Dům dětí a mládeže
při ZŠ Aloise Klára Úštěk,
příspěvková organizace
Rybniční 203

Plán práce
na školní rok 2018 – 2019

zpracovala Bc. Eliška Ziková

I.

Identifikační údaje

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk, příspěvkové organizaci, Rybniční
203, je součástí právního subjektu Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková
organizace.
ZŠ Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace:
IČO: 46 77 00 38
IZO: 10 80 21 700
Telefon: 416 795 456
Telefon DDM: 725833712
Zřizovatelem právního subjektu je Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45
Úštěk. Majitelem budovy je zřizovatel. Ředitelem právního subjektu Základní škola
Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace je Mgr. Renata Opočenská. Vedoucím
Domu dětí a mládeže je Bc. Eliška Ziková.
V rámci samostatné působnosti v souladu s usnesením § 84. odst. 2, písmena
e), zákona 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 179, odst.
4, písmena b) zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a podle § 27 zákona 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, byla na
základě usnesení Zastupitelstva města Úštěka č. j. 98/1992, ze dne 16. prosince
1992, vydána zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Úštěk, Polské
lidové armády 11, 411 45 Úštěk, jejíž součástí je DDM.

II.

Úkoly na příslušný školní rok

Náš DDM nabízí téměř všem věkovým skupinám dětí a mládeže zájmové
aktivity, výlety a další akce pořádané ve školním roce i o prázdninách.
Nabídka zájmové činnosti a akcí DDM je k dispozici v ZŠ A. Klára Úštěk, v ŠD
i v DDM na nástěnce, ve třídách ZŠ, na webových stránkách školy, na stránce DDM
na facebooku a za výlohou kulturního centra v Úštěku.
Nejdůležitější úkoly v daném školním roce jsou následující:







Nadále rozvíjet dosavadní aktivity
Nadále rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží.
Motivovat externí pracovníky k účasti na závodech, soutěžích apod.
Nadále zkvalitňovat práci s externími pracovníky.
Dle uvolněných financí obnovovat pomůcky pro práci zájmových útvarů
Provoz - různé plánované opravy a technické zabezpečení budovy –
závisí na finančních možnostech.

 Získávání sponzorů zejména na letní tábor.
 Trvale posilovat vnímání DDM u široké veřejnosti, propagaci DDM.
 Vyhledávat konkurenční výhody a nevýhody v oblasti nabízených
aktivit.

III.

Personální podmínky

Hlavním úkolem je snaha o vybírání kvalifikovaných, nebo alespoň osvědčených
a zkušených externích vedoucích pravidelných zájmových útvarů.
Jednotlivé aktivity DDM jsou zajišťovány vedoucí DDM a externími pracovníky,
jejichž práce je využívána k vedení jednotlivých zájmových útvarů. Počet pracovníku
bývá stanoven dle množství a zaměření kroužků. Provozní zaměstnanci (školník a
uklízečka) zajišťují údržbu a úklid domu.

IV.

Pravidelná zájmová činnost

Zájmové útvary pracují většinou od října do konce května (po domluvě
s ředitelkou ZŠ je možné začít dříve a skončit později).
Účastníci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky, uhrazení zápisného a
naplněnosti kapacit jednotlivých kroužků. Počet členů se stanoví podle zaměření a
bezpečnosti práce s dětmi.
Při DDM je letos vypsáno 22 zájmových útvarů, které jsou určeny pro děti od 5ti
do 15ti let. Tyto zájmové útvary podněcují k smysluplnému trávení volného času dětí
a mládeže a napomáhají k rozvoji jejich talentu.

příspěvky na ZÚ:

keramika
keramická a tvořivá dílna
šikulka
ostatní ZÚ

500 Kč / rok
500 Kč / rok
300 Kč / rok
100 Kč / rok

Klub zábav. logiky a desk. her, klub všeználek, čtenář ml., čtenář st., angličtina
pro nejmenší, angličtina a logopedická intervence jsou bezplatné!

Zájmové útvary jsou rozděleny do několika směrů:

 sportovní směr
florbal a jiné týmové sporty
fotbal – přípravka
pohybové hry
moderní formy cvičení s hudbou
běžecký
stolní tenis

(3. – 6. tř.)
(předškoláci – 4. tř.)
(1. – 5. tř.)
(2. – 5. tř.)
(1. – 9. tř.)
(3. - 9. tř.)

 estetický směr
keramika
keramická a tvořivá dílna
šikulka

(1. tř.)
(2. – 5. tř.)
(1. – 2. tř.)

 přírodovědný směr
rybář

(1. – 9. tř.)

 společenskovědní směr
čtenář ml.
čtenář st.
klub všeználek
klub zábavné logiky a deskových her
logické a deskové hry
ruský jazyk
školní časopis
vaření

(2. – 3. tř.)
(4. – 5. tř.)
(3. – 5. tř.)
(6. – 9. tř.)
(1. – 5. tř.)
(5. – 9. tř.)
(3. – 9. tř.)
(3. – 5. tř.)

 podpůrná opatření
logopedická intervence

(1. – 5. tř.)

V.

Příležitostná zájmová činnost

Jedná se o pořádání jednorázových akcí vzdělávacího, soutěžního nebo
rekreačního charakteru konané během školního roku. Tyto akce jsou řízeny vedoucí
DDM, vychovatelkami ŠD, případně vedoucími kroužků a jsou časově vymezené.

Plán příležitostných činností na příslušný rok:
 ZÁŘÍ

10. 9. 2018 4. ročník běhu kolem rybníku Barvíř
(E, J. Malý)
14. 9. 2018 účast běžeckého kroužku na Běhu po
úštěckých schodech
(J. Malý)
22. 9. 2018 účast běžeckého kroužku na Běhu okolo
jezera Chmelař
(J. Malý)
27. 9. 2018 účast běžeckého kroužku na Běhu okolo
Panské skály
(J. Malý)

 ŘÍJEN

7. 10. 2018 účast běžeckého kroužku na Běhu parkem
v Roudnici nad Labem
(J. Malý)
13. 10. 2018 účast běžeckého kroužku na Máchově běhu
v Litoměřicích na Mostné hoře
(J. Malý)
20. 10. 2017 účast běžeckého kroužku na Běhu Labe
v Roudnici nad Labem
(J. Malý)

 LISTOPAD

3. 11. 2018 účast běžeckého kroužku na Krosmaratonu
v Sosnové
(J. Malý)
11. 11. 2018 účast běžeckého kroužku na Žandovské 10
v Sosnové
(J. Malý)
25. 11. 2018 účast běžeckého kroužku Běhu na Chlum
v Děčíně
(J. Malý)
30. 11. 2018 vánoční tvořivá dílna - výroba
adventních věnců - PROJEKT
(Eliška)

 PROSINEC

10. 12. 2018 turnaj v přehazované v tělocvičně ZŠ
(Eliška)

 LEDEN

22. 1. 2019 turnaj ve florbalu v tělocvičně ZŠ
(Eliška)

 ÚNOR

18. 2. 2019 výlet do akvária v České Lípě - PROJEKT
(Eliška, Lenka?)
19. 2. 2019 výlet do technického klubu DDM Rozmarýn do
Litoměřic (robotika) - PROJEKT
(Eliška)

 BŘEZEN

12. 3. 2019 turnaj ve vybíjené v tělocvičně ZŠ
(Eliška)

 DUBEN

18. 4. 2019 FIMO workshop - jarní tvoření - PROJEKT
(Eliška)

 KVĚTEN

16. 5. 2019 slalom alejí u rybníku Barvíř
(Eliška)
?. 5. 2019 vystoupení dívek z kroužku moderní formy
cvičení s hudbou na školní akademii
(Eliška)

 ČERVEN

3. 6. 2019 Den dětí na hřišti u rybníku Barvíř
(Eliška)

Další akce budou plánovány během roku dle možností a zájmu.

VI.

Spontánní činnost

Pro neorganizovanou mládež je možné v odpoledních hodinách (v době mimo
konání ZÚ) využití prostor DDM (za přítomnosti vedoucí DDM) pro společenské hry,
je zde také možnost stolního tenisu.

VII.

Prázdninová činnost

Jedná se o činnost konanou o prázdninách během školního roku i o letních
prázdninách. Tyto činnosti jsou v podobě turnajů, tvořivých dílen, výletů a o velkých
prázdninách v podobě letního tábora.
Podzimní prázdniny:

akce pořádá ŠD

Jarní prázdniny:

18. 2. 2019 výlet do akvária v České Lípě - PROJEKT
(Eliška, Lenka?)
19. 2. 2019 výlet do technického klubu DDM Rozmarýn do
Litoměřic (robotika) - PROJEKT
(Eliška)

Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019 FIMO workshop - jarní tvoření - PROJEKT
(Eliška, Z. Táborská)
Letní prázdniny:

červenec – letní dětský tábor
ubytování, pronájem místností apod.

Harmonogram přípravy letního tábora:
leden - únor

a) výběr zařízení pro konání tábora
b) stanovení přesného data konání
c) průzkum zájmu dětí a rodičů o tábor
d) oslovení dospělých osob, nejlépe kvalifikovaných
nebo se zkušenostmi jako oddíloví vedoucí na táborech

březen:

a) zajištění dopravy na tábor
b) sestavení rozpočtu
c) oslovení sponzorů

duben - červen

a) nábor účastníků (rozdání přihlášek)
b) evidence závazných přihlášek, plateb
c) sestavení programu, režim dne
d) zpracování jmenného seznamu účastníků
b) proškolení pracovníků o bezpečnosti, ochraně zdraví,
hygienických předpisech a předpisech týkajících se práce
s dětmi

Nabídka ZÚ je úměrná velikosti obce a školských zařízení. DDM bude v této
činnosti pokračovat, doplňovat a obměňovat programy dle poptávky a možností.
Nadále bude sledována náplň kroužků, docházka, zápisy do deníků,
bezpečnost dětí i pedagogických pracovníků, hygiena apod.

