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Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže  

Nová generace 
 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) byl zpracován na základě Zákona č. 561/2004 Sb. 

(Školský zákon) § 3 a 5, odst. 2 a 3 a také v návaznosti na vyhlášku 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání.   

ŠVP vydává ředitel pro všechna místa činností a služeb poskytovaných zařízením. ŠVP úzce 

souvisí s plánem činnosti a řády střediska na daný školní rok. 

 

Identifikační údaje 

Název organizace:  Dům dětí a mládeže Nová generace 

Zřízená ke dni:    1. září 2011 

Sídlo:       KC Sion, Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové 

Identifikační číslo (IČ):  71341404 

IZO:       168 102 277 

Zřizovatel:     Sion z. s. 

Právní forma:    školská právnická osoba 

Ředitel střediska:   Mgr. Václav Pelcl 

  

Charakteristika zařízení 

Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové 

Adresa: Na Kotli 1201, Hradec Králové, 50009 

IČO: 71341404 

Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) byl založen roku 2006 a náležel pod ZŠ Sion J. A. 

Komenského. Od 1. 1. 2012 existuje jako samostatné školské zařízení - Dům dětí a mládeže 

Nová generace. 

 

Zřizovatel: 

Název: Sion z. s. 

Sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové 

IČO: 26520982 

 

Kontakty: 

mobil:   608 700 227 

e-mail:  info@ddmng.cz 

web:  http://www.ddmng.cz  
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Statutární zástupce: 

ředitel  –  Mgr. Václav Pelcl 

Zařazení do sítě škol: 

č.j. 38391/2011-25 ze dne 19.12.2011 

Identifikátor zařízení: 691 003 408 

IZO: 168 102 277 

 

Hlavní cíle vzdělávání v DDM Nová generace 

1. Vytvářet odpovídající zázemí pro práci s dětmi a mládeží v oblasti zájmových a 

volnočasových aktivit realizovaných ve spolupráci s Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

v Hradci Králové a Střední školou Sion High School. 

DDM se opírá o křesťanské hodnoty. Není křesťanskou institucí v teologickém slova smyslu, ale 

jako taková nabízí svým klientům kromě standardních zájmových a volnočasových aktivit také 

křesťanský postoj k životu.  

V tomto ohledu je DDM v rámci Královéhradeckého kraje jedinečným střediskem, jež zastává 

důležité místo v nabídce stávajících středisek volného času (dále jen SVČ) a DDM. DDM zároveň 

doplňuje výchovně-vzdělávací proces na ZŠ Sion J. A. Komenského. 

2. Posilovat výchovnou roli ZŠ Sion J. A. Komenského a umožnit efektivní využívání zdrojů školy. 

DDM napomáhá ZŠ Sion J. A. Komenského v záměru stát se otevřenou institucí komunitního 

významu. Tím, že se do výchovy kromě pedagogů zapojuje široký okruh dobrovolných 

spolupracovníků z řad rodičů a přátel školy, dochází k propojení lidských a materiálních zdrojů 

školy na straně jedné a místní komunity na straně druhé. DDM dokáže podpořit zájemce o 

pedagogické vzdělání. Tím vytváří právní i praktický rámec efektivního využití všech těchto 

materiálních, lidských a prostorových zdrojů. 

3. Být garantem rovnosti příležitostí v přístupu ke vzdělání a výchově. 

Hradec Králové a okolí nabízí dětem a mládeži prostřednictvím různých zájmových a 

volnočasových středisek, sportovních klubů apod. velké množství možností, jak trávit volný čas 

a rozvíjet své zájmy, schopnosti a dovednosti. Převážná část těchto aktivit je však orientována 

na „profesionalizaci“ či výkon. Je mnoho dětí, které ve své činnosti nedosahují výsledků na to, 

aby se prosadili do hráčského týmu, nebo nemají ambice orientovat se v takové míře na výkon. 

Pro DDM jsou takové děti součástí hlavní cílové skupiny. Navíc, zájmové vzdělávání (dále jen ZV) 

je v DDM poskytováno za rozumnou úplatu, mnoho zájmových útvarů je dokonce zdarma či za 

symbolickou úplatu a mělo by tak být dostupné skutečně všem rodinám.  

4. Motivovat rodiny k aktivnímu přístupu k výchově dětí a celoživotnímu vzdělávání 

Záměrem DDM je podporovat a spojovat rodiče i celé rodiny v jejich úsilí o výchovu nové 

generace. DDM je platformou, na které se kromě rodin do tohoto procesu zapojuje i širší 
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komunita dobrovolných spolupracovníků všech generací, čímž se u všech zúčastněných rozvíjí 

schopnost spolupracovat a vytvářet hodnoty společně s jinými lidmi.   

Současné aktivity představují široký záběr práce od nejmenších dětí po seniory. DDM umožňuje 

propojovat jednotlivé aktivity do jednoho celku, čímž vede jednotlivé generace k vzájemné 

toleranci a ohleduplnosti a respektu k jiným lidem, kulturám a hodnotám. Zároveň přirozeným 

způsobem umožňuje výměnu zkušeností, čímž podněcuje k dalšímu osvojování si vědomostí a 

dovedností. 

 

Profil pedagogického pracovníka DDM Nová generace: 

• poskytuje přijetí dětem, má k nim vztah 

• je dětem příkladem 

• disponuje charakteristickými pedagogickými vlastnostmi (trpělivost, obětavost, pokora) 

• je vzdělaný (má dostatečnou odbornou kvalifikaci) a má praktické dovednosti 

• je odpovědný a umí spolupracovat 

• je ztotožněný s křesťanskými hodnotami 

 

Klíčové kompetence 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.  

 

Tím, že účastníci navštěvují zájmové vzdělávání dobrovolně a ve svém volném čase, získávají a 

rozvíjejí klíčové kompetence přirozeně, vnitřní motivací. V DDM Nová generace se snažíme 

dosáhnout takových výsledků s účastníky ZV, abychom přispěli k rozvoji vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Rozvíjíme u 

účastníků kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální kompetence, 

komunikativní, občanské a pracovní.  

 

Charakteristické klíčové kompetence pro většinu zájmových útvarů a účastníky zájmové činnosti 

DDM (s přihlédnutím k rozličným věkovým obdobím). Účastníci:  

 jsou schopni aktivního využití volného času 

 získávají zdravé sebevědomí 

 umí definovat svoje zájmy a záliby 

 umí vyjádřit nahlas svůj názor 

 dokáží definovat problém, formulovat své myšlenky 

 dokáží přijmout kritiku 

 projevují zdravé sebevědomí  

 dokáží požádat o pomoc druhého člověka 
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 projevují úctu ke starším lidem 

 rozvíjejí svoje nadání 

 respektují názory druhých lidí 

 používají správně nástroje a vybavení ve svém kroužku 

 

Konkrétní praktické kompetence vycházejí z cílů a náplní jednotlivých zájmových útvarů.  

 

Formy, délka a časový plán vzdělávání 

1. Pravidelné zájmové útvary 

Jedná se především o kroužky dětí a mládeže a kurzy pro dospělé. Scházejí se v odpoledních 

hodinách, zpravidla jednou až třikrát týdně. Činnost zahajují ve školním roce, začínají v polovině 

září a končí v polovině června.  

Délka zájmového vzdělávání a z ní vyplývající časový plán je pro jednotlivé formy zájmového 

vzdělávání stanovena odlišně, ale zpravidla jeden školní rok. Vzhledem k tomu nelze délku a 

časový plán vyměřit paušálně. Evaluace činností a sebereflexe pedagogických pracovníků však 

umožňují případnou korekci těchto programů. 

2. Příležitostné zájmové útvary 

Jedná se o kroužky s nepravidelnou frekvencí v odpoledních resp. večerních hodinách 

v průběhu celého roku. Většinou se jedná o dospělé účastníky.  

3. Táborová a pobytová činnost 

Uskutečňuje se v období prázdnin, státních svátků, případně víkendů. Trvá od několika dní do 

několika týdnů. 

4. Příměstské tábory 

Probíhají v době prázdnin a trvají dle typu od jednoho do dvou týdnů. 

5. Příležitostná činnost, jednorázové akce a pravidelné akce 

Jednorázové akce se konají příležitostně, jsou určeny zejména pro širokou veřejnost a trvají 

zpravidla několik hodin (např. Drakiáda, Město plné lampionů, Království masek atd.). 

Pravidelné akce (koncerty, výstavy, exkurze, představení apod.) organizují jednotlivé zájmové 

kroužky samostatně nebo i ve spolupráci s dětmi. Při konání těchto akcí spolupracujeme 

s dalšími organizacemi – Sion Nová generace, Základní škola Sion J. A. Komenského, Mateřská 

škola Sion a Střední škola Sion High School. 

6. Osvětová, vzdělávací činnost 

Uskutečňuje se příležitostně např. formou vzdělávacích kurzů (vzdělávání pedagogů pro 

neformální vzdělávání). 
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Obsah vzdělávání, zájmové útvary DDM Nová generace 

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 
 

 Kroužek předškoláka 

Jedná se o předškolní výuku zábavnou formou, 

kde se děti seznamují s prostředím školy. 

Rozvíjejí se především v oblastech 

grafomotoriky (správné držení tužky apod.), 

dále v oblasti matematických představ, správně 

rozpoznávat barvy a strany, umět se rychle 

zorientovat v obrázku, vyjadřovat se a mnoho 

dalších věcí. Kroužek probíhá v příjemném 

prostředí naší ZŠ Sion (budova Mandysova) s 

moderním vybavením. Na děti se těší milá paní učitelka, která jim ráda pomůže s každým 

úkolem. Pokud máte o kroužek zájem, dejte nám co nejdříve vědět. Kroužek je zdarma. 

vedoucí kroužku: Daniela Truhlářová, Gabriela Wágnerová 

 Florbalový klub 

Florbalový klub Hradečtí lvi – FBC Sion nabízí dětem příležitost stát se součástí našeho týmu již 

od 5 let. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou pro hráče, kteří chtějí hrát závodně, i pro ty, co 

si chtějí jen tak zasportovat a být s partou kamarádů. Bližší informace na www.hradectilvi.cz.   

tým trenérů florbalu 

 Výtvarný ateliér pro nejmenší    

Pro nejmenší je určený kroužek, jehož obsahem 

bude hravé výtvarné tvoření. Kroužek bude 

věnován hlavně malbě, ale i dalším výtvarným 

činnostem podle návrhů, nápadů a zájmu dětí a 

rodičů. Děti mohou tvořit samostatně i za 

pomoci rodičů - jejich přítomnost je vítána.  

vedoucí kroužku: Tereza Zuščáková 

 

 Keramika pro nejmenší a jejich rodiče    

V tomto kroužku zprostředkujeme nejmenším dětem první setkání s keramickou hlínou i jinými 

materiály na modelování a odlévání. Nejmladší děti tradičně vytvářejí nejpřirozenější a 

nejoriginálnější výrobky. Asistence rodičů jen umocní společný zážitek z tvorby předmětů 

http://www.hradectilvi.cz/
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užitého umění: hliněných zvířátek, hrníčků, plošných dekorací, šperků, odlitků přírodnin 

a předmětů určených k dekorování interiéru. 

                                                         vedoucí kroužku: Andrea Chochrunová 

 Angličtina pro nejmenší   
Kroužek pro předškoláky, kde pomocí zábavných her, písniček i ukázek z filmů se děti efektivně 

učí novým slovíčkům a základním gramatickým jevům. 

vedoucí kroužku: M.Černá, L. Doksanská 

 Flétnička a klávesy   
Kroužek nabízí hru na zobcovou flétnu a klávesy pro předškoláky. Hraní ve skupině pro zdraví i 

pro radost pro holky i kluky. Cílem kroužku je naučit hrát děti jednoduché lidové písničky, 

správně dýchat a udělat ze hry na nástroj 

koníčka, ke kterému se budou vždy a rádi vracet. 

 

vedoucí kroužku: Hana Haltufová, Patricie Vítová 

 Kroužky v Mš Sion  
V prostorách Mš Sion nabízíme kroužky pro 

předškolní děti (Angličtina, Cestovatel, 

Dramatický kroužek, Flétnička, Hrátky s hudbou, 

Klávesy, Předškolák, Sportovky, Šikulky a Vaření. 

Jedná se o předškolní výuku  se zaměřením na celkový rozvoj dítěte. 

vedoucí kroužku: pracovnice Mš Sion 

FLORBAL 
 Florbalový klub Hradečtí lvi – 

FBC Sion  

Florbalový klub nabízí příležitost pro děti, 

které chtějí hrát závodně, i pro ty, co si 

chtějí jen tak zasportovat a být s partou 

kamarádů. Účastníme se pravidelných 

turnajů Královéhradecké ligy. Do 

přípravky nabíráme děti již od 5 let a 

nejstarší si u nás zahrají v kategorii 

dorostu a juniorů (16 až 17 let). Tréninky 

probíhají v tělocvičnách ZŠ na Moravském 

předměstí, Malšovicích a ve sportovní hale Třebeš. Bližší informace na www.hradectilvi.cz. 

tým trenérů florbalu 

http://www.hradectilvi.cz/
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VOLEJBAL 
 Volejbal (5. - 9. třída) 

Volejbalový kroužek je určen pro holky a kluky od 5. třídy, kteří mají rádi kolektivní sporty.   Děti 

si zde osvojí pravidla volejbalové hry a naučí se základní druhy úderů, jako je odbití a podání 

vrchem i spodem. Součástí tréninků jsou i zábavné pohybové hry s míčem a průpravná cvičení 

pro zlepšení fyzické kondice, obratnosti a vytrvalosti.  

Při tréninku jsou děti vedeny k týmové spolupráci. V průběhu sezóny se děti účastní 

volejbalových soutěží a turnajů. 

vedoucí kroužku: Nikola Hartigová, Radek Dachovský 

 Minivolejbal – dívky (do 11 let) 

Minivolejbal je určen pro všechny malé zájemkyně, které se chtějí věnovat volejbalu. Na 

trénincích se děti naučí základní techniky práce s míčem, spolupráci ve skupinkách a týmové 

hře. Děti se během sezóny účastní několika turnajů. 

vedoucí kroužku: Lucie Řehořková, Natálie Dachovská 

 

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY - OSTATNÍ 

 Fotbalový kroužek & stolní 
tenis (1. - 3. třída) 

Protože fotbal miluje skoro každý kluk, 

pokračujeme ve fotbalovém kroužku pro 

kluky od 1. do 3. třídy. Bude se jednat o 

položení základů techniky a hlavně o hru, 

kterou všichni mají rádi. 

vedoucí kroužku: Vojtěch Vašek 

 Parkour – NOVINKA 

V tomto novém kroužku děti získají možnost rozvíjet bezpečně a efektivně parkourové 
dovednosti s gymnastickými prvky, sílu, obratnost a pohybovou zručnost. 
 

vedoucí kroužku: Jana Truksová 

TANEČNÍ KROUŽKY  

 Moderní tanec (streetdance) a gymnastika pro nejmenší 
Kroužek je určen pro nejmenší tanečníky. Výuka rytmiky, vnímání hudby a základních tanečních 
prvků moderních tanců. Při kroužku se  děti  naučí  základy  několika tanečních  stylů  (např. hip 
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hop, funk, break dance, showdance, disco, 

scénický tanec) s gymnastickými prvky.  

vedoucí kroužku: Patricie Vítová  

HUDEBNÍ KROUŽKY 
 Hudební kroužky (1. - 9. třída)  

Kroužky pro všechny milovníky hudby, bez rozdílu 

věku, nabízíme hru na zobcovou flétnu, příčnou 

flétnu, kytaru a klávesy. Nově také nabízíme 

dramaticko-hudebně-taneční kroužek. Žáci si 

osvojí techniku hry na hudební nástroj a základy 

hudební teorie. Cílem kroužků je naučit hrát děti 

lidové, klasické i moderní písničky a udělat ze hry 

na nástroj koníčka, ke kterému se budou vždy a 

rádi vracet. 

vedoucí kroužku: Hana Haltufová, Patricie Vítová, Tereza Zuščáková, Jan Verner 

UMĚLECKÉ A KREATIVNÍ KROUŽKY 

 Šikulky – šikovné ruce (1. - 4. třída) 
Zajímavé techniky, postupy a materiály.  

V uvolněné veselé atmosféře děti odhalují tajemství 

různých, i netradičních, výtvarných technik. 

Prostřednictvím práce se zajímavými nástroji a 

materiály (řezáky, pájkovačka, žehlička na enkaustiku, 

embosovací jehly, plech, drátek, sklo) rozvíjejí jemnou motoriku a výtvarnou fantazii. Každé dítě 

prožije radost, kterou mu přinese tvoření i pocit úspěchu z výsledného dílka. 

vedoucí kroužku: Petra Štěpánková 

 

 Keramika (max. 5. třída) 

Tvorba originálních keramických artefaktů.  
Hravými činnostmi vytváříme z hlíny předměty 

dekorační i užitkové hodnoty. Vyrábíme nádoby – 
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hrnečky, misky, bylinkáče, květináče, glazované šperky, zvířátka, keramické hodiny, zvonečky, 

šperky... Pokročilí keramici dokážou dekorovat předměty zajímavými technikami glazovaní, 

burelem, rytím… Vytvoří tak mnoho předmětů využitelných nejen v domácnosti, ale i jako dárky 

a pozornosti pro své blízké. 

 

     vedoucí kroužku: Andrea Chochrunová 
 
 

 Výtvarný ateliér (1. – 4. třída, 5. – 9. třída) 

Rozvoj malířských schopností a výtvarného nadání dětí. 
Děti tvoří vlastní umělecká dílka, hodící se do každého interiéru. Zaměřujeme se na zátiší, 

krajinomalbu, portrétování metodou One brain. Kromě klasické malby na plátno si děti užijí 

i volné tvorby a experimentování. Mladší žáci mohou učinit první 

krůčky ve výtvarném projevu a rozvinout svůj talent v tvořivých 

výtvarných hrách. Zábavnou formou nabudou dovednosti vytvářet 

akvarel, lazurováním oživit obraz, používat správně pastel, akrylové i 

temperové barvy. Osvojí si kresbu postavy lidské i zvířecí. 

vedoucí kroužku: Tereza Zuščáková, Andrea Chochrunová  

 
 Kroužek vaření (1. - 4. třída)  

Pro všechny malé i větší kuchtíky, kteří rádi nejen vaří, smaží, pečou, 

ale i baští, je tu kroužek vaření. Společně zabrousíme do různých 

částí světa, kde nakoukneme pod pokličku kuchařského umění a 

místních specialit. Naučíme se, jak se loupou brambory, strouhá 

mrkev, proč kyne těsto, ale i jak se třeba peče a zdobí dort. Seznámíme se také se základy 

stolování a servírování.  

vedoucí kroužku: Martina Dobešová 

JAZYKOVÉ KROUŽKY 
 Angličtina pro prvňáčky, angličtina – konverzace (2. - 3. třída, 3. - 4. třída, 5. – 9. 

třída) 
Kroužek pro bystré hlavičky, které se chtějí 

domluvit v cizí zemi. Výuka je zaměřena na 

procvičování slovní zásoby a její rozšíření nad 

školní rámec. Pomocí zábavných her, písniček i 

ukázek z filmů se děti efektivně učí novým 

slovíčkům a základním gramatickým jevům, 
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v čemž jim pomáhá jejich oblíbený kamarád - anglicky mluvící papoušek. Druhostupňové děti se 

věnují pokročilejší konverzaci - rozvoji slovní zásoby a komunikaci.  

vedoucí kroužku: Petra Dachovská, Soňa Bublová, María Suárez 

 
 

 Španělština pro děti – NOVINKA 

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, který se u nás 
mohou děti naučit. Děti se naučí základy tohoto krásného jazyka přímo s rodilým mluvčím. 
Budou umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáží ovládat základní fráze. Výuka je vedena 
interaktivní formou, kde učitel kombinuje interaktivní tabuli, hry s dětmi a jiné poutavé aktivity. 
 

vedoucí kroužku: María Suárez 

TECHNICKÉ KROUŽKY  
 Technika kolem nás I (1. - 3. třída)  

Na kroužku se děti seznámí s českým grafickým 

programem Zoner Callisto, kde se učí přirozeným 

způsobem práci na počítači. Vyzkouší si základy 

práce na počítači, bude zde i prostor na různé 

výukové programy.  

vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa 

 Technika kolem nás II (2. - 4. třída) 
Kroužek navazuje na kroužek pro začátečníky. Je rozšířen o práci s programem Smart Notebook 

pro práci s interaktivní tabulí a využitím internetu, více prostoru bude věnováno zpracování 

fotografií a základům animace.  

vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa 

 Technika kolem nás III (3. - 4. třída) 
V tomto kroužku se věnujeme pokročilejším aplikacím, např. práci s tabulkovým editorem nebo 

kresbami. Vyzkoušíme si také základy focení, kde svoje úlovky budeme dále zpracovávat na 

počítači. Také se seznámíme s další technikou, jako je kopírka, skener, diktafon nebo GPS.  

 

vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa 

 Technika kolem nás IV (5. - 9. třída) 
Tento kroužek je zaměřen převážně na multimediální témata, jako je práce s videokamerou, 

zpracování videa a zvuku. Také si připomeneme tvorbu animací. Velká část bude též věnována 

tvorbě prezentací ve formě webových stránek.  

vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa 
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PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY 
 Přírodovědný kroužek (1. - 4. třída)  

Kroužek je zaměřený na praktické poznávání přírody kolem nás. Děti budou určovat známé 

rostliny v přírodě, poznávat houby v lese, seznámí se s 

pozorováním mikroskopických preparátů a prakticky 

budou poznávat způsob života některých druhů 

živočichů, například chovem cvrčků, žížal nebo 

hlemýždě. Zastavíme se i za veterinářem. 

vedoucí kroužku: Jan Klimoš 

 Přežití v přírodě 

Jedná se o jedinečný a netradiční kroužek. Děti se seznámí s naší přírodou a naučí se, jak ji 

využít v případě nouze. Naučíme se najít vodu a jídlo, postavit si přístřešek, pracovat s mapou a 

mnoho dalšího. Součástí kroužku jsou také zábavné hry a soutěže. 

vedoucí kroužku: Pavel Mifek 

 

 Mensa klub (2. - 6. třída)  

Chtěli bychom podpořit děti, které se zajímají o 

nové věci, a poskytnout jim nadstandardní 

rozvoj a rozšiřování obzorů. Budeme se učit 

logicky myslet, luštit rébusy, chodit na exkurze, 

dělat pokusy a setkávat se se zajímavými hosty. 

Počítáme také s podporou rodičů, kteří mohou 

pomoci s přinášením dalších témat nebo 

přiblížení jejich práce v zaměstnání v rámci 

exkurzí. 

                                vedoucí kroužku: Jan Klimoš 

 Věda je zábava (kroužek vědeckých pokusů) - NOVINKA 

Vždy to vaše děti táhlo dělat všelijaké pokusy a poznávat přírodní zákonitosti? Máte pocit, že 
fyzika, chemie nebo práce s mikroskopem je to, co žene vaše dítě k touze poznávat dosud 
nepoznané? Pokud ano, neváhejte a přidejte se k nám 

vedoucí kroužku: Jan Klimoš 
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OSTATNÍ KROUŽKY 
 

 Deskové hry (1. - 4. třída) 

Rozvinutí ve strategii a logickém uvažování, 

turnaje v deskových hrách. Budeme se učit 

tradiční deskové hry (dáma, mlýn, pro starší 

šachy), nové strategické hry (Hobbit, 

Carcassonne, Lovci a sběrači…) a nebudou 

chybět karetní hry (pexeso, kimovka, prší, 

kvarteto…) a hlavolamy. Na řadu přijdou také i 

logické hry (Logeo, Set!…). 

vedoucí kroužku: Martina Dobešová 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
 Angličtina, španělština 

Kurz je zaměřen na vyvážené zvládnutí všech jazykových dovedností – gramatiky, porozumění 

mluvenému slovu, psaní a mluvení, s důrazem na konverzaci. Je určen pro mírně až středně 

pokročilé zájemce.  

                                                               vedoucí kurzu: María Suárez 

 Florbal pro dospělé 

Pro všechny, kteří si rádi zasportují s hokejkou v ruce. Přátelská utkání probíhají každou neděli 

od 19:30 do 21:00 hod. Vítány jsou i dámy. 

organizátor kurzu: Ing. Jan Skořepa 

 Volejbal pro dospělé 
Je určen začínajícím i pokročilejším rekreačním hráčům. Kurz není o tom "vyhrát ligu", ale bavit 

se sportem. Tréninky probíhají na ZŠ Štefcova každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin. 

organizátor kurzu: Ing. Jan Skořepa 
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Podmínky přijímání uchazečů, podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání 

Účast na činnosti a aktivitách DDM Nová generace je založena na dobrovolnosti. DDM Nová 

generace je otevřen všem potencionálním zájemcům, kteří mají zájem o některou z aktivit 

střediska a naplní další podmínky potřebné pro zapsání do jednotlivých forem vzdělávání. 

Přijímání účastníků je ohraničeno kapacitou a případně věkem, pro který je aktivita určena. 

1. Pravidelné zájmové útvary 

Závazná přihláška podepsaná účastníkem resp. zákonným zástupcem, zaplacení stanovené 

úplaty, volná kapacita kroužku.  

2. Příležitostné zájmové útvary 

Zpravidla bez přihlášky, za úplatu dle stanovené výše, volná kapacita. 

3. Táborová a pobytová činnost 

Přihláška podepsaná účastníkem resp. jeho zákonným zástupcem, prohlášení o bezinfekčnosti, 

lékařské potvrzení, zaplacení stanovené úplaty, volná kapacita. 

4. Příměstské tábory 

Přihláška podepsaná účastníkem resp. jeho zákonným zástupcem, zaplacení stanovené úplaty, 

volná kapacita. 

5. Příležitostná činnost, jednorázové akce 

Zaplacení vstupného (kromě účinkujících). 

6. Osvětová, vzdělávací činnost 

Přihláška, úhrada kurzovného.  

 

Ukončení zájmového vzdělávání je dáno zaměřením konkrétní činnosti a může proto 

proběhnout například formou odevzdání diplomu o absolvování činnosti, táboru apod., dále pak 

závěrečnou prezentací (výrobků), vernisáží, veřejným vystoupením, letním táborem a podobně. 

Podmínky předčasného ukončení zájmového vzdělávání stanoví Vnitřní řád organizace. 

Zpravidla je to na základě oznámení zákonného zástupce. Doklad o oficiálním ukončení 

vzdělávání může vydat ředitel po dohodě zúčastněných.  

 

Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na zájmové vzdělávání mají právo všichni zájemci se specifickými potřebami, jestliže jeho 

obsah, formy a metody odpovídají jejich potřebám a možnostem. Pedagogové vytvářejí 

optimální podmínky k individuální integraci v rámci útvarů zájmového vzdělávání. Individuálním 

přístupem přispívají k rozvoji osobnosti každého klienta, dopomáhají k učení a komunikaci s 

ostatními a pomáhají jim k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti. Účastníci se speciálními 

potřebami jsou integrováni do běžných aktivit organizace a je k nim přistupováno s ohledem na 
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míru jejich znevýhodnění. Za tímto účelem DDM využívá odbornosti pracovníků a pomoci 

dobrovolníků. 

Mezi klienty se specifickými vzdělávacími potřebami patří též jedinci nadaní. Úkolem pedagogů 

je vytvářet podmínky pro rozvoj jejich nadání ve všech formách zájmového vzdělávání s 

možností individuálního přístupu a umožňovat jim rozvoj talentu i mimo možnosti a podmínky 

DDM. 

 

Materiální a technické podmínky 

Zájmová činnost probíhá ve čtyřech budovách – ZŠ Sion J. A. Komenského v ulici Mandysova a 

v ulici Kleinerových, MŠ Sion v ulici Kleinerových a na Kotli, dále v budově KC Sion v ulici Na Kotli 

a v budově Sion High School v ulici Hradecká.  Tyto budovy jsou situovány v klidných městských 

částech Hradce Králové. Před budovami se nachází velké, veřejně přístupné dětské hřiště s 

dětským koutkem a fotbalovým hřištěm. Kroužky pro předškoláky, umělecké a technické 

kroužky se realizují především v budově ZŠ Sion J. A. Komenského v ulici Mandysova a dále v MŠ 

Sion v ulici Kleinerových a v ulici na Kotli, kde jsou k dispozici víceúčelové učebny a dále 

prostory pro ukládání potřebných materiálů a učebních pomůcek. Vedle budovy ZŠ a MŠ Sion J. 

A. Komenského v ulici Kleinerových je nově postavená mobilní učebna, která je využívána 

především pro realizaci výtvarných a uměleckých zájmových činností. V prostorách budov KC 

Sion a Sion High School probíhají zejména hromadná setkání (přednášky, besedy, workshopy, 

dílny, semináře, výstavy apod.).  

Pro pohybové zájmové činnosti (florbal, fotbal, volejbal, taneční kroužky aj.) máme pronajaté 

tělocvičny vč. tanečního sálu se zrcadly (tělocvična ZŠ Mandysova a ZŠ Štefcova, tělocvična SŠ 

strojní a SŠ stavební, tělocvična SŠ a SOU HNN, tělocvična ve Vysoké nad Labem, SH Třebeš aj.).  

 

Personální podmínky 

Činnost DDM zajištují pedagogové volného času, pedagogičtí zaměstnanci mimo pracovní 

poměr, dobrovolníci a ostatní (THP a provozní zaměstnanci). Činnost zaměstnanců DDM vyplývá 

z jejich pracovních náplní a řídí se vyhláškou č. 263/2007, kterou se stanovuje pracovní řád 

MŠMT pro zaměstnance škol a školských zařízení. Vedoucí roli DDM vykonává ředitel. O 

praktický chod DDM se stará provozní manažer s údržbářem, kteří vytvářejí zázemí jednotlivým 

zájmovým útvarům nejen na hlavním pracovišti. Více je uvedeno v organizačním a pracovním 

řádu organizace.  

 

Ekonomické podmínky 

Financování DDM je zajištěno příspěvky zřizovatele, dále příspěvky z grantů a dotací od orgánů 

státní správy (MŠMT), sponzorskými dary firem i jednotlivců, vlastními zdroji pocházejícími 
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z hlavní činnosti (poplatky, vstupné). Každoročně je stanoven ceník pravidelné zájmové činnosti, 

pro příležitostnou činnost jsou ceny stanoveny průběžně s konáním akce.    

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Prostory DDM a ostatní využívané prostory odpovídají požadavkům dle Vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. 

Provoz a režim DDM se řídí Vnitřním a Organizačním řádem SVČ a souborem vnitřních předpisů, 

které stanovují zásady pro vzdělávací a provozní činnost.  

Všichni pracovníci a účastníci zájmového vzdělávání při DDM jsou seznámeni se základními 

podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany. Povinnost zajistit toto poučení má ředitel 

zařízení, vedoucí jednotlivých zájmových útvarů a pracovník zodpovědný za dodržování BOZP a 

PO. 

V případě činností, které nejsou běžné nebo jsou zvláště nebezpečné, musí vedoucí těchto 

činností absolvovat příslušná bezpečnostní proškolení.   

Zodpovědnost za bezpečnost práce při zájmové činnosti nese pedagogický pracovník s alespoň 

minimálním pedagogickým vzděláním, vedoucí starší 18 let.  

 

Závěrečná ustanovení 

Součástí ŠVP DDM jsou roční plány jednotlivých zájmových útvarů. Školní vzdělávací program 

DDM je zveřejněn na www.ddmng.cz  a je k dispozici v kanceláři DDM. 

ŠVP byl sestaven a projednán poradou vedení a vstoupil v platnost dne 1. 9. 2014. 

Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2019 

 

 

Schválil: Mgr. Václav Pelcl, ředitel DDM Nová generace 


