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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863,
příspěvková organizace
Adresa: Litoměřice, Plešivecká 1863/15
Ředitelka zařízení: Mgr. Zuzana Bendová reditelka@ddmrozmaryn.cz
Zřizovatel: Město Litoměřice
IČO organizace: 62796993
http: www.ddmrozmaryn.cz
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvková organizace (dále jen
DDM) je školské zařízení – středisko volného času. Řídí se zákonem č.561/2004Sb., O
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonem
č.563/2004 Sb., v platném znění, Zákonem č.563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících a
vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005Sb., O zájmovém vzdělávání v platném znění.
2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
V DDM Rozmarýn jsou plánovány činnosti v souladu s výše uvedenými zákony a
vyhláškami. Zájmovou a vzdělávací činnost zahajujeme v září, školní rok končíme v srpnu
táborovou činností. Účastníci se k nám mohou hlásit během celého školního roku.
Zájmová a vzdělávací činnost:
2.1.pravidelnou zájmovou vzdělávací činnost
DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863, IČ:62769693
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
2.2.příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická činnost – zpravidla akce, soutěže,
krátkodobé pobytové akce, příměstské tábory, semináře, kurzy, výukové programy,
2.3.osvětová a informační činnost,
2.4.táborová činnost a ostatní činnost spojená s pobytem mimo místo – zpravidla tábory,
pobyty pro rodiny s dětmi a ostatní zájemce, odborná soustředění,
2.5.individuální práce - zejména rozvoj nadání dětí, žáků, studentů.
2.6.Odborná činnost, poradenství
DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863 MÁ 2 ODLOUČENÁ
PRACOVIŠTĚ:
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (DDH) Litoměřice, Žižkova 1905.
TECHNICKÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Litoměřice, Sovova 2.
Činnost DDM Rozmarýn se odehrává na různých místech města v těchto objektech:
HLAVNÍ BUDOVA DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863
Mateřské centrum pro rodiny s dětmi.
Zájmová a vzdělávací činnost.
Příležitostné aktivity, spontánní a klubová činnost.
Kurzy pro děti, veřejnost.
Cvičení pro dospělé.
Organizace okresních soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT.
Organizace DDM - oddělení: atletiky a her, tanečních a pohybových aktivit, přírodovědy,
estetiky a propagace, prevence a společenských věd, okresních soutěží.
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (odloučené pracoviště DDM Rozmarýn)
Oddělení dopravní výchovy organizuje:
Dopravní výchovu ZŠ, MŠ.
Provoz pro ŠD, veřejnost.
Zájmovou vzdělávací činnost v zájmových útvarech, kurzech.
Příležitostné aktivity s dopravní tématikou.
Příležitostné aktivity pořádané ve spolupráci s partnery v rámci kampaní Evropských dnů
zdraví, mobility atd.
TECHNICKÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE (odloučené pracoviště DDM Rozmarýn)
Polytechnické vzdělávání žáků.
Odpolední zájmová vzdělávací činnost v odborných sekcích:
Dílna pro školní skupiny
Modelářství
Plastikové modelářství
Stavba hudebních nástrojů
Šicí dílna
Elektrotechnika a digitální technika
Digitální dílna
MERKUR
Robotika LEGO
ICT
Laboratoř J. Heyrovského
Vláčky MERKUR
Robotika pro nejmenší
Příležitostné aktivity.
Organizace soutěží.
DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863, IČ:62769693
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
Poradenství, odborná činnost.
Projektové dny, workshopy.
Aktivity v rámci různých projektů.
Grantová a projektová činnost.
KLUBOVÁ ČINNOST NA ZŠ B. NĚMCOVÉ
Ranní klub pro dojíždějící žáky.
Dětská otevřená herna (DOH) – provoz ve všedních dnech školního roku, nabídka
spontánních, příležitostných aktivit na ZŠ B. Němcové (vlastní činnost, připravený program).
PRONAJATÉ PROSTORY VE MĚSTĚ, ZEJMÉNA TĚLOCVIČNY NA ZŠ, SŠ.
Pravidelná a příležitostná zájmová vzdělávací činnost dle Ročního plánu DDM a rozvrhu na
školní rok.
PROPAGACE ČINNOSTI DDM ROZMARÝN
DDM Rozmarýn bude prezentován svým názvem a logem, přičemž odborná oddělení mohou
také používat i loga jednotlivých odborných oddělení.
Propagace a reklama bude prováděna prostřednictvím: letáků, plakátů, informačních tabulí,
tiskovin, vizitek, informačních brožur.
Medializace v regionálním tisku, regionální televizi a radiových stanicích, na domovských
stránkách DDM Rozmarýn i partnerů a institucí participujících na naší činnosti.
PROJEKTOVÁ ČINNOST DDM
DDM Rozmarýn realizuje aktivity v rámci úspěšně získaných grantů, jejichž aktualizace je
prováděna v Ročním plánu práce DDM Rozmarýn.
2. 7. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
DDM Rozmarýn spolupracuje při zajištění své výchovně vzdělávací činnosti především s
těmito organizacemi:
Střediska volného času (domy dětí a stanice zájmové činnosti), MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, ŠD
a ZŠ praktické a ZŠ speciální.
Pedagogicko psychologická poradna
Český rybářský svaz
Besip ÚK
Technická Univerzita v Liberci
Městská policie, Česká státní policie
Zdravé město Litoměřice
Asociace školních sportovních klubů – organizace sportovních soutěží vyhlášených MŠMT i
ostatních
Další nestátní neziskové organizace
Gastronomické centrum Pohoda s.r.o., Litoměřice.
Knihovna K.H.Máchy Litoměřice – při pořádání PT
Památky jinak o.s. Terezín – Turistika trochu jinak – při pořádání PT
Úřad práce Litoměřice – rekvalifikační kurzy pro klienty ÚP ZŠ Ladova Litoměřice –
pronájem tělocvičen
Český červený kříž
Ranč 3V Třebušín
Záchranná stanice zvířat Falco Dolní Týnec
Český svaz ochránců přírody
Asociace sportovních klubů Litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
Klub lidové tvorby Praha
MKZ, kino Máj, Divadlo K.H. Máchy.
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Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
CHKO Českým Středohořím
Městské kulturní zařízení
Vlastivědné muzeum Litoměřice
3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet
jejich zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i
návyky, umět se realizovat v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v
různém typu kolektivu a prostředí. Vytvářet a zkvalitňovat podmínky pro poskytování
nabídky zájmového vzdělávání účastníků činností se zaměřením na klíčové kompetence, také
i vzdělávání jejich potencionálních vzdělavatelů, ostatních klientů s participací rodičů a
pedagogů na naší činnosti. Klíčové kompetence jsou specifikovány v jednotlivých
vzdělávacích programech našich činností.
 Kompetence k učení
 Kompetence k řešení problémů
 Kompetence komunikativní
 Kompetence sociální a personální
 Kompetence občanské, činností a pracovní
 Kompetence k naplňování volného času
 Environmentální výchova
 kompetence pro Evropu
Obecné cíle zájmového vzdělávání - vycházejí z § 2 odst. 2, č. 561/2004 (školský zákon),
v platném znění:
-

naučit účastníky aktivně rozvíjet svůj zájem, získávat nové poznatky a informace,
dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, naučit se různým
pracovním činnostem,

-

připravovat se na své budoucí povolání vybavit se sociálními a mravními hodnotami
získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně,
dále pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví svého i druhých,

-

naučit se druhému pomoci, porozumět, naslouchat a být dobrým přítelem či
kamarádem,
naučit se respektovat rovnoprávnost, etnické, náboženské a národnostní identity,
prolomit jazykové bariéry, poznávat světové a evropské kultury, tradice a vlastenectví.

-

Konkrétní cíle zájmového vzdělávání
Konkrétní cíle zájmového vzdělávání v DDM Rozmarýn jsou stanoveny a specifikovány v
celoročním plánu činností DDM Rozmarýn a ve vzdělávacích programech zájmových útvarů,
příležitostných činností, pobytových akcí, táborových činností, osvětových a informačních
činností na daný školní rok. Zájmové vzdělávání dětí a mládeže se realizuje ve všech
zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových
a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových akcí a
metodických činností. Všem účastníkům nabídnout široké spektrum pro využití volného času:
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rozsah zájmových činností v oblastech estetické a kulturní výchovy, sportu a
tělovýchovy, techniky a počítačové gramotnosti, přírodovědy, turistiky,
environmentální výchově, zdravém životním stylu, společenskovědních oborech
- aktivity v rozsahu platné vyhlášky č.74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání v platném
znění
- nabídka pro všechny věkové kategorie od 0 do 99 let
- nabídka dle náročnosti činností
- nabídka dle četnosti a pravidelnosti činností
- nabídka činností v průběhu celého roku včetně prázdnin, sobot, nedělí a svátků
- nabídka adrenalinových sportů a s tím související prostorové a materiální vybavení
- otevřené“nízkoprahové“ kluby
- komunitní centrum - participace dětí a mládeže na naší činnosti
- informační centrum mládeže
- trendová pravidelná činnost
- práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami
- spolupráce s institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání se všemi cílovými
skupinami, které stanoví příslušná vyhláška
- rozvoj volnočasových aktivit v oblasti neformálních činností s dětmi a mládeží – nové
formy práce při činnosti s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže
- propracovanost aktivit v rámci Klubů otevřených dveří
- projektová činnost ve všech oblastech programů vyhlášených v rámci grantové
politiky
Dlouhodobé cíle zájmového vzdělávání
-

Dlouhodobé cíle DDM Rozmarýn vycházejí především z dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT, z dlouhodobého záměru vzdělávání, z požadavků
zřizovatele a účastníků našich činností:
zavádět nové prvky a přitažlivé formy práce pro všechny účastníky zájmového
vzdělávání,
- zajistit primární prevenci negativních jevů,
- vytvořit návyky pro účelné naplňování volného času i pro budoucí život,
- rozvíjet klíčové kompetence u všech účastníků zájmového vzdělávání,
- pečovat o talentované účastníky zájmového vzdělávání,
- přispět k formování osobnosti od předškolního věku až do dospělosti,
- vytvořit tým pedagogů a odborníků pro volný čas, kteří znají různorodé formy a
metody práce a na základě svých tvořivých vlastností je nadále rozvíjejí,
- stát se centrem společenského dění ve městě,
- zachovat výši úplat na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků tak, aby účast na
zájmovém vzdělávání nebyla limitována sociálními možnostmi účastníků,
- přizpůsobit naše činnosti zájmům účastníků a novým trendům,
- rozvíjet aktivní spolupráci s dalšími organizacemi v našem městě a blízkém okolí.
4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
DDM Rozmarýn Litoměřice vykonává činnost ve dnech školního vyučování, může vykonávat
činnosti ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin. (popř.
o státních svátcích). Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky,
pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky.
-

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
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a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu
po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, Úplné znění ke dni 1. 9. 2018 je zpracováno
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně
závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů. b) pravidelnou docházkou přihlášení k
zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě
jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou,
c) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném
rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b).
Školní rok začíná zpravidla 1. září a končí 30. srpna následujícího kalendářního roku.
PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST zahajujeme v září, ale účastníci se k nám
mohou hlásit během celého školního roku. Zájmová vzdělávací činnost probíhá zpravidla
formou zájmových útvarů, kurzů, sekcí. Zahájena zpravidla ve 2 polovině září a ukončena ve
druhé polovině června daného školního roku. Četnost pravidelných schůzek probíhá
minimálně 1 hod. týdně (průměr 2 hod. týdně, u vyspělých kolektivů až 4 - 6 hod. týdně).
PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÁ A TEMATICKÁ
ČINNOST – zpravidla akce, soutěže, krátkodobé pobytové akce, příměstské tábory,
semináře, kurzy, výukové programy – celoročně včetně sobot a nedělí, popř. svátků v roce.
SPONTÁNNÍ AKTIVITY – zpravidla formou otevřených provozů, jako je provoz pro
veřejnost na DDH (provoz dle aktuálního provozního řádu) a klubová činnost - od 1. 9. do
30. 6. ve školním roce. OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST – od září do června
školního roku. TÁBOROVÁ ČINNOST A OSTATNÍ ČINNOST SPOJENÁ
S POBYTEM MIMO MÍSTO – zpravidla tábory, pobyty pro rodiče a děti a ostatní zájemce,
odborná soustředění – v období všech školních prázdnin. INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI,
ZEJMÉNA VYTVÁŘENÍM PODMÍNEK PRO ROZVOJ NADÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A
STUDENTŮ - zpravidla realizovány v období školního vyučování. Bývá zahájena zpravidla
v září a ukončena v červnu daného školního roku, může probíhat i v době školních prázdnin.
DDM poskytuje ODBORNOU KONZULTAČNÍ A PORADENSKOU ČINNOST v
oblasti volnočasových aktivit, v oblasti organizování okresních soutěží vyhlašovaných
MŠMT, poradenství a konzultace v oblasti přírodovědy, chovatelství a polytechnického
vzdělávání (zájmové aktivity, pomoc SOČ v rámci Ústeckého kraje, odborná pomoc žákům
ZŠ v oblasti ŠVP "Svět práce"). Pedagogický pracovník technického klubu dětí a mládeže je
recenzentem prací studentu UJEP, konzultantem prací studentů s diplomovou prací
zaměřenou do oblasti volnočasových aktivit nebo na technické obory. Do odborné pomoci
zařazujeme souvislou i klinickou praxi zpravidla posluchačů PF UJEP a studentek SPgŠ
v Litoměřicích (obor vychovatelství a předškolní výchovy).
5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
5. 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST
Pravidelná činnost se realizuje v zájmových útvarech, které se zpravidla scházejí 1x týdně na
1 - 3 hodiny. Umožňujeme, aby ZÚ v jednom týdnu pracoval i více hodin (příprava na
soutěže, závody, akce, aj.). Toto rozšíření může být i na víkendové dny.
Činnost ZÚ je hlavní činností DDM je zaměřena na: tance, keramiku, sport, turistiku, jazyky,
stolní a deskové hry, přírodovědu, ekologii, rybaření, chovatelství, dramatickou výchovu –
divadelnictví, výtvarnou výchovu, rukodělnou a hudebně pohybovou činnost, předškolní
výchovu, jógu, tanec, aerobic, dopravní výchovu, techniku, výuku cizích jazyků a další.
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V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou uskutečňovány pedagogické a
odborné kurzy dle získaných akreditací.
5. 2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST
Příležitostná zájmová činnost je důležitou částí činnosti DDM.
Akce probíhají v několika rovinách:
- pro členy ZÚ – mimo pravidelné schůzky
- pro více ZÚ – dle oddělení nebo zaměření ZÚ
- pro dětské účastníky, kteří nejsou členy ZÚ – pro dětskou veřejnost
- pro širokou veřejnost bez rozdílu věku
5. 3. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST
Táborová činnost v době všech školních prázdnin – příměstské tábory, výjezdové tábory,
soustředění v různých místech ČR a v zahraničí.
Tábory jsou organizovány jako:
- soustřední pro členy ZÚ
- tábory s konkrétním zájmovým zaměřením
- všeobecné
Tábory jsou organizovány:
- pro malé počty účastníků (cca 30)
- střední počet účastníků (cca 50)
- pro větší počet účastníků (cca 60 a více)
5. 4. SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY
DDM realizuje soutěže a přehlídky:
I. místní - vlastní (vyhlašovatelem je DDM nebo jiný vyhlašovatel)
II. okresní z pověření (vyhlašovatelem MŠMT nebo je MŠMT spolu vyhlašovatelem)
III. regionální z pověření Krajského úřadu Ústí n. L. (vyhlašovatelem MŠMT)
IV. vyššího typu – (dle pověření)
Realizace okresních předmětových a sportovních soutěží se řídí vyhláškou 285/2003 Sb.,
organizačními řády soutěží a dalšími pokyny KÚ Ústí nad Labem, vyhlašovateli. Okresní
soutěže MŠMT, jsou organizovány z pověření KÚ. KÚ Ústeckého kraje tyto soutěže dotuje.
Ostatní soutěže finančně zajišťuje DDM Rozmarýn z vlastních zdrojů, projektů nebo
z prostředků získaných od sponzorů.
5. 5. INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
V některých ZÚ se provádí diferenciace nejen podle věku, ale i podle stupně vědomostí
účastníků např. sekce TKM, mažoretky, jazyky, tance, keramika, výtvarné dílny, ateliér,
gymnastika, sportovní kroužky aj.,(ZÚ pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé).
Přeřazování účastníků v pravidelné zájmové vzdělávací činnosti, provádíme začátkem
školního roku. V některých případech, na žádost rodičů či účastníka, je možné přeřadit
účastníka do jiného ZÚ v průběhu školního roku.
Individuální práce se uplatňuje v technickém klubu (výroba hudebních nástrojů), keramice,
výtvarném ateliéru, možno při výuce jazyků, individuální přípravě na vystoupení, na závody,
turnaje, při práci s mimořádně nadanými účastníky, nebo účastníky se speciálními
vzdělávacími potřebami aj.
5.6. SPONTÁNNÍ ČINNOST

DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863, IČ:62769693
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

8

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
Pedagog ovlivňuje žáky nepřímo, vystupuje jako rádce, konzultant, motivuje činnost a
zabezpečuje bezpečnost účastníků, dobrovolnost. Účastníci nemusí dodržovat provozní dobu,
nevyplňují přihlášky, neplatí vstupní poplatek, volí si činnost sami.
Mateřské centrum pro rodiny s dětmi.
Výtvarné a soutěžní činnosti pro účastníky DDM a klubovny Rozmarýn.
Dětské otevřené herny „ Klub Rozmarýn“ pro žáky ze 4. tříd ZŠ a studenty středních škol.
Zásadní rozdíl mezi klubem a školní družinou je v regulování příchodů a odchodů dětí. Žáci si
je určují sami. Nabídkou činností v klubu se snažíme postupně nastartovat organismus a
připravit žáky na zátěž pracovního dne.
Provoz pro veřejnost na dopravním hřišti (odpolední hodiny, víkendy, prázdniny dle
provozního řádu, aktuálních informací na webu DDM Rozmarýn).
Aktivity pro veřejnost - účastníci mají možnost zapojit se do jimi vybrané činnosti, vyrobit si
výrobek, naučit se novou techniku, aj.
5.7 ODBORNÁ POMOC
DDM je zdrojem informací a poradenské činnosti v oblasti volnočasových aktivit.
Poradenská činnost DDM je i v oblasti organizování soutěží.
Pedagogové poskytují poradenskou pomoc ve všech zájmových oblastech, ve kterých je
DDM aktivní.
Poradenství a odborná pomoc je poskytována v oblasti polytechnického vzdělávání (TKM) a
v oblasti přírodovědy v teráriu (hadi, obojživelníci). V organizovaných kurzech zejména ve
výtvarných a rukodělných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Je poskytováno i poradenství v oblasti Středoškolské odborné činnosti.
Do odborné pomoci je zařazena souvislá i klinická praxe posluchačů PF UJEP a studentek
SPgŠ v Litoměřicích obor vychovatelství a předškolní výchovy i dalších škol.
Žákům ZŠ, SŠ formou nabízených přednášek a besed v oblasti prevence, sexuální výchovy,
zdravého životního stylu, finanční gramotnosti (dle nabídky na školní rok).
V oblasti výchovného poradenství může být poskytována pomoc především rodičům.
5.8. PREVENTIVNÍ PROGRAM
Na každý školní rok zpracovává DDM Rozmarýn metodický preventivní program. Prevencí
se již stává sama podstata práce pedagogů VČ, kdy nabídku volnočasových aktivit můžeme
zařadit do nespecifikované prevence a vytvořený program primární prevence pouze dotváří
charakter naší práce. Každoročně připravujeme nabídku přednášek a besed pro žáky ZŠ, SŠ
ve spolupráci s odbornými lektory na téma, která dnešní mladé zajímá. Skladba jednotlivých
přednášek také odpovídá požadavkům pedagogů. Nosnými tématy je sexuální výchova,
zdravý životní styl, finanční gramotnost, šikana, kyberšikana, kriminalita.
6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Požadavek pedagogického ovlivňování volného času bude uplatňován takto:
- omezení nadměrné liberalizace činnosti v ZÚ
- dobrovolnost účasti v ZÚ
- požadavek aktivity a seberealizace účastníka tj. zapojení účastníků do činnosti DDM dle
jejich dispozic, hodnocení jedince provádět dle jeho výkonů ne dle výsledků
- požadavek pestrosti, přitažlivosti a zajímavosti práce v zájmové vzdělávací činnosti
DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863, IČ:62769693
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- individuální a citlivý přístup k účastníkům
- pomáhat navozovat sociální kontakty s účastníky činnosti DDM
- umožnit dětem neúspěšným v ZŠ pocit úspěchu, ocenění jejich práce v zájmové činnosti
- potlačovat negativní projevy některých účastníků vůči vrstevníkům zákonné podmínky musí
být odbornost doplněna
7. PODMÍNKY PRO VDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
DDM Rozmarýn Litoměřice - budova DDM v ul. Plešivecké a budova odloučeného
pracoviště TKM Sovova 2, nemají bezbariérový přístup. Přesto se do činnosti mohou v rámci
inkluze zařazovat i účastníci se specifickými vzdělávacími potřebami. DDH má bezbariérový
přístup. Pro zajištění DV, spontánní a příležitostných aktivit hendikepovaných žáků ZŠ,
máme handbike. Práce s talentovanými účastníky, příprava na zájmové soutěže, pomoc při
orientaci ve svých zájmech, volbě povolání zejména v uměleckých oblastech, ale i v oblasti
techniky, informatiky, sportu, ekologie a dalších.
8. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky pro přijímání účastníků jsou stanoveny s ohledem na GDPR - takto
Pravidelné aktivity: přihláška (se všemi náležitostmi) do příslušného zájmového útvaru,
kurzu, sekce TKM. U nezletilých podepsána zákonným zástupcem, zaplacení stanoveného
ročního poplatku. Dle druhu zájmové činnosti jsou umožněny max. tři návštěvy na
vyzkoušení.
Táborové akce: přihláška se všemi náležitostmi (u nezletilých) podepsána zákonným
zástupcem, zaplacení stanoveného poplatku (možno i dle splátkového kalendáře), další
doklady dle vyhlášky o zotavovacích akcích.
U příležitostných aktivit – zpravidla bez přihlášky, někdy stanovena finanční spoluúčast
(„vstupné“), u spontánních aktivit vždy bez přihlášky, finanční spoluúčast dle druhu aktivity.
U odborných a osvětových programů – zpravidla ohlášení účasti nebo přihláška předem, dle
druhu aktivity finanční spoluúčast.
U metodické a odborné činnosti - zpravidla přihláška, prezenční listina s účastníky a podpisy,
někdy stanovena finanční účast, u kolektivní práce individuální posouzení.
Zájmové vzdělávání, ke kterému se podává písemná přihláška, se ukončuje před termínem
stanovené doby, mohou být vráceny z vážných zdravotních důvodů zletilých účastníků nebo
zákonných zástupců nezletilých účastníků (písemná žádost, vyjádření lékaře). V tomto
případě jim náleží vrácení části úplaty, zpravidla odpovídající výši ušetřených nákladů. Bližší
podmínky jsou stanoveny v přihláškách a ceníku na školní rok.
Doklad o ukončeném zájmovém vzdělávání je vydáván pouze v ojedinělých případech, má
charakter „pamětního listu“ nebo propagační charakter a jeho vydávání a označení je součástí
výchovně vzdělávacího programu příslušného druhu zájmového vzdělávání.
9. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Prostory pro pobyt účastníků jsou upraveny a vybaveny tak, aby vyhovovaly činnostem, pro
které jsou zřízeny. V odpoledních hodinách jsou zpravidla využity všechny budovy DDM,
sportovní a pohybové kroužky jsou v pronajatých tělocvičnách, víceúčelovou učebnu DDH
využíváme v odpoledních hodinách k pravidelné zájmové vzdělávací činnosti. Budovy a
majetek má DDM Rozmarýn ve výpůjčce od zřizovatele.
Všechny učebny jsou vybaveny pomůckami, materiálem a nábytkem, které slouží k daným
účelům. Učebny průběžně vybavujeme novým nábytkem a pomůckami dle potřeby a aktuální
nabídky činností na daný školní rok. Pro veškeré činnosti jsou splněny všechny hygienické
normy a požadavky BOZP.
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Hlavní budova DDM Rozmarýn Plešivecká 1863/15
PROVOZ: Pondělí – čtvrtek 8,00 – 20,00h, pátek 8,00 – 13,00h, odpoledne a víkendy
příležitostně.
Přízemí – tělocvična, malá učebna, keramická a výtvarná dílna, kuchyňka, kanceláře pro
personál, WC, skladové prostory. Terárium hadů a obojživelníků DDM Rozmarýn - zájmová
vzdělávací činnost pro pravidelné účastníky DDM, příležitostně besedy ZŠ, MŠ, spontánní a
poradenská činnost v oblasti přírodovědy
První podlaží – velká učebna, malá učebna, skladové prostory, WC..
Dětské dopravní hřiště Žižkova 1905.
Multifunkční učebna DDH - dopoledne dopravní výuka (DV) žáků 4. tříd ZŠ, odpoledne
pravidelná zájmová činnost, příležitostně aktivity pro rodiny s dětmi atd.
Venkovní prostory dopoledne – MŠ dle harmonogramu, aktivity pořádané ve spolupráci se
zřizovatelem a partnery v rámci kampaní Evropské dny mobility, zdraví atd.
Odpoledne, víkendy, prázdniny - provoz pro spontánní návštěvu rodin s dětmi, příležitostné
aktivity DDM, spontánní provoz pro veřejnost ve všedních dnech odpoledne, o víkendech, o
prázdninách (dle provozního řádu).
Technický klub dětí a mládeže (TKM), Sovova 2.
Polytechnické vzdělávací činnost pro žáky ZŠ – dopoledne. Odpoledne – pravidelná zájmová
vzdělávací činnost pro účastníky DDM v odborných sekcích. Příležitostně - konzultace,
poradenská a projektová činnost, účast a pořádání soutěží, závodů, workshopů atd. V budově
je zázemí pro organizaci okresních soutěží a olympiády MŠMT.
Klubovna na ZŠ B. Němcové Litoměřice
Pravidelná zájmová vzdělávací činnost.
Klub dobré ráno I. II. III.
- nabídka pro dojíždějící žáky 4. tř. ZŠ - provoz v ranních hodinách v týdnu od 7,00 do
zazvonění - „Klub dobré ráno“. Klub mohou navštěvovat žáci od 4. Tříd ZŠ.
Dětská otevřená herna (DOH) – spontánní, příležitostná činnost (dle vlastní činnosti, nebo
zapojení se do připravených příležitostných aktivit). Provozní doba – všední dny ve školním
roce.
Prostory pro pobyt účastníků jsou (v rámci možností finančních a prostorových) upraveny tak,
aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny a to na základě vyhlášky MZ ČR č.343/2009
Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v
platném znění.
V dopoledních hodinách jsou využity všechny prostory, které má DDM k dispozici (hlavní
budova, budovy odloučených pracovišť, pronájem TV). Pro zájemce je otevřen Klub
Rozmarýn, v dopoledních hodinách konají soutěže, probíhá konzultační činnost, praxe
studentů a konají se další příležitostné akce. Další prostory si pronajímá DDM na školách. Jde
o převážně tělocvičny, kde pracují sportovně zaměřené kroužky.
Objekty jsou pojištěné a zajištěny předepsané revize.
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AUTOMOBIL - ke své činnosti, 3 objektům, táborům a akcím, potřebuje DDM automobily, jehož je
vlastníkem. Údržbou a kontrolou technického stavu je pověřen správce DDM. Úkolem

sledování nákladů na provoz auta je pověřen ekonomický úsek vč. sledování limitů na spoje a
na cestovní náhrady. Vyhodnocování nákladů na provoz auta provádí ekonomka.
10. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
10.1 INTERNÍ PRACOVNÍCI
Předpoklady pro výkon činnosti vychovatelů, pedagogů volného času a jejich dalšího
vzdělávání upravuje zákon č.563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdější změn.
Výchovně vzdělávací činnost v DDM Rozmarýn charakterizuje udržitelnost pracovního týmu,
který tvoří kvalifikovaní pracovníci – pedagogové VČ, ekonomka, pracovníci THP a ostatní
externí pedagogičtí pracovníci.
Rozsah přímé výchovné práce pro interní pedagogické pracovníky je stanoven vždy na školní
rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce pro jednotlivé
pedagogické pracovníky. Minimální rozsah přímé práce s dětmi je stanoven takto:
Pedagog volného času: nejméně 2 výchovné skupiny a celoroční vedení pravidelných aktivit v
průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně
Ředitel: nejméně 1 výchovná skupina a celoroční vedení alespoň jedné vzdělávací aktivity v
průměrné délce trvání nejméně 2 hodiny týdně
Tento profesní tým musí splňovat tato kritéria:
- kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité
- klima důvěry, respektu mezi pedagogy
- nízká absence
- vysoké pracovní nasazení
- doplňování kvalifikace a odborností v rámci DVPP
- mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce
- chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci
Hlavní úkoly v oblasti managementu, marketingu, image, informačního systému,
komunikace a řízení organizace
Dlouhodobě byly stanoveny důležité úrovně v oblasti managementu.
Operační úroveň
Stanovená efektivní operační úroveň pro alokaci disponibilní zdrojů – finance, pracovníci,
čas, klienti, zařízení a vybavení, informace pro realizaci klíčových aktivit v návaznosti na
požadované výstupy.
Byly stanoveny a rozpracovány úkoly v oblasti klíčových aktivit a delegovány pravomoci na
jednotlivé vedoucí míst poskytovaného vzdělávání.
Technická úroveň
V rámci technické úrovně managementu byla zajištěna koordinace všech činností z operační
úrovně, zabezpečeno řízení a operační činnosti mezi odbornými pracovníky, pedagogy
volného času a klienty v činnosti.
Strategická úroveň
V rámci této úrovně je důležitost v obecné rovině vizí a dlouhodobého plánování. Naše
organizace dbá o kultivaci existujících vztahů se sociálním prostředím především
prostřednictvím vzdělávacích programů, reklamy, informací v médiích apod.
- jednotné image
- používání tiskovin, loga
- styk s veřejností
- propagace
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10.2. EXTERNÍ PRACOVNÍCI
Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí pedagogičtí externí spolupracovníci. Externí
vedoucí pravidelného zájmového vzdělávání, ostatní se spolupodílí na organizaci a průběhu
pořádaných soutěží.
10. 3. PLÁNOVÁNÍ
Na základě ŠVP je tvořen roční výchovně vzdělávací plán, který vychází z výroční zprávy a z
analýzy minulého školního roku. Navazuje kontinuálně na výsledky práce a rozšiřuje práci o
nové formy činnosti jako je např. otevření nových druhů ZÚ, pořádání příležitostných aktivit,
spolupráce s partnery atd.
Každý pracovník má mimo úkolů vyplývajících z náplně práce a organizačního řádu,
konkrétní dlouhodobé i krátkodobé úkoly.
Stálým úkolem pro všechny pedagogické pracovníky zůstává sledování zájmu veřejnosti a
ihned na změnu zájmu reagovat (např. otevřít nový ZÚ, semináře, informace do sdělovacích
prostředků atd.)
Záměry oddělení jsou zpracovány v plánech oddělení, které jsou podkladovým materiálem
pro celoroční plán DDM. Plány nejsou dogmatem, mohou se doplňovat a pozměňovat dle
nepředvídaných skutečností a potřeb.
Kontroly plnění úkolů jsou prováděny průběžně ředitelkou DDM na pedagogických poradách.
Akce na daný měsíc jsou písemně schvalovány a evidovány ředitelkou (OZ a hodnocením).
Plán akcí je v zápisníku na školní rok. Celkový přehled akcí na měsíc je propagován
veřejnosti formou propagačních letáků na propagačních tabulích DDM a na webu
ddmrozmaryn.cz.
Plán je dán k dispozici všem pracovníkům DDM, mohou ho doplňovat, ovlivňovat dle vzniklé
skutečnosti.
Hospodářská činnost se řídí vnitřní směrnicí HoČ. Připomínky s náměty a návrhy na zlepšení
dávají pracovníci DDM na poradách, jde-li o závažnou věc, svolá se krátká porada ihned.
Z pedagogických porad se vedou zápisy, kterými jsou pověřeni určení pracovníci.
Zápisy z porad se zakládají u ředitelky DDM.
Vztahy mezi řídícími a ostatními pracovníky se řídí schématem, který je součástí
Organizačního řádu. Zde jsou rovněž stanoveny pravomoci na jednotlivých stupních řízení.
10.4 KONTROLNÍ MECHANISMY
Kontrola je prováděna z několika rovin
- zřizovatel, Česká školní inspekce, zdravotní pojišťovny, vyhlašovatelé konkurzních řízení =
projekty, úřad sociálního zabezpečení a další oprávněné subjekty mají právo provádět
kontrolu hospodaření a výchovně vzdělávací činnosti DDM.
- vedení DDM provádí kontrolu dle vnitřních směrnic a organizačního řádu na všech úsecích
a pracovištích
- kontrolní a hospitační činnost je stanovena v plánu práce na příslušný školní rok
11. EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Finanční zdroje DDM:
- od státu prostřednictvím KÚ, zřizovatele (mzdy, odvody, nájem)
- poplatky od rodičů (účastnické poplatky za zájmové útvary a kurzy, tábory a soustředění,
akce)
- účelově závazné peníze na schválené projekty, soutěže
Účastnické poplatky – jejich výše závisí na druhu ZÚ, na potřebě materiálního zabezpečení
ZÚ, ve výjimečných případech na sociální možnosti účastníků. Vedoucí oddělení vykalkulují
poplatky pro jednotlivé typy ZÚ a dávají ředitelce DDM ke schválení. Přehledy o ZÚ vč.
poplatků se stávají součástí tohoto plánu, který předkládá ředitelka zřizovateli. Na základě
individuálního přístupu může ředitelka DDM rozhodnout o sociálních slevách.
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12. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrana před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou součástí
vnitřního řádu, který je zveřejněn v DDM.
Zajištění hygienických podmínek se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb.
Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých.
V oblasti hygienických podmínek:
- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání
- dodržování platných hygienických norem a předpisů
- dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- školení pedagogických pracovníků v oblasti BHP a v první pomoci
- prokazatelné seznámení pracovníků, účastníků vzdělávání a jejich zákonných zástupců s
vnitřním řádem zařízení, dodržováním BHP atd.
V oblasti psychosociálních podmínek:
- vytváření pohody prostředí, příznivého sociálního klima
- respektování potřeb jedince
- věková přiměřenost a motivující hodnocení
- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
- spoluúčast účastníků na životě zařízení
- včasná informovanost účastníků a zákonných zástupců nezletilých účastníků o činnosti ve
školském zařízení
13. ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP
Tento ŠVP Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 je zveřejněn na
webových stránkách organizace. Veřejnosti je též k dispozici v tištěné podobě na recepci
DDM Rozmarýn.

V Litoměřicích
Dne 1.9.2019

Platnost od 1.9.2019
Mgr. Zuzana Bendová
Ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice
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