Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov
Č.j. : 38 / 2016

Rámcový plán činnosti
DDM „Mraveniště“ TACHOV
pro školní rok 2016/2017

Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 25. 8. 2016

Zřizovatel bere plán na vědomí:

Rámcový plán činnosti (dále jen RPČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem,
Vyhláškou o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. a Školním vzdělávacím plánem DDM
Tachov.

Dům dětí a mládeže v Tachově byl zřízen Školským úřadem, jako právní subjekt funguje
od 1.1. 1993. S účinností od 1.9.2001 je zřizovatelem Plzeňský kraj. 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. září 2016 – květen 2017 ) rozšířit nabídku zájmových činností.
Zájmové vzdělávání bude realizováno prostřednictvím těchto forem :
- zájmová činnost pravidelná – prioritně, je klíčovou oblastí
- zájmová činnost příležitostná – akce, mají mj. charakter propagační
- předmětové soutěže a přehlídky dovedností – pověření KÚ PK - OŠMS
- letní prázdninová činnost, pobytové a příměstské tábory
- další formy zájmového vzdělávání – metodická práce, spontánní činnost,
individuální práce s talenty, další akce

Součástí RPČ jsou tyto přílohy:
Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017
Příležitostné akce „Mraveniště 2016/2017 (termínované + netermínované)

Provoz a činnost DDM
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 Vnitřním
řádem, tímto Rámcovým plánem a Plánem letní činnosti na období prázdnin. Poslední dva
zmíněné plány jsou předkládány ke schválení 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 zpravidla 1 x ročně.
Provozní porady se konají 1 x měsíčně (zpravidla ke konci měsíce).
Operativní porady svolává pracovník odpovídající za pořádání akce dle potřeby.
Ředitel provádí hospitační činnost dle plánu a aktuální potřeby. Personální obsazení externími
spolupracovníky se řeší do zahájení činnosti ZÚ (konec září).
Interní pedagogičtí pracovníci :
Mgr. Jaroslav M a t a s
Lenka Königsmarková
Alena D v o ř á k o v á
Hana V a j d o v á
Správní zaměstnanci :
Alena V i t e r n o v á
Provozní zaměstnanci :
Eva S k á l o v á
PaedDr.Zdeněk Jakl

ředitel
pedagog volného času
pedagog volného času
pedagog volného času
ekonomka
školnictví, úklid
pedagogický dozor, recepce

Míra přímé výchovné činnosti pedagogů volného času
Rozsah přímé výchovné činnosti pedagogů je dán nařízením vlády č.75 / 2005 Sb. Ve školním
roce 2016 / 2017 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
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 vyhlašované či doporučované MŠMT
- 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.
V případě neplnění řeší situaci úpravou úvazku.

Ekonomické zajištění činnosti
Řídí se ekonomickou legislativou. Výši příspěvku na úhradu nákladů na činnost
pravidelných zájmových útvarů stanovuje ředitel společně s ekonomkou a pedagogickými
pracovníky.
Kalkulaci nákladů a s nimi spojenou výši příspěvku účastníků příležitostné akce stanovují
a předkládají řediteli ke schválení garanti akce alespoň 14 pracovních dnů před zahájením
propagace. Po ukončení akce je ve spolupráci s ekonomkou vyhotovena konečná kalkulace.
Ta je součástí dokumentace DDM.
S výsledky hospodaření seznamuje ekonomka ostatní pracovníky na měsíčních poradách.
Kalkulace nákladů na letní činnost se řídí vnitřním předpisem.

Zájmová činnost pravidelná
Pro školní rok 2016/2017 nabízíme veřejnosti zájmové útvary v rozsahu předchozího roku
a tuto nabídku rozšiřujeme o 10 nových – informace o nich jsou součástí nabídkové
brožury a nabídkového listu. Celkem nabízíme možnost výběru z přibližně 100 kroužků.
Většina ZÚ zahajuje činnost v týdnu od 3.10.2016, o výjimkách jsou účastníci
informováni. Informace o nabízených zájmových kroužcích, ale i dalších aktivitách DDM je
možné získat přímo v „Mraveništi“ nejlépe v rámci Dne otevřených dveří, ale i později –
letáky, brožury, plakáty, dále potom v místním tisku, v relacích kabelové televize, a
především na webových stránkách www.ddmtachov.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 odloučených pracovištích - ZŠ Stráž, Přimda,
Rozvadov, Halže, OÚ Studánka, ZŠ Zárečná.
Výše zápisného je stanovena pololetně podle ekonomické náročnosti zvolených aktivit a je
pouze příspěvkem ze strany účastníka, nikoliv úhradou všech nákladů. Ředitel je oprávněn
v odůvodněných a doložitelných případech snížit, či prominout zápisné do kroužku.
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 2016/2017 obsazení vedoucími
zajistit. Přednostně spolupracujeme s kvalifikovanými pedagogy, trenéry, instruktory.

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 akce
především tvořivé, turistické, vodácké, sportovní. U příležitostných aktivit je vždy určen
pracovník – garant 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.

Předmětové soutěže a přehlídky dovedností
Dům dětí a mládeže v Tachově je pověřen OŠMS KÚ Plzeňského kraje organizací
předmětových a uměleckých soutěží v okrese. Část z nich probíhá přímo v objektu DDM
(recitační, olympiády v dějepisu a cizích jazycích), další se konají ve školách, kde působí
jednotliví garanti za předměty a kde jsou optimální podmínky prostorové i materiální.
Kromě soutěží vyhlašovaných MŠMT, se podílíme i na organizaci sportovních soutěží
vyhlašovaných AŠSK, BESIP, případně dalších.

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, kabelová televize, plakátovací plochy, letáčky, propagační akce,…).
Pro rok 2016/2017 nabídneme 1 pobytový tábor se zaměřením výtvarným a sportovně
turistickým, 1 s náročnější sportovní náplní, 1 vodácký nebo cyklistický tábor pro rodiče
s dětmi a 1 zahraniční pobytový. Kromě toho nabídneme veřejnosti tradiční a oblíbené
příměstské tábory. Zde bude různorodá náplň, od sportovních her, turistiky, výletů na
kolech, přes soutěže, plavání, až po výtvarné aktivity.
Na letní činnosti se budou podílet interní pedagogové odpracováním 15 kalendářních dnů,
zároveň budou garantovat vybrané akce. K letní činnosti budou přizváni externí
spolupracovníci s důrazem na odbornost pro vybranou aktivitu.

Další formy zájmového vzdělávání
V rámci spontánních aktivit nabízíme každoročně využití drobných sportovních zařízení
v okolí DDM – zpevněná plocha s konstrukcí pro basketbal, stůl pro stolní tenis, houpačky,
lanová pyramida, venkovní horolezecká stěna – balvan. Protože využívání těchto forem
činnosti je stále oblíbenější a počet účastníků roste, hledáme i způsob, jak tyto
potenciální klienty získat pro pravidelnou činnost.
Těžiště práce s talentovanými dětmi bude ve sportovních ZÚ, zejména v házené,
aerobiku, sportovní střelbě, lukostřelbě. Ve spolupráci s Českým lukostřeleckým svazem
a Lukostřeleckým oddílem Lukostřelci Českého lesa pokračuje činnost Lukostřeleckého
střediska mládeže. Se všemi ZŠ v Tachově pokračujeme již 6. ročníkem v celoroční
střelecké soutěži základních škol – zájem škol i jednotlivců trvá.
Pracovníci DDM se budou dle výběru z nabídkových katalogů vzdělávacích institucí
zúčastňovat odborných a doškolovacích kurzů a dle časových možností si zvyšovat a
obnovovat kvalifikaci pro organizování a vedení různých aktivit (DVPP).
Zvažovat budeme využitelnost vyhlašovaných projektů a grantů, jejichž prostřednictvím
bychom zlepšili podmínky pro provozování spontánních aktivit, včetně adrenalinových.
Spolupráci nabídneme MŠ, ZŠ, SŠ v Tachově i okolí, Tělovýchovné jednotě, KATu příp.
dalším zájmovým institucím.

V Tachově 26. 9. 2016
Mgr. Jaroslav M a t a s

TERMÍNOVANÉ AKCE „MRAVENIŠTĚ“
2016 – 2017
6.9. - 8.9.2016

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro školy a veřejnoust s praktickou činností

1. 10. 2016
16. 10. 2016
26. 10. 2016

STŘELECKÝ DEN s Mraveništěm

4. 11. 2016
25. 11. – 26. 11. 2016
27. 11. 2016

STAROČESKÉ PERNÍKY
VÁNOČNÍ NÁPADNÍK
SVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve spolupráci s MěKS

2. 12. 2016

MIKULÁŠSKÉ PLAVÁNÍ

3. 12. 2016

MIKULÁŠSKÁ TAŠKAŘICE ANEB ČERTÍ BÁL Studánka

3. 2. 2017
26. 2. 2017

ZIMNÍ NOČNÍ DEN v Mraveništi/pololetní prázdniny/
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL TACHOV

15. 3. 2017
13. 3. – 19.3. 2017

KOUPÁNÍ VE WEIDENU
JARNÍ PRÁZDNINY v Mraveništi

7. – 8. 4. 2017
13. 4. 2017
28. 4. 2017

VELIKONOČNÍ NÁPADNÍK
KOUPÁNÍ VE WEIDENU
SLET MALÝCH ČARODĚJNIC

27. 5. 2017

DEN DĚTÍ - POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM
JÍZDÁRNY

DRAKIÁDA Tachov
KOUPÁNÍ VE WEIDENU

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE „MRAVENIŠTĚ“
2016 – 2017
SOBOTNÍ KERAMIKA

STŘELECKÁ LIGA ŠKOL
HOROLEZECKÉ ZÁVODY
ČERTOVSKÉ ROJENÍ NA LEDĚ
LYŽOVÁNÍ v Mariánských Lázních
ZLATÝ ŠÍP /lukostřelecká soutěž/

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL
NETRADIČNÍ PLAVIDLA
VÍKEND NA VODĚ

termíny sledujte v měsíčních plánech DDM

www.ddmtachov.cz

ZÁJMOVÉ ÚTVARY DDM – ŠKOLNÍ ROK 2016-2017
ZÁJMOVÝ ÚTVAR

VEDOUCÍ

CENA

SCHŮZKY

MÍSTO

AEROBIK SPORT TEAM TACHOV

K.Mrázová

400,-

út 16.00 –17.45
pá 16.00- 20.00
so 10.00-12.00

DDM

AQUAAEROBIC

H.Vajdová

středa 19.45 - 20.45

bazén Tachov

ATLETIKA

David Lintner

500.-

čtvrtek 16.00-17.30

měst.stadion,
těl.ZŠ Kostelní

BASKETBAL

V. Hradil

400,-

pondělí 17.00 - 18.00 těl. ZŠ Hornická

BASKETBAL – přípravka

J.Pavlovičová

400.-

pondělí 16.00-17.00

BOWLING

J. Lipchavská

550,-

čtvrtek 16.00 – 17.00 bowling zim.stadion

CVIČENÍ A HRY SE PSEM

M.Václavová,
L.Königsmarková

400.-

čtvrtek 16.00-17.00

Cvičiště u Minerálky

DĚTSKÝ AQUAAEROBIK

H.Vajdová

400.-

pondělí 15.00-16.00

bazén Tc

DOPOLEDNÍ KERAMIKA

D.Vazačová

1000,-

pondělí 9.00 - 11.30

DDM

DORTÍKY I.začátečníci

L.Milbachová

450.-

pondělí 15.30-18.30

DDM

DORTÍKY II. pokročilí

L.Milbachová

450.-

úterý 15.30-18.30

DDM

DRÁČEK

L.Königsmarková

500,-

středa 8.30 - 11.30

DDM

FIT VAŘENÍ

L.Königsmarková

400.-

středa 17.30-19.00

DDM

150.-+vstup

těl.ZŠ Hornická

FLORBAL I., II.

J.Matas

400.-

středa I.15.00-16.00 těl.ZŠ Hornická
II.16.00-17.00

HÁZENÁ

S.Vysloužil

600.-

út.18.00-19.30,
čt 18.30-20.00

sport.hala
začínáme 6.9.2016

HÁZENÁ přípravka-minižačky

B.Radová,
A.Vlasáková

po 16.00-17.15
600.-+př.Sj.TC út 16.30-18.00
čt 17.00-18.30

sport.hala TC
začínáme 6.9.2016

HRY S MÍČEM

L.Königsmarková

400.-

čt 17.30-18.30

těl.ZŠ Hornická

JÓGA PRO DĚTI s ADÉL

A.Dvořáková

250.-

středa 18.00-19.00
čtvrtek 17.00-18.00

DDM

Jóga s Evou dospělí mládež

E.Šmejkalová

300.-

Úterý 19.00-20.00

DDM

JÓGA S EVOU dospělí,mládež

E.Šmejkalová

300.-

středa 18.00-19.00

DDM

KALANETIKA

I.André

300.-

pondělí 18.30-19.30

DDM

KERAMIKA děti, mládež

A.Dvořáková

500,-

po, čt 13.00 – 15.00
út.15.00 – 17.00
DDM
st.15.30 – 17.00

KERAMIKA PRO DĚTI

A.Dvořáková

500.-

středa 13.00-15.00

DDM

KLUBÍČKO

H.Vajdová,M.Křehlíková

500.-

pondělí 8.30-11.30

DDM

KOLO JE ZÁBAVA

L.Königsmarková

400.-

pondělí 13.30-14.30

DDM

KYTARA

F.Vrba

250.-

Pondělí 15.00–16.00 DDM

LETECKÝ MODELÁŘ

P.Winter

350,-

středa 15.00-18.00

DDM

LEZCI

Jan Cholenský

350.-

st. 16.30 – 17.30

DDM

LUKOSTŘELBA

J.Kolihová

400,-

pondělí 16.00-17.00

střelnice Rychta

LUKOSTŘELECKÉ STŘEDISKO

J.Kolihová

500.-

MAŽORETKY - děti

M.Pacnerová

300.-

pondělí 17.00-18.30
čtvrtek 17.00-18.00

střelnice Rychta
DDM,nábor 15.9.2016
začínáme 22.9.2016

MAŽORETKY- mládež,dospělí

M.Pacnerová

300.-

Pátek 20.00- 21.00

DDM

MERKUR

L.Königsmarková

400.-

čt 13.,30-15.00

DDM

MRAZÍK

L.Königsmarková

300,-

středa 13.30 - 15.00 zimní stadion

PASTELKA

A.Dvořáková

300.-

úterý 13.00-14.30

DDM

PATCHWORK -pro dospělé pokročilé R.Kučnírová

600.-

úterý 18.00- 20.00

DDM

PATCHWORK A JINÉ TVOŘENÍ děti R.Kučnírová, H.Vajdová

400.-

úterý 16.00-18.00

DDM

PAVOUČEK

L.Königsmarková

350.-

středa 15.30-16.30

DDM

PILATES

R.Ruthová

300.-

úterý 17.50-18.50

DDM

PLAVÁNÍ BATOLAT S RODIČI

L.Königsmarková

PLAVÁNÍ mírně pokročilí

H.Vajdová

400.-

čtvrtek 14.00-15.00

pl.bazén TC

PLAVÁNÍ pokročilí

H. Vajdová

400,-

út 15.00-16.00
út. 16.00-17.00

pl. bazén Tachov

PLAVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

H.Vajdová

400,-

pondělí 16.00 - 17.00 pl. bazén Tachov

PLAVÁNÍ začátečníci

H. Vajdová

400,-

pondělí 14.00-15.00

L.Königsmarková

500,-

úterý 8.30 - 11.30

DDM

400.-

úterý 16.00-17.30

Měst.stad.,
těl.ZŠ Hornická

SLUNÍČKO
SPORT.PŘÍPRAVKA - ATLETIKA

L.Königsmarková

150.-+vstupné úterý 14.00-15.00

bazén TC

pl. bazén Tachov

SPORTOVNÍ STŘELBA

F.Königsmark

400,-

čtvrtek 16.00 - 17.00 střelnice Rychta

STOLNÍ TENIS

P. Žalud

500.-

čtvrtek 17.00-19.00

sport. hala

STONOŽKA

L.Königsmarková

300.-

čtvrtek 9.30 – 10.30

DDM

Střelba z airsoftových zbraní

J.Gomolák

600.-

neděle 14.00-16.00

střelnice Rychta

SUPERKALANETIKA

A.Hellerová ,L.Srkalová

300,-

čtvrtek 18.30 - 19.30 DDM

ŠIKULKY

H.Vajdová

350,-

středa 13.30 – 15.00 DDM

ŠKOLIČKA

H.Vajdová,M.Křehlíková

500,-

čtvrtek 8.30 - 11.30

DDM

ŠPERKY A JINÉ DROBNOSTI

I.Kratochvílová

350.-

středa 15.15-17.15

DDM

TANEČNÍ MIX - děti

Veronika Merglová

350.-

pondělí 17.00-18.00

DDM

Taneční MIX - dospělí

Veronika Merglová

350.-

pondělí 19.30-20.30

DDM

TENIS

L.Kolihová

500.-

středa 16.00-17.00

těl.ZŠ Zárečná

TRAMPOLÍNKY

L.Königsmarková

450.-

pondělí 15.00-16.00

Fun B

TVOŘIVÉ DÍLNY

A.Dvořáková

450,-

pondělí 15.00 - 17.00 DDM

VEČERNÍ KERAMIKA

D.Vazačová

1000,-

po 17.30-20.00

DDM

VOLEJBAL

L.Königsmarková

450.-

úterý 18.00-19.00

těl.ZŠ Hornická

VYBÍJENÁ

¨L.Königsmarková

450.-

pondělí 16.30-17.30

těl.ZŠ Hornická

ZUMBA pro děti

V.Multušová

300.-

pondělí 16.00-17.00 DDM

Pravidelná zájmová činnost začíná 3.10.2016

