běh na lyžích Pondělí 14.45 – 16.45 2 
Cyklistika Středa 14.45 – 16. 45 2 
Stolní tenis I  Úterý   14.00 -16:00 1 
Stolní tenis I  Pátek  17.00 -18:00 1 
ZÚ vedené ředitelem : I.Čivrná 
Zájmový útvar Místo, čas Počet hodin přímé práce 
ZÚ vedené vedoucím oddělení: J.Vejnar 
Zájmový útvar Místo, čas Počet hodin přímé práce 
TS Oliver 3.-5.tříd A Pondělí 14,00-15,30 2 
TS Oliver junior E Pondělí 15,30-17,00 2 
Taneční hrátky pro nejmenší Čtvrtek 16-17 1 
 

 

 

Přehled plánovaných zájmových útvarů a jejich personální obsazení: 
Jméno ZÚ  

Cejnar Petr Hudební skupina DDM 

Esentier Tomáš Populární mechanika DDM 

Esentier Tomáš Populární merkuráček DDM 

Strnádková Jana Vv hrátky DDM 

Strnádková Jana Pimprlové divadýlko DDM 

Horáček Vladimír Plastikoví modeláři DDM 

Bachtík Daniel Papíroví modeláři DDM 

Jón Roman Modrý Mauritius DDM 

Jón Roman Kutílek DDM 

Kocourková Veron. AJ baby OLIVER 

Petro Patrik Mladí hasiči DDM 

Stanevová Eva Keramika pro dospělé DDM 

Lustyková Jana Keramika I. DDM 

Lustyková Jana Keramika II. DDM 

Hlávková Nikol Zálesáci DDM 

Novotný Jiří Digitální fotografie DDM 

Novotný Jiří Chození po popruhu DDM 

Pešková Petra Dívčí ateliér I. DDM 

Pešková Petra Dívčí ateliér II. DDM 

Šrámek Jiří Počítačové hry (klub) DDM 

Vejnar Vítězslav Kytara I. začátečníci DDM 

Vejnar Vítězslav Kytara II. pokročilí DDM 

Vejnar Vítězslav Kytara III. začátečníci DDM 

Vyšínová Denisa Keramika pro rodiče a děti DDM 

Auerswald Jiří Čajovna-klub DDM 

Bienová Zdeňka Baby keramika DDM 

Bienová Zdeňka Freestyle yoyování-klub DDM 

Bienová Zdeňka Mladý redaktor DDM DDM 

ČIVRNÁ Ivona MŠ taneční hrátky čt 

 TS 3.-5.třída A jazz po 

 TS Junior B JAZZ po 

FIEDLER Marek TS 6.-7.třídy A street st 



 TS Junior A Street pá 

 TS HVK street show pá 

 TS Rozviklané Kyčličky st 

   

Absolonová 
Vanesa 

Mažoretky pokročilý út 

 Mažoretky začátečníci út 

Aubrechtová Pavla TS 3.-5.tříd B jazz st 

Čivrný Dalibor TS DnB po/st 

Exnerová Kristýna TS Břišní Junior út 

Havel Michal TS 3.-5. tříd B Street show po 

Chrtková Monika TS 6-.7- tříd B Jazz pá 

Indráková Eva Gymnastika I. čt 

 Gymnastika II. čt 

Jarošová Martina TS Junior A Jazz po 

 TS HVK Ladies Allstyles pá 

 TS HVK Jazz po 

Kopecká Aneta TS 3.-5.třída A Show st 

Novotná Kristina TS Přípravka MŠ čt 

Pešková Petra TS 1.třída po 

Srnská Radka TS 2.třída út 

Šeda Roman společenské tance čt 

Tomíčková Míša TS Junior B Street show pá 

Trýznová Aňa TS 6.-7. třída A jazz pá 

 TS 6.-7. třídy B streer st 

Zelenková Barbora BT Děti od 10 let út 

   
Josef Vejnar Stolní tenis I.,II. 

Radek Antoš Karate I.,III. 

Jaromír Kubát Karate II. 

Vojta Seidl Střelecký kroužek 

Aleš Suk Běh na lyžích-přípravka 
MŠ 

Michaela Háková Běh na lyžích-přípravka 
ZŠ 

Josef Vejnar Běh na lyžích - cyklistika 

Martina Nová Sjezdové lyžování- 
předžáci 

Milan Půlpan Sjezdové lyžování- 
předžáci 

Jaroslava 
Krulišová 

Sjezdové lyžování-
přípravka 

Ludmila 
Fiedlerová 

Volejbal  

Ludmila 
Fiedlerová 

Barevný volejbal 

David Koník Florbal I.,II. 

Jiří Kramer Forbal III. 

|Michal 
Zaplatílek 

Florbal IV.,V. 

Michal Havel Bowling 



Eva Niederlová Orientační běh  1 

Helena 
Randáková 

Orientační běh   2 

Dagmar 
Rychnovská 

Atletika-přípravka 

Jaruška Grohová Atletika I. 

Paskal Vričan Atletika II. 

Vendula 
Sahanková 

Horolezectví  I. 

Jitka Mázlová Horolezectví  II. 

Jan Herbs Horolezectví  III. 

Tomáš Mikula Horolezectví  IV. 

  

 

 3.PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 
A / výchovně vzdělávací akce/semináře, školení, kurzy, programy/ 
 
Kurz: Drátování (říjen/prosinec) 

Vzdělávací kurz pro veřejnost. 
Cíl: Zvládnutí staré techniky odrátování hrnků,misek aj.. 
 
Kurz: Tiffany techniky (listopad/březen) 
 Vzdělávací kurz pro veřejnost 
Cíl: Výuka staré techniky virtáží, zhotovení dekoračních předmětů.  
 
Kurz: Počítačové gramotnosti (listopad/únor) 
 Vzdělávací kurz pro veřejnost 
Cíl: Základní výuka na počítačích, počítačová gramotnost obyvatelstva. 
 
Projektové vyučování pro MŠ a ZŠ 
 
„Keramika na cestách“  
výchovně vzdělávací činnost v návaznosti na pracovní činnosti v rámci povinné školní výuky.  
Práce s keramickou hlínou pro děti ze ZŠ a MŠ s obtížným přístupem návštěv keramické dílny 
DDM z důvodů dojíždění.  
 
Týden keramiky pro MŠ, ZŠ ve Vrchlabí:  
 výchovně vzdělávací činnost v návaznosti na pracovní činnosti ZŠ a MŠ 
 
Společný cíl: Rozvoj manuální zručnosti, práce s keramickou hlínou, estetická úroveň výrobku 
dětí, kladné prožitky při samotné tvořivosti.  
 
Vánoční dílny pro ZŠ:  
výchovně vzdělávací činnost v návaznosti na pracovní činnosti v rámci povinné školní výuky. 
Cíl: Rozvoj manuální zručnosti dětí, estetického cítění, vánoce v tradicích. 
 
Velikonoční dílny pro ZŠ:  



Výchovně vzdělávací činnost v návaznosti na pracovní činnosti v rámci povinné školní výuky. 
Cíl: zachování tradic, výuka různých technik zdobení velikonočních vajíček. 
 
Školení táborových pracovníků (červen) 
Cíl: Proškolit táborové pracovníky o bezpečnosti při provozu tábora. 
Základy první pomoci. 
 
Taneční semináře- nové taneční styly-teorie a praxe výuka 
Svatava Kobzová- listopad 
Robin Šeba - listopad 
Tomáš Pražák 
Ranšáková Linda 
 
Průběžné taneční semináře  
Malá škola líčení-seminář:  
     Denní líčení 
     Líčení pro potřeby tanečních vystoupení 
Taneční kurzy pro veřejnost:  začátečníci 

Pokročilí 
Projektové vyučování 
Tanec ve školách- celoroční 
 
Školení pro  lyžaře – mazání lyží 
prosinec 
 

B/ spontánní akce/nabídkové akce a aktivity pro veřejnost/ 
 
Mikulášská nadílka (prosinec) -Akce pro širokou veřejnost.  
Cíl: Zachování tradice Mikulášské nadílky.  
 
 
Dohled nad vedením klubové činnosti-studentské čajovny při DDM 
Cíl: Předcházení sociálně patologických jevů u mládeže. Setkávání žáků a mládeže v prostorách 
DDM s řízeným programem a aktivním využití volného času.   
 
Ples TS Oliver 7.3.2015 
 
Karneval na lyžích (březen)-Akce pro veřejnost. 
Cíl:Oslava karnevalu. 
 
Cyklus “Oliverácká sobota“  
taneční soboty s programem-výuka tance,vlastní tvorba,video-rozbory / soutěže,taneční revue…/ 
 
Programy pro děti a mládež ve spolupráci s KD Střelnicí  
/ leden-březen / 
Dny otevřených dveří na DDM, DDM Oliver  
 
Dvoudenní pobyt dětí se sportovním programem na Špindlerově boudě  -listopad   
 
Závody postaru 6.12. – závod na historických lyžích a kostýmech 



 
Lyžařské závody Leden 
 
Cyklistické závody Duben 
 
Den dětí-Akce pro širokou veřejnost. 
Cíl: Společná oslava svátku. 
 
Olympijský den  Červen 
 

C/ ostatní akce /soutěže, závody, přehlídky turnaje, zájezdy, 
vystoupení, výstavy… 
 
Soutěže:  Účast Zú na odd. tech. a spol. věd-dle nabídky soutěží zasílaných na DDM (Vv,    
                modelářská, keramika) 
Taneční soutěže 
  Dle rozpisů soutěží pořadatelů 
Září 2014 
Závod na kolečkových lyžích  10,8km VRCHLAPÁK 24.9 
 
Říjen   2014 
Běh zámeckým parkem  9.10.  
Burza DDM 23.-24.10. 
 
Listopad 2014 
Okrskový turnaj Florbal 
Taneční soutěž v improvizacích 
 
Prosinec 2014 
Mikulášská nadílka pro veřejnost ve spol. s KD 5.12. 
Soutěž : „ Battle“ 
Taneční soutěž „ MINI CHOREOGRAFIÍ“ 
Štěpánská jízda – závody na lyžích + vyhlášení celoroční soutěže Vrchlapák 2014 26.12.   
Zájezd do divadla 
 
Leden 
Florbalový turnaj 
Vystoupení , propagační a prezentační činnost TS Oliver- celoročně 
 
Březen 
Přehazovaná 
Závody v běhu na lyžích  Kákův memoriál-1. závod Vrchlapáku          
 
Duben 
Den otevřených dveří na DDM  
Vybíjená  
Krkonošská 70-ka illegal –zimní  turistická část Vrchlapáku  
 
 



květen 
Vrchlabský kros 9.5. 
Zahajovací závod Čtvrtečního krkonošského poháru na horských  kolech14.5. 
 
Červen 
Den dětí  
4.-5.6. Taneční revue Oliver  
19.6.Krakonošova 100 
20.6.Horský běh na 25 km – 2. závod Vrchlapáku 
 
2.8. Cestou necestou:  Benešov – Zlaté návrší – letní turistická část Vrchlapáku 
27.8. Závod MTB pro děti i dospělé – 3. závod seriálu Vrchlapák 
 

D/ prázdninová činnost 
Podzimní a velikonoční prázdniny (říjen/duben) 
        Určeno pro děti a mládež o prázdninách během školního roku a letních prázdninách.  
Z hlediska DDM jde o vhodné a bezpečné využití volného času dětí.  

 
Podzimní prázdniny:  Den otevřených dveří program pro děti na DDM 29.10.2014 na budovách 

DDM 
Vánoční prázdniny: tréninky a vystoupení 
   Taneční soustředění souborů 
   Jarmark KD Střelnice 
Pololetní:   Den otevřených dveří na DDM + zájezd do bazénu  
   Taneční dopoledne nejen pro členy TS Oliver 
   Diskotéka za vysvědčení 
Jarní:   Jarní prázdniny s Pelíškem- celotýdenní program  
   Příprava TS Oliver na soutěž 
Velikonoční:  Velikonoce v DDM dílny  
         Velikonoce v DDM turnaj  
Hlavní prázdniny:  Organizace příměstského tábora DDM  2015  
                       Sportovně – rekreační akce pro děti I.st. ZŠ 
   Letní tábory Voděrady 2015 
   Letní škola tance -Eden 2015 
   Sportovní  cyklistický tábor  
                                    Lyžařské soustředění 
 

 
4./INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE: 
 
- péče o talentované děti formou individuální přístupu na jednotlivých odděleních v oblastech     
  společenských věd,  technických oborech, sportu a tělovýchovy, tanečních oborech 
- práce s vedoucími oddělení, pedagogy, veřejností 
- příprava a pomoc při talentových zkouškách, příprava na soutěže 
- odborná pomoc v oblasti dekoratérství  
- vedení praxe na DDM  
- péče o talentované děti / individuální práce, nadstandardních tréninků, tréninkové plány / 
- konzultace a poradenská činnost s veřejností v oblasti pohybových a tanečních aktivit 
- metodika-příprava pedagogických výstupů pro MŠ 



- metodická pomoc začínající vedoucíma dobrovolným pracovníkům, ukázkové hodiny 
- odborná metodická a praktická pomoc v oblasti choreografie individuálních skladeb 
- poradenství v oblasti fyzické přípravy pro ženy / ad kondiční cvičení / 
 
        

5./OSTATNÍ ČINNOST: 
 
- spolupráce s ZUŠ, ZŠ, KD Střelnice, informačním centrem, atd. 
- odborná spolupráce se Střediskem Diakonie Světlo 
- propagace činnosti v mediích / Puls, Krkonošské noviny, pololetník DDM, ww.ddmvrchlabi.cz./ 
- informativní výzdoba  budov DDM, tematická výzdoba  
- pravidelná informovanost a propagace na veřejnosti / nástěnky, vývěsky / 
- zajišťování a organizace účasti na soutěžích, závodech 
- administrativní zajištění akcí DDM 
 
 

6/VNITŘNÍ ČINNOST: 
 
- zajištění provozu na obou budovách DDM, příprava rozvrhů činnosti zájmových kroužků,  
  plánů příležitostných aktivit, pedagogických služeb 
- vedení, řízení a hospitace zájmových kroužků 
- porady a školení externích vedoucích 
- individuální konzultace a odborná pomoc vedoucím ZÚ, zastupování v době nepřítomnosti 
- přehledy docházky, odpracovaných hodin, akcí 
- podklady pro mzdy externích pracovníků 
- finanční přehledy DDM, oddělení, kroužků 
- vnitřní agenda oddělení-plány, hodnocení, smlouvy   
- průběžné vzdělávání 
- metodická práce s vedoucími ZÚ  
- organizační práce a pomoc při nákupu materiálů pro oddělení   
- zajištění podmínek  pro činnost jednotlivých ZÚ (prostory,rozvrh)  
- spolupráce na akcích DDM 

   
7./MATERIÁLNÍ ČINNOST: 
 
- obnova materiálního zabezpečení a vybavení oddělení, kluboven a místností na budovách DDM 
- údržba strojů a zařízení oddělení, evidence  
- výroba dekorací a výzdoby kluboven a heren     
- nákup materiálů a pomůcek pro ZÚ- nákup ker. hlíny, glazur, nových dřevěných podložek,    
  potřeby na Tiffany techniku, výtvarné kroužky, zajistit mat. na dílny projektového vyučování.         
- opravy na budovách 
- zajistit odpovídající finanční prostředky na provoz a činnost DDM 
 
Plán pro školní rok 2014-15 
- dovybavit dle potřeby počítačovou učebnu, provádět pravidelnou údržbu a opravy počítačů 
- zakoupit nové víko ke keramické peci (hrozí vypadnutí tepelně-izolační výplně 
- zakoupení nábytku do výtvarné dílny, společenské místnosti 
- průtokové ohřívače – ker.dílna, čajovna, kuchyňka 



 - nové žíněnky 
 - 2 pádla, vesty na lodě 
- betonový pinkpongový stůl na ven 
- 2x sada startovní čísla  
 
                                                                  
 
Vrchlabí 30.9.2014           Zpracovala: Mgr.Ivona Čivrná 
 
Součástí jsou plány vedoucích jednotlivých oddělení 
 
 
 
  
    
 


