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Školní vzd�lávací program  

Domu d�tí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí 

1. Základní údaje o školském za�ízení 

 

Název organizace:   D�m d�tí a mládeže Pelíšek 

Sídlo organizace:     Husova 212, 543 01  Vrchlabí 

I�O:     70885737                

telefon:     499 422 142,  

mobil                              739303701 

webové stránky:    www.ddmvrchlabi.cz     

e-mail. adresa:   info@ddmvrchlabi.cz 

Právní forma:           P�ísp�vková organizace 

Identifika�ní �íslo:   600102581 

Z�izovatel:               M�sto Vrchlabí, Zámek 1, 543 01  

Vrchlabí 

Statutární zástupce: Mgr.Ivona �ivrná                    

Odlou�ené pracovišt�:  Komenského 616,  

543 01 Vrchlabí 

Za�azení do sít� škol:     �j. 11/PaO/01  od 27. 3. 2001 (s 

ú�inností zp�tn� k 1.1.2001) 

 

 

 

 

 



 

Charakteristika za�ízení DDM Pelíšek:   

 D�m d�tí a mládeže Pelíšek je klasickým mimoškolním 

za�ízením.  

 

P�ehled hlavní �innosti:   

pravidelná zájmová  �innost 

 p�íležitostná �innost 

prázdninová �innost 

spontánní �innost 

odborná pomoc 

individuální práce zejména s talentovanými d�tmi a mládeží,  

organizování sout�ží a p�ehlídek vyhlašovaných  nebo doporu�ovaných MŠM 

1.1. Charakteristika  DDM Pelíšek Vrchlabí 

Lokalita: 

Hlavní budova DDM  se nachází v centru m�sta poblíž Nám�stí Míru. Budova je po celkové 
rekonstrukci a  do r. 2006 sloužila jako Domov d�chodc�. Jedná se o dvoupatrovou budovu 
s p�dním  prostorem: 

 

 
 
 
 



K budov� pat�í k ní p�ilehlá zahrada s odpo�inkovým zázemím na travnaté ploše,     
stromy a s d�tským h�išt�m a stavbami viz Tomovy parky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahradní domek, který slouží jako turistická ubytovna a klubovna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlou�ené pracovišt� TS Oliver se nachází  na druhé �ásti m�sta v ulici Komenského v budov� 
Dukla, kde je v sou�asné dob� v pronájmu HŠ Hronov. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Školní vzd�lávací program DDM Pelíšek  vychází z t�chto dokument�:  

 
Bílá kniha - Národní program rozvoje vzd�lávání v �eské republice Koncepce státní 
politiky pro oblast d�tí a mládeže do roku 2007  
Záv�ry z konferencÍ a seminá��  
Usnesení Rady a zástupc� vlád k Evropskému paktu pro mládež  /2005 / Strategie 
rozvoje Královéhradeckého kraje  

2. 1 Cíle zájmového vzd�lávání  

Cílem zájmového vzd�lávání je nau�it ú�astníky aktivn� využívat sv�j volný �as, rozvíjet sv�j 
zájem, talent i dovednosti, práce v kolektivu, zdravý životní styl a hledání nedostatk�. 

 Konkrétní cíle vzd�lávání jsou uvedeny v každém plánu zájmového útvaru, v plánu 
prázdninových akcí a v p�íprav� p�íležitostných a odborných akcí. Popis materiálních, technických a 
personálních podmínek, �asový plán a odpov�dnost za pln�ní jsou stanoveny v celoro�ním plánu práce 
DDM a v plánu letní �innosti DDM na p�íslušný školní rok.  

3. Klí�ové kompetence  

Cílem je vytvá�ení a zkvalit�ování podmínek pro poskytování nabídky zájmového vzd�lávání 
žák� a student� se zam��ením na klí�ové kompetence, také i vzd�láváním jejich potencionálních 
vzd�lavatel�, ostatních klient� s participací rodi�� a pedagog� na naši �innosti.  

 

Kompetence k u�ení    

 

- informa�ní technologie                                                   

- jazykové vzd�lávání                                                                                                                                                                 
- technicko-manuální dovednosti a zru�nosti se zapojením vlastní kreativity d�tí a mládeže  

Kompetence komunikativní  

- nau�it klienty komunikovat a �ešit konflikty - um�t p�ijímat kritiku a sebekriticky vystupovat, 
posilovat sebev�domí, um�t se vyrovnat s neúsp�chem, podporovat kvalitu, samostatnost, solidaritu, 
zodpov�dnost a sv�domí  
- napomáhat formování postoj� k významným spole�enským hodnotám a posílit právní v�domí 

 
 

Ob�anské kompetence  

- Zvyšování sociální kompetence - rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, 
uv�domovat si své chování v��i sob� i svému okolí, p�ípadn� nést veškeré následky.   

- Pochopit d�ležitost spole�enství, být sou�ástí dobrého týmu s d�ležitostí socializace jedince. Pracovat 
s rizikovými skupinami, sociáln� handicapovanými, nezam�stnanou  

 

mládeží. Nabídnout jim kreativní využití volného �asu a s tím související prostorové zázemí jak interní 
tak externí.  
  
- Rozvoj otev�ených dílen - bezbariérová centra, do sféry volno�asových aktivit zapojit klienty r�zného 
sociálního složení, r�zného v�ku, národnosti. Nenásilnou formou navázat spolupráci a využít jejich 
schopností, ve kterých by mohli vyniknout.  



 

4. �asový plán zájmového vzd�lávání  
 

• zájmová �innost pravidelná   

- od 3. týdne v zá�í do 3. týdne v �ervnu b�žného školního roku,  

- pravideln� minimáln� 1 sch�zka týdn� / pr�m�r 2 hod. týdn�/ 

 u vysp�lých kolektiv� až 2-3 sch�zky týdn� /4 - 6 hodin týdn� /  
 
• zájmová �innost p�íležitostná 
 
- celoro�n� v�etn� sobot, ned�lí a svátk� 
 
• prázdninové aktivity 
 
 - celoro�n� v�etn� sobot, ned�lí a svátk�  
 
·  odborná a osv�tová �innost  

 
·   �íjen – �erven daného školního roku  

 
·  spontánní aktivity –  

 
·  zá�í - �erven b�žného školního roku  

4.1 Podmínky p�ijímání ú�astník�  

• pravidelné aktivity - závazná p�ihláška odevzdaná v termínu platném pro daný školní rok  se všemi 
náležitostmi do p�íslušného zájmového útvaru, u nezletilých podepsána zákonným zástupcem, 
zaplacení stanovené celoro�ní úplaty bankovním p�evodem k danému termínu pro školní rok 
• táborové akce - závazná p�ihláška se všemi náležitostmi a kladným vyjád�ením léka�e k ú�asti, u 
nezletilých podepsána zákonným zástupcem, zaplacení stanovené úplaty  
• u p�íležitostných aktivit - zpravidla bez p�ihlášky, n�kdy stanovena finan�ní spoluú�ast I "vstupné" /, 
u spontánních aktivit vždy bez p�ihlášky a vstupného  
• u odborných a osv�tových program� - zpravidla p�ihláška p�edem, dle druhu aktivity "vstupné, 
lektroné"  
• u metodické a odborné �innosti - zpravidla p�ihláška, seznam ú�astník� s podpisy, n�kdy stanovena 
finan�ní ú�ast, u kolektivní práce individuální posouzení  

5. Forma vzd�lávání  

Zájmové vzd�lávání se realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, p�íležitostných, 
spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekrea�ních �inností, tábor�, odborných, 
osv�tových akcí a metodických �inností.  
 
 
 
5.1 Pravidelná výchovná, vzd�lávací a zájmová �innost  

Hlavním zdrojem pravidelné zájmové �innosti jsou zájmové útvary, které jsou realizovány b�hem 
školního roku v p�edem stanovených termínech. A to pro ú�astníky zájmového vzd�lávání / d�ti, 



mládež, dosp�lí /, kte�í byli p�ijati na základ� �ádn� vypln�né p�ihlášky a zaplacení úplaty na 1. a 2. 
pololetí školního roku. �innost zájmových útvar�, které mají stálou �lenskou základnu a pravideln� se 
scházejí ke své �innosti. Akce výchovn�-vzd�lávacího charakteru pravideln� se opakující / kurzy, 
jejichž program je rozvržen do více než jednoho m�síce /.  

5.2 P�íležitostná výchovná, vzd�lávací, zájmová a rekrea�ní �innost  

·  výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ  
·  kurzy a školení  
·  besedy, seminá�e, p�ednášky, exkurze, kulturní a sportovní akce  
·  jednodenní i krátkodobé akce, pobyty v p�írod�, výlety, zájezdy  
·  výstavy, koncerty, divadelní programy  
·  jednorázové kurzy a školení ur�ené i dosp�lým zájemc�m  
· spole�né akce rodi�� s d�tmi  
·  p�ím�stské tábory  

5.3 Spontánní �innost  

Periodicky se opakující nebo i jednorázové aktivity, které jsou p�ístupné ur�ené v�kové kategorii bez 
omezení nutnosti se p�ihlásit. Pedagog vždy vykonává dozor na t�chto akcích. Ke spontánním aktivitám 
je využívána po�íta�ová u�ebna, �ajovna , víceú�elový sál , spole�enská místnost v  l.pat�e a p�ilehlá 
zahrada.  

5.4 Víkendová a táborová �innost, pobytové akce 

Zpravidla probíhá mimo prostory DDM Pelíšek a to formou pobytu na p�edem vytypovaném míst�, 
spl�ujícím základní požadavky na hygienu a bezpe�nost. Pobytové akce a táborová �innost se realizují 
p�edevším o školních prázdninách, o víkendech nebo v dob�, kdy neprobíhá výuka. Akce pro rodi�e s 
d�tmi se zpravidla realizují o víkendech a prázdninách . 

·  tábory a pobytové akce , soust�ed�ní  
·  víkendová �innost-výlety, sportovní soust�ed�ní, zájezdy, seminá�e  
·  vícedenní soust�ed�ní zájmových útvar� 
 
6. Obsah vzd�lávání  
 
Obsahem vzd�lávání jsou �innosti:  
·  výchovné  
·  vzd�lávací  
·  zájmové  

Vzd�lávání je ur�eno d�tem, žák�m, student�m, mládeži, rodi��m a ostatním.  

 

 

6.1 Výchovné �innosti  

Porozum�ní sob� samému a druhým, zlepšení zvládání vlastního chování, utvá�ení dobrých 
mezilidských vztah� v pracovní skupin� a mimo ni.  

6.2 Vzd�lávací �innost  



Formování a prohlubování studijních dovedností, zvýšení úrovn� v�domostí týkajících se duševní 
hygieny.  

6.3 Zájmové �innosti  
Rozvíjení základních dovedností a k tomu p�íslušných v�domostí. Jedná se o uspokojování, rozvíjení a 
kultivaci zájm�, uspokojování pot�eb a rozvoj specifických schopnosti a dovedností. 

7. Vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami  

Po celý kalendá�ní rok je zajišt�ní pro ú�astníky vzd�lávání se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodn�ním bezbariérový p�ístup do kluboven v p�ízemí / v�etn� WC /. Bude zajišt�no vyhovující 
pracovní prost�edí pro tuto skupinu s individuálním p�ístupem k jednotlivc�m . 

 
8. Personální podmínky 

Interní pracovníci:  

4  pedagogi�tí pracovníci 
2 ostatní pracovníci na ½ prac.  úvazku / domovník, uklíze�ka  /  
1 mzdová ú�etní / na �ást  úvazku/ 
1 pokladní (na �áste�ný  úvazek) 

Externí pracovníci:  

57-60 externích pracovník�  

Rozsah p�ímé práce s d�tmi:  

�editel DDM stanoví rozsah p�ímé výchovné práce vždy na školní rok s ohledem na rozsah a 
specifi�nost �innosti v konkrétním roce pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Minimální rozsah 
p�ímé práce je 14 hodin týdn� / vedení 3 zájmových útvar�, pg.dozor / 

Tento profesní  tým  musí spl�ovat tato kritéria:  

·  kreativní kolektiv, který má vytvo�ený soubor hodnot, které považuje za d�ležité  
·  klima d�v�ry, respektu mezi pedagogy  
·  nízká absence  
·  vysoké pracovní nasazení  
·  dopl�ování kvalifikace a odborností v rámci DVPP  
·  mobilita a p�izp�sobivost novým trend�m a formám práce  
·  chu� do práce a systemati�nost a odpov�dnost p�i pln�ní úkol� ve výchovn� vzd�lávací práci  

 

 

Hlavní úkoly v oblasti managementu, marketingu, image, informa�ního systému, komunikace a �ízení 
organizace. Dlouhodob� byly stanoveny d�ležité úrovn� v oblasti managementu.  
 

9. Materiální podmínky  
 



Budova DDM Pelíšek je vybavena klubovnami a u�ebnami pro specializovanou �innost zájmových 
útvar� / zázemí pro jednotlivé ZÚ/, ale poskytuje však možnost univerzálního využití pro další �innosti 
a aktivity DDM nebo ostatních subjekt� 

Vybavenost: 

Po�íta�ová u�ebna – zbudovaná v r. 2008,  nové polohovatelné židle, 9 PC / - postupná obm�na 
vybavení, modernizace / 

 

Posilovna - pln� vybavená 7 posilovacími stroji, 2 trenažéry  

 

 

U�ebna jazyk�- studijní i odpo�inkový prostor modernizace 2013 

 

 

 



Spole�enská místnost – modernizace a dopln�ní  o další nábytek a pot�eby pro spontánní �innost  

 

 

Klubovna modelá�� a populární mechaniky  - postupn�  modernizovat a zajistit odpovídající nábytek 
pro pot�eby výstavy výrobk� 

 

 

 

 

 

 

Dílny pro malé kutily – zajišt�ní nových pracovních ponk�, vyklizení prostoru pro další materiál ZÚ 

 

 

 

 

 

 



 

Kancelá� a �editelna -Místnost pro 2 pedagogické pracovníky – modernizováno k 2013 

 

 

 

 

 

Kabinet vedoucího sportu- dosta�ující  nábytek postupn� dle možností obm��ován nov�jším.   

 

 

 

 

 

 

Dílna keramiky – 2 propojené  místnosti vybavené dv�ma  hrn�í�skými  kruhy a novými praktickými  
sedátky pro 20 d�tí r�zných výšek . 

 

 

 

 

 

 



 

Sklad keramiky – s regály pro materiál a výrobky a  s dv�ma keramickými  pecemi 

 

 

 

 

 

 

Místnost pro pohybové aktivity - prostor vyhovuje tane�ním a pohybovým aktivitám pro p�edškolní a 
mladší v�k a skupinám do 12-18ti osob pro mládež a dosp�lé, stolní tenis, trampolínky.  

 

 

 

 

 

Turistická  klubovna – vybavená starým  nábytkem a vy�azenými postelemi, postupné vylepšování 
z vlastních zdroj�. Nov� vybavená kuchy�ka / 2012/ 

 

 

 

 

 



TS Oliver – nov� z�ízené detašované pracovišt� na budov� m�sta Vrchlabí  s odpovídajícím  zázemím 
dvou tane�ních sál�, klubovny, prostor  šaten, sociálního za�ízení  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10. Ekonomické podmínky  

Finan�ní zdroje:  

·  mzdové prost�edky z rozpo�tu Královéhradeckého kraje od MŠMT  
·  provozní prost�edky z rozpo�tu M�sta Vrchlabí  
·  spot�ební materiál a pom�cky z vybírané úplaty od ú�astník� zájmového vzd�lávání  
·  ze schválených projekt� vyhlášených KÚ Královéhradeckého kraje  

11. Bezpe�nost práce a ochrana zdraví  

·  Zdravé prost�edí DDM Pelíšek  - sv�tlo, teplo, v�trání, �istota, hygienické vybavení prostor�  
·  Dodržování zákazu kou�ení, pití alkohol~ požívání jiných škodlivých látek  
·  Ozna�ení nebezpe�ných p�edm�t�  
·  Ochrana p�ed úrazy  
·  Dostupnost první pomoci  
·   Psychosociální podmínky - sociální klima, partnerství, ochrana p�ed násilím, šikanou a         
   dalšími sociáln� patologickými jevy, napl�ování pot�eb ú�astník� a jejich spoluú�ast na    
   život� DDM, respekt k pot�ebám jednotlivc�, informovanost  


