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Rámcový plán činnosti 

DDM Habartov 

pro školní rok 2013/2014 
 

 

 
Rámcový plán činnosti (dále jen RPČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem, Vyhláškou o 

zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. a Školním vzdělávacím programem DDM Habartov. 

 

     Dům dětí a mládeže v Habartově byl zřízen Školským úřadem 1.9.1973 jako Dům pionýrů a mládežek r.1989 

byl přejmenován na Dům dětí a mládeže. Jako právní subjekt funguje od 1.1. 2001. S účinností od 1.1.2001 je 

zřizovatelem město Habartov.  Od 1.9.2011 byla zřízena pobočka DDM Habartov v Bukovanech. DDM je 

příspěvkovou organizací poskytující zázemí pro volný čas veřejnosti. Je zařazen do rejstříku škol a školských 

zařízení. Činnost zařízení je celoroční. 

     Plán činnosti je rámcový, s prostorem pro operativní změny a s možností v průběhu školního roku ( tj. říjen 

2012 – květen 2013 ) rozšířit nabídku zájmových činností. 

 

Zájmové vzdělávání bude realizováno prostřednictvím těchto forem : 

 

- zájmová činnost pravidelná 

- zájmová činnost příležitostná 

- soutěže a přehlídky dovedností 

- letní prázdninová činnost, tábory 

- další formy zájmového vzdělávání – osvětová a metodická práce, spontánní činnost,  

   individuální práce s talenty, další akce 

 

 

 
Posláním DDM je vytvářet podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých 

zájemců ve volném čase, podporovat talenty, nabízet zábavu, relaxaci a prostředí pro vzájemnou komunikaci a 

odpočinek. To vše s myšlenkou růstu hodnotného jedince, který má zdravé sebevědomí. Našim cílem je naučit 

děti smysluplně využít jejich volný čas a tím předcházet působení negativních společenských vlivů.  

 

 
Při přípravě rámcového pánu vycházíme ze zkušeností předešlých let, nových metodických a trendových 

poznatků, ale také z možností, kterými DDM disponuje. I nadále pokračuje celorepublikový trend maximálního 

využívání volného času dětmi a mládeží. Jejich pozornost se odvrací od pravidelné zájmové činnosti a naopak na 

vrchol jejich zájmu se dostává nepravidelná činnost a spontánní činnosti. S ohledem na posun v zájmech dětí a 

mládeže je nutné pružně reagovat a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. Z těchto důvodů se snažíme zpestřit 

nabídku pravidelné činnosti a rozšířit nabídku v oblasti spontánních aktivit a klubů. I nadále budeme 

v maximální míře využívat přilehlé hřiště Sluníčko a výchovně působit na děti i jejich rodiče. 

   Je velice důležité pracovat se slabšími sociálními skupinami a pokračovat i v protidrogové prevenci. Naše 

činnost je zaměřena na celou populaci (předškoláci, školáci, mládež, případně i dospělí). 

   Při veškeré činnosti je důležité uplatňovat obecné pedagogické zásady jako je přiměřenost, názornost, aktivita, 

cílevědomost, plánovitost, motivace, uspokojování maxima potřeb. Stále více se věnujeme spontánní činnosti 

dětí a mládeže. V každé činnosti je dětem dána příležitost ke smysluplnému naplňování volného času tak, aby 

jim přinášela uspokojení, kompenzaci a seberealizaci, vytvářela základy pro pozdější využívání volného času 

účelně a efektivně. 

    I v letošním roce budeme děti vést k aktivnímu podílu na všech fázích činností, tedy na plánování, přípravě, 

realizaci a hodnocení. Velice se nám osvědčilo organizování klubu přátel DDM, kteří se na činnostech DDM 

podílí s maximálním nasazením.  V době kdy nelze počítat s navýšením stálého pedagogického obsazení nelze 

bez pomoci těchto lidí realizovat velkou část pořádaných akcí. Kluby budeme preferovat i nadále a v ještě větší 

míře nabídneme mládeži účast na jejich tvorbě. 

 Ve volnočasových aktivitách, které provozujeme, mají uplatnění i děti, které jsou méně úspěšné ve 

škole, ať již pro své specifické osobní dispozice, nebo pro málo podnětné rodinné prostředí. Nejsou pro nás 

prvořadé výsledky, ale proces činnosti samé, oceňujeme snahu a výsledek s ohledem na možnosti a předpoklady 

dítěte. I nadále budeme upřednostňovat takové činnosti, které přispívají k odstraňování únavy, regeneraci 

duševní a fyzické síly a vhodným způsobem kompenzují činnost při školními vyučování, nebo plnění domácích 

povinností. 



      Všechny naše i celostátní zkušenosti nás vedou k tomu abychom i nadále v co nejširším měřítku 

zajistili.Volný klub her a novinkou bude i Volný klub mini/herna s hračkami/, který plně využívá kapacitu a 

materiální podmínky DDM. S tímto bodem je spojeno i neustálé obnovování a doplňování her a vybavení. Toto 

vše s ohledem na plánování a pravidelnou činnost v zájmových kroužcích a klubech DDM. 

    Je důležité spolupracovat s rodiči, školami a ostatními společenskými a dětskými organizacemi. Ve velké míře 

se naše práce, zkušenosti, nápady i akce budou prezentovat na internetových stránkách Domu dětí. www.ddm-

habartov.cz a v Habartovském Zpravodaji. 

     Naším cílem je dosáhnout co největší návštěvnosti a udržet dobré výsledky. Je nutné počítat s tím, že ve 

školství dochází k reorganizacím a že děti a mládež potřebují jiný přístup. V reakci na tuto situaci se náš Dům 

dětí a mládeže bude také aktivně podílet na preventivním programu Základní školy, který byl prokonzultován se 

zástupci a jehož harmonogram odpovídá  možnostem  školy i Domu dětí. Tato spolupráce by měla přinést další 

úspěchy v zařazování dětí do volnočasových aktivit a prohlubovat jejich snahu o seberealizaci. 

      Veškerá snaha o uskutečnění tohoto plánu bude muset být provázena iniciativním přístupem stávajících 

zaměstnanců a neustálým doplňováním znalostí, jak samostudiem, tak účastí na seminářích či kurzech. 

 

 

 

 

 

Provoz a činnost DDM 
      

Od roku 2014 musí mít všichni externí pracovníci ukončený 40ti hodinový vzdělávací kurz Minimum 

pedagogického pracovníka.Podmínkou pro uzavření smlouvy s externím vedoucím je jeho vzdělání- 

nejnižší stupeň je výuční list.Kurz nemusí absolvovat absolventi VŠ pedagogické . 

Již nyní je značně obtížné získávat vedoucí pro ZÚ.Tato podmínka týkající se vzdělání, bude další 

přkážou pro získání lidí,kteří se ve svém volném  čase , za minimální finanční ohodnocení spojené s plnou 

odpovědností za členy ZÚ budou chtít dětem věnovat.Ředitelka DDM Habartov absolvovala v roce 2013 

školení pro lektory a bude externisty průběžně ve spolupráci s DDM Sokolov vzdělávat. 

     Činnost vychází ze zákona č.561/2004 Sb., z Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., Školního vzdělávacího 

programu a další školské legislativy. V průběhu školního roku se řídí Statutem DDM a Vnitřním řádem, tímto 

Rámcovým plánem a Plánem letní činnosti na období prázdnin. Rámcový plán je předkládán zřizovateli. Všichni 

pedagogičtí pracovníci jsou povinni výše uvedené normy sdílet a respektovat.  

     Vedoucí kroužků (ZÚ), externí a dobrovolní pracovníci jsou především s Vnitřním řádem a pravidly BOZP 

seznámeni při podpisu dohody o pracovní činnosti a stvrzují tuto skutečnost svým podpisem. 

Pedagogickou radu svolává ředitel 1 x - 2 x ročně. 

Provozní porady se konají dle potřeb v průběhu týdne nebo měsíce.. 

Operativní porady svolává pracovník odpovídající za pořádání akce dle potřeby. 

Ředitel provádí hospitační činnost dle aktuální potřeby. Personální obsazení externími spolupracovníky se řeší 

do zahájení činnosti ZÚ (konec září) a v průběhu roku  při vzniku nových ZÚ. 

 

Interní pedagogičtí pracovníci : 

Jana Chalupská                                   ředitelka 

Iva Dobošová                                      pedagog volného času  

 

Provozní zaměstnanci : 

Jana Holečková                                    úklid 

Jiří Chalupský                                      topič a údržbář/školník/      

                                         

Chod DDM zajišťujeme i nadále formou smluv – služby                                 
Kapešová Zdeňka                                Mzdová účetní                                  

Nováková Lenka                                 zpracování účetnictví 

Grigar Karel                                         Požární ochrana a BOZP 

Mudr.Blechová Věra                            lékař                                             

 

 

 

Míra přímé výchovné činnosti pedagogů volného času 

 

     Rozsah přímé výchovné činnosti pedagogů je dán nařízením vlády č.75 / 2005 Sb. Ve školním roce 2013 / 

2014 stanovuje ředitel míru takto : 

- 15 hodin přímé výchovné činnosti týdně 

- nejméně 2 výchovné skupiny 

- 25 hodin na pracovišti, příp. činnost mimo pracoviště, při organizování akcí, kontakt s  

http://www.ddm-habartov.cz/
http://www.ddm-habartov.cz/


  externisty, domácí příprava apod. 

- ředitel vede 2 výchovné skupiny 

Za přímou výchovnou činnost se považuje :  

- zájmová činnost pravidelná 

- zájmová činnost příležitostná 

- soutěže a přehlídky dovedností  

- letní prázdninová činnost (tábory) 

- další formy zájmového vzdělávání (osvětová a metodická práce, nabídka spontánních aktivit 

   práce s talenty 

     Charakter práce v DDM vyžaduje zajištění řady činností a akcí ve večerních hodinách, o víkendech a 

svátcích, v době školního volna a prázdnin, to vše v souladu s Vnitřním řádem DDM a dalšími vnitřními 

předpisy. 

     Míra přímé výchovné činnosti je tvořena všemi uvedenými formami podle potřeb zařízení v aktuálním 

školním roce. Její plnění kontroluje ředitel prostřednictvím týdenních plánů.  

 

 Jelikož naše činnost vychází z různorodosti a co největší nabídky je důležité spolupracovat s externími 

pracovníky. Přetrvává problém se získáváním zapálených a kvalifikovaných vedoucí pro ZK. Zařazování 

novinek do přímé práce je s postupem vybavení domácností počítači i s rostoucí úrovní dost náročné. Proto se 

raději budeme snažit o zkvalitnění stávající nabídky a v případě zájmu v průběhu roku budeme reagovat na 

možnosti, které se naskytnou.  

Stejně jako v uplynulých letech jsou přidělovány mzdové prostředky ze strany Karlovarského kraje 

normativně na pedagogického pracovníka podle počtu zapsaných dětí  ze spádové oblasti. Počítáme s tím, 

že  v tomto školním roce dojde ke snížení počtu účastníků v ZÚ, jelikož ukončili činnost 4 ZÚ- odchod 

vedoucích..Nabídku ZÚ jsme rozšířili o novinky, ale musíme počítat s tím, že nedocílíme financování na 2 

celé pedagogické pracovníky a bude potřeba projít dohadovacím řízením. Místo údržbáře a topiče řešíme 

na částečný úvazek lišící se v topné sezoně a mimo ni .Veškeré práce na údržbě DDM mimo jeho smlouvu 

budeme provádět formou dohod a smluv. Tuto situaci budeme i nadále konzultovat se zřizovatelem a 

hledat schůdná řešení pro zdárný provoz Domu dětí a mládeže, kterým je i žádost na Krajský úřad o 

případné dofinancování pedagogického pracovníka na úvazek pedagoga 2,0. 

Spolupracujeme se zřizovatelem v oblasti využívání osob vykonávajících veřejné práce. 

Našim cílem je dosáhnout co největší návštěvnost na činnostech DDM a zapojení co nejširší veřejnosti. 

 

Ekonomické zajištění činnosti 

 

     Řídí se ekonomickou legislativou. Výši příspěvku na úhradu nákladů na činnost pravidelných zájmových 

útvarů stanovuje ředitel společně s vedoucí oddělení a předkládá ke schválení Radě města. 

Kalkulace nákladů na akce a letní činnost je společně s konečným vyúčtováním součástí dokumentace DDM.  

Stejně jako v uplynulých letech jsou přidělovány mzdové prostředky ze strany Karlovarského kraje normativně 

na pedagogického pracovníka podle počtu zapsaných dětí  ze spádové oblasti. Počítáme s tím, že v tomto 

školním roce bude velice náročné  docílít financování na 2 celé pedagogické pracovníky a bude potřeba projít 

dohadovacím řízením. 

 

  

Zájmová činnost pravidelná 
 

     Pro školní rok 2013/2014 nabízíme veřejnosti zájmové útvary cca v rozsahu předchozího roku a tuto 

nabídku rozšiřujeme o některé nové ZÚ. 

     Většina ZÚ zahajuje činnost v týdnu od 16.9.2013, o výjimkách jsou účastníci informováni. Informace o 

nabízených zájmových kroužcích, ale i dalších aktivitách DDM je možné získat přímo v DDM Habartov 

nejlépe v rámci Dne otevřených dveří, ale i poté  – letáky,  plakáty, dále potom v místním tisku, , na 

webových stránkách www.ddm-habartov.cz (zde je možné hledat v průběhu roku také informace o volných 

místech v kroužcích). Ani v průběhu školního roku zájemce o činnost neodmítneme.  

     Nabídka ZÚ obsahuje i činnosti na pobočce v Bukovanech 

     Výše zápisného je stanovena ročně podle ekonomické náročnosti zvolených aktivit a je pouze příspěvkem ze 

strany účastníka, nikoliv úhradou všech nákladů a bude předloženo k odsouhlasení zřizovatelem. Při jeho 

stanovení bude brán ohled na sociální složení obyvatel Habartova a Bukovan a na to, že DDM má být hlavně 

útočištěm dětí jako prevence proti vandalismu a drogám. 

 

 

     Vedení zájmových kroužků je náročná a zodpovědná výchovně vzdělávací práce, proto je naší snahou zajistit 

kvalitní externí pracovníky. Přes řadu obtíží (hlavně pracovní vytížení potenciálních spolupracovníků) se 

podařilo i pro školní rok 2013/2014 obsazení vedoucími zvládnout. 

 

http://www.ddm-habartov.cz/


 

 

Plánovaná nabídka ZK :                                                            pobočka Bukovany 

 

Klub Sluníčko                                                                   Mediální kroužek 

Vaření pro radost                                                             Vaření 

Kreativní vaření                                                                Turistický kroužek 

Volný klub her                                                                  Šikula pro starší děti 

Volný klub MINI  - nově                                                  Šikula pro mladší děti 

Fotoreport                                                                         Sportovní hry 

Klub Merkur - nově                                                            

Knihovník -nově                                                                          

Klub Šikula                                                                        

Studna pohádek                                                                        

Drátek 

Vybíjená 

Klub Zumba 

Klub přátel DDM 

Taneční 

Orientální tance 

Pohybové hry 

Hejbáme se s Janou- Lenoši- nově 

Klub táborník 

Fotbal ml. žáci. 

Fotbal st.žáci 

Fotbal dorost 

Florbal 

Volejbal ml.ž a st.žákyně 

Sportovní hry. 

                                          

Cvičení seniorky 

Kondiční cvičení žen  

 

 

Naší snahou je zkvalitnit vhodné motivační prostředí, vybavení a odborné vedení. Budeme klást důraz na 

bezpečnost a hygienu v kroužcích. Veškeré dění v ZK bude kontrolováno hospitacemi vedoucí oddělení. Kontakt 

s vedoucími kroužků na  pobočce v  Bukovanech bude zajišťovat vedoucí oddělení Iva Dobošová a zástupce za 

Bukovany Mgr.Jarosava Štastná. 

Ve školním roce 2013/14 nebude pronajat prostor  Sběratelům kuriozit a nebude otevřen Klub 2D pro 

maminky s děmi. Důvodem je nutnost využít prostory v co největšm měřítku pro pravidelnou činnost, 

která je počítána Karlovarským krajem. 

 

 

 

 

 

Zájmová činnost příležitostná  
 

     Nabídka jednorázových, příležitostných akcí, rekreačních aktivit i akcí výchovně vzdělávacího charakteru je 

určena zájemcům z řad celé veřejnosti, není vázána na členství v ZÚ. Jsou mezi nimi tradiční, většinou 

termínované a kromě toho takové, u nichž bude termín upřesňován v měsíčních přehledech, na plakátech, na 

webu. Zařazeny jsou i akce, které se nově osvědčily v uplynulém roce. U příležitostných aktivit je vždy určen 

zodpovědný pracovník /ředitelka DDM nebo vedoucí oddělení/,který je zodpovědný za její přípravu a realizaci 

(kalkulace, nábor, propagace, atp.). Ten také poskytne veškeré informace zájemcům. Tato nabídka je zařazována 

i na volné dny, víkendy, školní prázdniny. Nebudeme se vyhýbat novým nápadům, pokud jejich realizace 

nepřesáhne organizační možnosti Domu dětí a mládeže. V těchto případech využijeme možnosti spolupráce 

s Městským kulturním střediskem a ostatními organizacemi v Habartově. 



Jelikož je hřišťátko pro nejmenší Sluníčko plně v provozu, budeme jej i nadále využívat ke spontánním aktivitám 

i příležitostné činnosti pro MŠ, ŠD a rodiče s dětmi. 

Dům dětí by měl i nadále v oblasti příležitostné zájmové činnosti být otevřeným centrem schopným uspokojovat 

potřeby obyvatel tohoto města.  

 

Celoroční plán akcí je vložen jako příloha  č.1. 
   

 

Letní prázdninová činnost, tábory 
 

     Plán letní prázdninové činnosti připravujeme tak, aby mohl být předložen ke schválení zřizovateli nejpozději 

do poloviny února a poté nabídnut veřejnosti obvyklým způsobem (webové stránky, tisk,  plakátovací plochy, 

letáčky, propagační akce,…). 
     Pro rok 2013/20134 nabídneme  1 pobytový tábor se zaměřením sportovně turistickým a 1 podzimní 

víkendový pobyt  Rotava „Sluníčko“ 
Kromě toho nabídneme veřejnosti tradiční a přespávání v DDM . Zde bude různorodá náplň, od sportovních her,  

soutěže, výtvarné aktivity. 

     Na letní činnosti se budou podílet interní pedagogové odpracováním 15 kalendářních dnů. 

 K letní činnosti budou přizváni externí spolupracovníci 

 

 

 Koncepce rozvoje 
 

 

V souvislosti se zmíněnými trendy mimoškolní výchovy dětí a mládeže, prevencí sociálně patologických jevů, 

sociální integrací a s celorepublikovými výsledky výzkumů v oblasti  výchovy a vzdělávání dětí a mládeže jsme  

i my museli učinit přípravné kroky  ke změně v oblasti koncepce činnosti DDM. 

V rámci možností DDM a zřizovatele jsou prováděny úpravy vnitřních prostor. Docílíme  dokonalejší využití 

prostor a zlepšení sociálního i motivačního prostředí.  

DDM se bude snažit vychovávat další potencionální členy klubů a kroužků. 

V oblasti získávání klientů v pravidelné činnosti nemáme velký prostor pro nárůst/omezeno  počtem dětí 

v lokalitě Habartova a získáváním vhodných externích pracovníků/,zaměříme svoji pozornost na příležitostnou 

činnost-akce a tím budeme propagovat DDM a jeho nabídku v co nejširší spádové oblasti. 

 

Stejně jako v loňském roce se budeme snažit získat sponzorské příspěvky na vybavení a činnost. 

I v letošním roce bude potřeba v souladu s rozhodnutím zřizovatele a s Koncepcí rozvoje DDM provádět další 

opravy v DDM. 

Nadále se budeme snažit zpříjemňovat prostředí kluboven a udržovat svěřený majetek. 

   

                                                                                                      

 

 

Zpracovala : Chalupská Jana 

                      ředitelka DDM  

 

 

Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM dne 28.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel bere plán na vědomí : 
          


