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Identifikační údaje DDM
Dům dětí a mládeţe hlavního města Prahy
sídlo: Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 00064289 IZO: 600039943
e-mail: ddmpraha@ddmpraha.cz tel/fax: 222 333 888/ 222 333 891

Zřizovatel:
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1
Zřizovací listina příspěvkové organizace schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové
organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 16/16 ze dne 26. 4.
2012 a nabyla účinnosti dnem 1. 5. 2012.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního
města Prahy č. 33/85 ze dne 12. 12. 2013 a nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2014, usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014 nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2014,
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/54 ze dne 18. 12. 2014 nabyla účinnosti dnem
1. 2. 2015, usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/14 ze dne 25. 11. 2016 nabyla
účinnosti dnem 1. 12. 2016

Kontaktní osoby:
ředitel:
Ing. Mgr. Libor Bezděk
zástupce ředitele pro:
pedagogiku:
PaedDr. Blanka Spieglerová
ekonomiku:
Ing. Věra Jeţková
Karlínské Spektrum:
Mgr. David Berenreiter
Stanici přírodovědců:
Ing. Jana Bendová
Od 1. 9. 2017
RNDr. Vlasta Coufalová

bezdek@ddmpraha.cz

222 333 832

spieglerova@ddmpraha.cz

222 333 829

vera.jezkova@ddmpraha.cz

222 333 836

berenreiter@ddmpraha.cz

222 333 815

bendova@ddmpraha.cz

222 333 861

coufalova@ddmpraha.cz
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Klub Klamovka:
Mgr. Iveta Nová
Jezdecké střed. Zmrzlík:
Ing. Jana Plachá
Stanici techniků:
Bc. Irena Friedrichová
Stadion mládeţe:
Mgr. Ţaneta Krejčí Václavková
Správa ubytovacích středisek:
Eva Drábková

nova@ddmpraha.cz

222 333 806

placha@ddmpraha.cz

222 333 808

irena.friedrichova@ddmpraha.cz

222 333 871

vaclavkova@ddmpraha.cz

222 333 880

drabkova@ddmpraha.cz

222 333 850

DDM hlavního města Prahy zajišťuje na svých střediscích veškeré formy činnosti v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Střediska DDM hlavního města Prahy vedou zástupci ředitele.
Tato střediska realizují hlavní a doplňkovou činnost v souladu s příslušnými dokumenty a jsou
členěna podle jednotlivých oborů činností.
1. Ředitelství, Karlínské nám. 7, Praha 8
činnost metodická, vzdělávací, ekonomická, PR, ICT, informační centrum pro mládeţ
2. Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, Praha 8
se zaměřením zejména na činnost uměleckou a outdoorové aktivity
3. Stanice přírodovědců, Drtinova 1 a, Praha 5
se zaměřením zejména na činnost přírodovědnou
4. Jezdecké středisko Zmrzlík, Zmrzlík 3, Praha 5
se zaměřením na jezdectví
5. Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6
se zaměřením zejména na činnost technickou a uměleckou
6. Klub Klamovka, Pobělohorská 3, Praha 5
se zaměřením zejména na činnost klubovou a uměleckou
7. Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6
se zaměřením na činnost tělovýchovnou a sportovní
8. Správa ubytovacích středisek, Karlínské nám. 7, Praha 8
spravuje sedm mimopraţských středisek
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1. Ředitelství
Plán činnosti na školní rok 2017 – 2018
I. Základní informace:
1.Identifikační údaje DDM:
Dům dětí a mládeţe hlavního města Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8
Ředitel: Ing. Mgr. Libor Bezděk
2.Přehled o prostorových podmínkách:
Ředitelství sídlí v osmi kancelářích druhého patra budovy na Karlínském náměstí, dále má
k dispozici 4 místnosti v přízemí této budovy. Zajišťuje nejen ekonomické činnosti pro všechna
střediska DDM, ale je rovněţ i významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně
určování priorit pro další období, kontrolní činnost atp. Dále jsou jeho součástí Informační centrum
pro mládeţ, oddělení vzdělávání, oddělení ICT, oddělení marketingu a PR.

II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly na školní rok 2017- 2018
1. Průběţně navyšovat vlastní trţby o 5%.
2. Zajistit otevření vyššího počtu zájmových útvarů o 2 % (dále jen ZÚ) neţ v předchozím
školním roce.
3. Zachovat stávající rozsah pobytových akcí při navýšení počtu účastníků.
4.. Rozvíjet spolupráci se školami, jak v rámci zajištění pravidelné činnosti, tak i výukových
programů, pobytových akcí a soutěţí. Nabízet školám polytechnické hnízdo pro výuku
technických předmětů, které v průběhu školního roku vznikne ve Stanici techniků DDM
hl. m. Prahy.
5. Nadále rozvíjet sluţbu doprovodu dětí ze škol do našich středisek na odpolední aktivity.
6. Trvale zajišťovat PR aktivity DDM tak, aby jak veřejnost, tak i představitelé města vnímali
vysoký kredit DDM, jako střediska volného času, jeţ má celopraţský význam
a působí na širokou veřejnost. Rozšiřovat vyuţívání sociálních sítí, komunikaci s veřejností
při akcích s celopraţským dopadem. Monitorovat spokojenost zákazníků se sluţbami DDM
hl. m. Prahy. Inovovat webové stránky, dbát na jejich obsah.
7. Zavést elektronický systém voucherů, jako motivační faktor pro přihlášení do zájmového
vzdělávání.
8. Průběţně zvyšovat odbornou přípravu pedagogů i dalších zaměstnanců včetně přípravy
programu vzdělávání externích pedagogů v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Zpracovat plán vzdělávání pedagogů – vycházet z nabídky (viz příloha
č. 6) i z individuálních potřeb. Aktualizovat akreditované vzdělávací programy MŠMT.
Nabízet tyto vzdělávací aktivity školám a školským zařízením.
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9. Spolupracovat s vysokými školami a dalšími vědecko- technickými institucemi (studentské
praxe, lektoři, porotci pro vědomostní soutěţe).
10. Vést střediska DDM hl. m. Prahy ke zvýšení vzájemné spolupráce a předávaní know-how a
příkladů dobré praxe. Organizovat pravidelné řešitelské porady v rámci porad vedení
a pedagogická setkání dle odborností napříč středisky.
11. Informační centrum pro mládeţ (dále jen ICM): Ve spolupráci se středisky DDM hl. m.
Prahy trvale zvyšovat povědomí o ICM mezi mladými lidmi, mj. pravidelně organizovat
přednášky pro ţáky ZŠ a SŠ. Podpořit vznik Centra na podporu nadání - pracovat s talenty,
spoluorganizovat soutěţe. Prohlubovat spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a s Krajskou
sítí podpory nadání při NIDV.
Navázat spolupráci s neziskovými organizacemi, vysokými školami, výrobními podniky
a AV. Nabízet aktivity pro seniory, včetně mezigeneračních setkání. Koordinovat
mezinárodní aktivity DDM hl. m. Prahy. Realizovat mezinárodní výměnu Praha - Bonn.
Pokračovat v projektu EDS jako hostitelská i vysílající organizace.

2. Pravidelná činnost
Středisko DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Stanice přírodovědců
Jezdecké středisko Zmrzlík
Stanice techniků
Klub Klamovka
Stadion mládeţe
Celkem

Počet ZÚ
254
78
20
125
53
55
585

Pravidelná zájmová činnost, která tvoří asi 37 % všech aktivit hlavní činnosti, se i v novém školním
roce bude rozvíjet s ohledem na prostorové moţnosti pro její realizaci i na aktuální poptávku. Je
připraveno otevření 585 ZÚ. V průběhu září a října bude docházet k optimalizaci počtu ZÚ dle
aktuální poptávky. Celkový počet účastníků v této činnosti má v DDM hl. m. Prahy trvalou
tendenci k růstu, ale i přesto je rovněţ v příštím školním roce nezbytné vynaloţit velké úsilí při
propagaci DDM i jeho aktivit. Tomu slouţí v začátku příštího školního roku propagační aktivity
jako např. společné akce domů dětí a mládeţe v Praze a další aktivity organizované středisky DDM
hl. m. Prahy. S pravidelnou činností je úzce spjata péče o talentovanou mládeţ, ve které
zaznamenáváme časté úspěchy. Část pravidelné činnosti bude realizována přímo na partnerských
školách. V nastávajícím školním roce plánujeme i nadále zajišťovat doprovodu dětí ze škol
prostřednictvím proškolených pracovníků. Před zahájením a po ukončení ZÚ budou děti zůstávat
pod dozorem pracovníků středisek. Účastníci, kteří splní podmínku 70 % účasti v pravidelných
formách zájmového vzdělávání, obdrţí na poţádání v souladu se ŠVP DDM hl. m. Prahy závěrem
školního roku „Osvědčení o absolvování“.
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3. Příleţitostné akce bez soutěţí
Rozvoj příleţitostných a programových aktivit pro neorganizovanou mládeţ je přímo spjat
s programy grantové podpory MHMP, protoţe z těchto aktivit v drtivé většině neplynou organizaci
ţádné příjmy. Mnoho aktivit je provázáno mezi jednotlivými středisky, ta se budou podílet na
přípravě příleţitostných akcí společně. Příleţitostné akce jsou velice různorodé od akcí malého
rozsahu, přes programové bloky, akce náborové, aţ po akce celopraţského významu. Pro
příleţitostnou činnost je významný i styl propagace, který má stanoven jednotnou výtvarnou
podobu, včetně vzhledu internetových stránek.
4. Soutěţe a soutěţe MŠMT
Opětovně budou zajišťovány soutěţe vyhlašované MŠMT i soutěţe vlastní. Ze soutěţí
vyhlašovaných MŠMT a spoluvyhlašovaných MHMP zajišťuje DDM hl. m. Prahy Středoškolskou
odbornou činnost, sportovní soutěţe – Poprask, biologickou, chemickou, zeměpisnou olympiádu,
Českou ligu robotiky - FLL a další. Střediska DDM hl. m. Prahy často pořádají další soutěţe
(vlastní i ve spolupráci) sportovní, taneční, výtvarné a technické. Kromě soutěţí probíhají rovněţ
přehlídky divadel a hudebních skupin.
5. Spontánní aktivity
Spontánní činnosti pro neorganizovanou mládeţ jsou součástí aktivit středisek DDM hl. m. Prahy.
Probíhají zejména v otevřených klubech fungujících při střediscích DDM hl. m. Prahy. Je třeba
i nadále hledat další formy činností, které přilákají co nejvíce zájemců z řad neorganizované
mládeţe, neboť počet účastníků klasických otevřených klubů klesá.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Jako v minulých letech jsou připravovány pobytové akce jak v době hlavních prázdnin, tak i v době
prázdnin vedlejších. Bude rovněţ zajištěn program na prázdniny v Praze a všechna střediska
zůstanou po celou dobu prázdnin alespoň částečně otevřena.
Hlavním úkolem je nabídnout co nejširší škálu tuzemských pobytů s pestrým programem
zaměřeným na získávání měkkých dovedností a podporujícím rozvoj dětské osobnosti.
V rámci těchto aktivit nabídneme i mezinárodní výměny, které bude organizovat Informační
centrum pro mládeţ (příloha č. 4 u Ředitelství)
Aby mohlo být zajištěno kvalitní personální obsazení, bude kladen důraz na vznik pracovních
skupin z řad externích a dobrovolných pracovníků – táborových týmů, které se budou pod
neformálním vedením interních pracovníků dlouhodobě na vlastní tábor připravovat. Zároveň si
budou doplňovat pedagogické vzdělání.
7. Pobytové akce do 5 dnů
V průběhu školního roku budou realizovány tradiční víkendové výjezdy pro děti a mládeţ,
popřípadě dospělé zájemce dle plánu jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.
8. Příměstské tábory
Plánujeme nabídnout při střediscích DDM hl. m. Prahy všeobecně i odborně zaměřené příměstské
tábory v průběhu hlavních i vedlejších prázdnin.
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9. Práce s talentovanou mládeţí
Připravované aktivity – viz plány jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.
Při ICM vznikne Centrum pro podporu nadání.
10. Práce s handicapovanými dětmi a mládeţí
Připravované aktivity – viz plány jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.
11. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6a – přehled za DDM hl. m. Prahy
Viz příloha č. 6b – přehled Ředitelství
Ostatní – viz plány jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.
12. Doplňková činnost
Popsána u jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.

III. Závěr
DDM se nadále a neformálně podílí na kooperaci a částečně i koordinaci při některých činnostech
praţských ale i mimopraţských SVČ a na přípravě společných akcí DDM z Prahy.
Trvale bude posilována spolupráce při organizaci odborných seminářů na celopraţské, republikové
i mezinárodní úrovni a zapojení jak do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
organizovaného MŠMT, tak i vytváření systému vlastního. Průběţně připravujeme i nové projekty
mezinárodních výměn mládeţe s podporou evropských struktur.
Další materiál tvoří plány činnosti jednotlivých středisek včetně přehledů připravovaných aktivit.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne 12. 6. 2017
Zpracoval: Ing. Mgr. Libor Bezděk
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2. Karlínské Spektrum
Plán činnosti na školní rok 2017 – 2018
I. Základní informace
1.Identifikační údaje střediska DDM
Karlínské Spektrum (dále jen KS) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Mgr. David Berenreiter
KS sídlí na Karlínském nám.7 v Praze 8.
KS je střediskem DDM hlavního města Prahy, které zajišťuje zájmové vzdělávání formou
pravidelných, příleţitostných a spontánních aktivit, zaměřených zejména na kulturně společenské,
pohybové, hudební, výtvarné, keramické, divadelní a vzdělávací činnosti, pěší a vodní turistiku a
outdoorové aktivity. Pořádá tábory a realizuje další formy výjezdních aktivit.
2.Přehled o prostorových podmínkách
Zájmové činnosti jsou organizovány ve vlastních objektech, a to:
a)v budově Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy v Praze 8 - Karlíně
b) ve srubu a areálu Loděnice Vltava v Praze 8 - Libni
c) v dětském koutku a CPD v budově MHMP v Jungmannově ulici v Praze 1
ad a)
Středisko DDM hl. m. Prahy KS sídlí v pětipatrové historické budově (prostory pod úrovní
chodníku, 3 podlaţí a půdní vestavba) z 19. století, která byla původně radnicí městské části
a od roku 1950 slouţí dětem a mládeţi za účelem pořádání zájmových a vzdělávacích aktivit
různých forem.
Budova KS a přilehlé venkovní prostory jsou v současné době v technickém stavu, který odpovídá
době jejich opotřebení od poslední rekonstrukce. V podzimních a zimních měsících roku 2017
proběhla rekonstrukce společných prostor - chodeb, vrátnice a prostor zádveří v přízemí budovy.
Rekonstrukce prostor bude i nadále probíhat ve spolupráci s Českou komorou architektů s ohledem
na historický ráz budovy. V plánu je v letních měsících rekonstrukce kanceláří ředitelství sídlícím
ve druhém patře.
Budova je bezbariérová. V budově KS sídlí kromě ředitelství organizace také Informační centrum
pro mládeţ. Objekt je situován v bezprostřední blízkosti centra, s dobrou dopravní dostupností.
Provozní doba: Pondělí – pátek denně od 7.00 do 22.00 hod, víkendy vţdy dle dohody, rozsahu a
povahy činnosti, a to od 8.00 do 22.00 hod, minimálně však 2x za měsíc.
ad b)
Loděnice Vltava je dislokované pracoviště střediska KS, sídlící na Libeňském ostrově v Praze 8.
Součástí areálu je i Lanové centrum.
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Provozní doba:
Pondělí – pátek, dopoledne dle poţadavků veřejnosti, odpoledne cca od 13.00 do 21.30 hod - dle
rozsahu zájmových útvarů, víkendy vţdy dle dohody rozsahu a povahy činnosti.
ad c)
Prostory dětského koutku (dále jen DK) a Centra předškolních dětí (dále jen CPD) jsou členěny na
vstupní, hrací, oddechovou zónu a zázemí pro pedagogy. Prostory jsou vybaveny nábytkem,
hračkami a didaktickými pomůckami, které jsou kontinuálně opotřebovávány a vyţadují obnovu.
Provozní doba CPD:
Dopolední CPD: pondělí – pátek od 7.00 do 13.00 hod,
Odpolední CPD: pondělí – čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod.
Provozní doba DK MHMP: Pondělí – čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod, pátek do 16.00 hod.
Pravidelná zájmová činnost bude rovněţ realizována v těchto partnerských základních školách:
1. ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
2. ZŠ Petra Strozziho, Praha 8
3. ZŠ Chmelnice, Praha 3
4. ZŠ Chvaly, Praha 9
5.SŠ a VOŠ Kollárova, Praha 8 Karlín
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1.Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017 - 2018
1. Zohlednit poţadavky zřizovatele na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické činnosti
KS a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Rozvíjet klíčové kompetence stanovené Školním vzdělávacím programem DDM hl. m.
Prahy ze dne 1. 9. 2014.
3. Zaměřit se na postupné propojování formálního a zájmového vzdělávání např. formou
paralelního vzdělávání, obrácené výuky ve vybrané oblasti apod
4. Zaměřit se důrazně na vyhledávání, sledování, a realizaci trendů a novinek ve všech
formách činnosti KS s důrazem na cílovou skupinu předškoláků a cílovou skupinu ve věku
základní a střední školy. Pro tuto cílovou skupinu i nadále realizovat zejména nové turnaje,
festivaly, hudební soutěţe apod. relaxačně-zábavného charakteru.
5. Pokračovat v realizování pravidelného zájmového vzdělávání (dále jen PZV) formovou ZÚ
během celého školního roku nebo pololetí s minimálním rozsahem trvání 5 měsíců (20
hodin) a s důrazem na cílovou skupinu dětí, ţáků a studentů ve věku 7 – 21 let.
6. Realizovat kurzy s různou časovou dotací (2 – 3 měsíční rozsah) pro mládeţ a dospělé
účastníky.
7. Optimálně vytíţit prostory KS a Loděnice Vltava.
8. Dále realizovat a rozvíjet projekt Partner pro školu. V partnerských školách nebo
organizacích i nadále organizovat kurzy a ZÚ pro celkem dalších 650 účastníků.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

V rámci projektu Centra předškolních dětí (dále jen CPD) Kostička v plném rozsahu
realizovat dopolední i odpolední CPD a rozvíjet CPD v prostorách dětského koutku
v budově MHMP. V těchto souvislostech zachovat týdenní návštěvnost, to je 175 dětí.
V průběhu letních prázdnin 2018 zrealizovat v prostorách CPD alespoň 3 běhy příměstského
tábora pro předškolní děti a jeden turnus výjezdního tábora pro předškoláky.
Zlepšit logistiku organizovaných akcí – pokračovat v jasném a jednoznačném písemném
stanovení organizačně technických procesů k jednotlivým akcím
a projektům, v návaznosti na logistiku akce nebo projektu vţdy zpracovat a následně
respektovat komunikační plán.
Organizovat akce, programy a workshopy s cílem centrálně propagovat činnost střediska
jako celku ve stávajícím rozsahu, to je cca 400 akcí s návštěvností cca 16 000 účastníků za
školní rok.
Na jednotlivých úsecích PZV (hudební, taneční, výtvarné, keramické, sportovní apod.)
nadále organizovat minimálně 2 akce, vlastní soutěţe nebo workshopy v průběhu školního
roku pro širší veřejnost (popřípadě pro účastníky vlastních ZÚ) s cílem prezentace a rozvoje
činnosti v příslušném propagovaném úseku. Plán těchto akcí zpracovat k 30. 9. 2017.
Garantovat celopraţské nebo regionální projekty – Zastávka volný čas, Vlakem do Lhotky,
Den dětí, Sázavské pádlo, Otvírání, Pohádkový les, Street happening of Karlín, další
happeningy apod.
Organizovat nebo spolupracovat na partnerských projektech a celorepublikových akcích a
soutěţích - Praha patří dětem, Karlínské jeviště, Muzejní noc a jiné.
Podporovat nové fungování klubu Podsklepeno, který bude opět slouţit jak širokému vyuţití
v podobě prostoru pro hudební soubory a kapely či jiné zájmové útvary, tak i k dalším
činnostem komunitního charakteru. Rovněţ bude Podsklepeno vyuţíváno jako multifunkční
prostor pro pořádání školení, porad a dalších obdobných akcí pořádaných DDM HMP, MHP
a nejrůznějšími subjekty, se kterými DDM HMP spolupracuje v oblasti vzdělávání
zaměstnanců.
Realizovat stávající objem činnosti s návštěvností cca 2500 účastníků, která zahrnuje
návštěvnost ledové plochy v Atriu, Klubíku a návštěvnost v dětském koutku na MHMP.
Organizovat ve stávajícím rozsahu, tj. 30 turnusů s předpokládanou návštěvností do 700
účastníků v období prázdnin tábory a soustředění pro děti a mládeţ.
V období všech školních prázdnin realizovat projekt Léto praţských dětí s předpokládanou
návštěvností cca 1000 dětí.
Stabilizovat týmy táborových pracovníků, zajistit jejich průběţné vzdělávání. Nabízet i
nadále pro táborové klienty bezpečné prostředí a atraktivní program vycházející z české
táborové tradice doplněný o novodobé trendy.
Zrealizovat cca 10 víkendových výjezdů s různým zaměřením pro účastníky PZV, popřípadě
i pro další zájemce z řad veřejnosti, celkem pro cca 200 účastníků za školní rok.
Udrţovat čistotu, pořádek, chránit svěřený majetek, šetřit materiálem, dodrţovat pracovní
morálku, problémy, konflikty, stíţnosti řešit s nadhledem a klidem, vţdy včas informovat
svého přímého nadřízeného nebo vedení střediska.
Realizovat politiku vícezdrojového financování (granty, projekty, nájmy), splnit plánovaný
rozpočet pro rok 2017 a školní rok 2017/2018.
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24. Podpořit další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků v rámci kurzů
a seminářů.
25. Zefektivnit sluţby převodu dětí z okolních základních škol na zájmové útvary do prostor
KS. Zachovat, případně rozšířit objem z předchozího školního roku.
26. Rozšířit nabídku aktivit zaměřených na předškolní děti a jejich doprovod, nejen ve smyslu
rodič a dítě, ale také posílit vztah prarodič a vnouče o 1 - 2 zájmové útvary.
2.Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Předpokládáme zkvalitnit, popřípadě rozšířit zejména činnost výtvarných, tanečních a hudebních
ZÚ a kurzů. V průběhu školního roku budeme pokračovat ve vybudování vlastního nového
tanečního dětského a mládeţnického studia Spektrum Tanec a hudebního Talentária. Dále
plánujeme rozšíření nabídky technických ZÚ se zaměřením na fyziku, chemii a biologii. (pokusy,
zázraky přírody apod.) a výukových programů typu IQ workshopů. Plánujeme rovněţ otevření
nových zájmových útvarů zabývajících se animovaným filmem a programováním.Oblast vědy a
techniky plánujeme ještě více rozvinout v rámci nového projektu s názvem PaVěda - parádní věda ,
za tímto účelem hodláme zintenzivnit spolupráci s odbornými pracovišti typu ČVÚT a FJFI.
Předškoláci:
Centrum předškolních dětí bude fungovat v dopoledních i odpoledních hodinách v tzv. Ţluté
kostičce, dopolední CPD bude rovněţ fungovat v prostorách koutku na MHMP.
6-15 let:
Jedná se o zásadní a nejpočetnější cílovou skupinu klientů KS, která zahrnuje nejen návštěvníky
KS, ale také klienty v partnerských základních školách, pro něţ je připravené široké spektrum všech
ZÚ uvedených v příloze.
16-18 let:
Předpokládáme zachování či navýšení obsahu i rozsahu ZÚ jako v uplynulém školním roce
doplněnou zejména o kurzy tanečních aktivit, jako jsou alternativní taneční kurzy, dále pak lezení
na horolezecké stěně a in-line brusle.
19-26 let:
Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
Ostatní:
Plánujeme nabízet i ZÚ pro seniory.

3.Příleţitostná činnost bez soutěţí
Plánované akce - viz příloha č. 2
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Předškoláci:
Zachovat stávající nabídku, organizovat i nadále tradiční akce Zastávka volný čas, Pohádkový les,
Halloween, Mikulášská besídka, Čarodějnice, Den dětí a jiné akce organizované střediskem nebo ve
spolupráci zejména s MČ Praha 8 a dalšími partnerskými organizacemi.

6-15 let:
Obdobná nabídka jako u předešlé věkové kategorie doplněná o workshopy s různým zaměřením,
soutěţ rodinných týmů Prahou kříţem kráţem a jiné.
16-18 let:
Plánujeme opět uspořádat festival – Street happening of Karlín a případně další ţánrově vymezené
akce, dílny a workshopy, rovněţ akce tzv. na klíč.
19-26 let:
Divadelní festivaly – Otvírání, Karlínské jeviště.
Ostatní:
Tradiční akce Karlínský Masopust a tvůrčí dílny s různým zaměřením. Předpokládáme zorganizovat
akci Karlínské rozsvícení vánočního stromu a zapojit se do akcí, které pořádá pro dospělou
veřejnost odbor kultury MČ Prahy 8. Dále budeme garantovat celopraţské projekty – Vlakem do
Lhotky, Vítání jara a Hurá na prázdniny.
4.Soutěţe a soutěţe MŠMT
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii neplánujeme.
6-15 let:
Sportovní soutěţ Florbal Spektrum, taneční a hudební soutěţ a krajskou přehlídku dětských a
mládeţnických divadel Otvírání.
16-18 let:
Neorganizujeme vlastní soutěţe, taneční formace se zapojují do soutěţí vyhlašovanými jinými
subjekty nebo DDM v Praze i v ČR.
Pro tuto věkovou kategorii organizujeme Středoškolskou odbornou činnost (SOČ),
která je soutěţí vyhlašovanou MŠMT.
19-26 let:
I do této věkové kategorie (19 – 20 let) spadá Středoškolská odborná činnost (SOČ),
která je soutěţí vyhlašovanou MŠMT.

12

Ostatní:
Pro tuto věkovou kategorii neplánujeme.
5.Spontánní aktivity
Nově předpokládáme vylepšit fungování otevřených aktivit pro předškolní děti a jejich rodiče
prostřednictvím otevřeného Klubíku pro rodiče s dětmi. Klubík poskytuje rodičům a dětem
příjemné a podnětné prostředí. Cílem je nabízet otevřený prostor volně příchozím rodičům s dětmi,
kteří zde mohou společně tvořit, odpočívat za účelem navazování a udrţování sociálních kontaktů
matek na rodičovské dovolené.
Mezi tyto aktivity řadíme i odpolední činnost v dětském koutku v budově MHMP, spontánní
bruslení na ledové ploše, která je umístěna ve dvorním traktu budovy KS a programy lanového
centra.
6.Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Plánované akce – viz příloha č. 4
Předškoláci:
Plánujeme realizaci jednoho turnusu výjezdové táborové přípravky předškoláků.
6-15 let:
Pro tuto věkovou kategorii bude organizována většina našich táborů. V době jarních prázdnin se
jedná o tábory zaměřené na výuku a zdokonalování sjezdového lyţování
a snowboardingu. Specifické jsou letní tábory určené táborovým začátečníkům konané
v rozsahu jednoho týdne pod názvem Můj první nebo druhý tábor. Dále plánujeme připravit
klasické čtrnáctidenní tábory s kombinovanými programy, zahrnujícími celo táborovou tematickou
hru doplněnou činností jako je tanec, korálky, výtvarná výchova, kola, florbal aj. Nabídneme i
tradiční odborné tábory se zaměřením na tanec, hudbu, šachy, součástí kterých je rovněţ
celotáborová tematická hra.
16-18 let:
Předpokládáme realizaci hudebního a tanečního letního campu pro veřejnost.
19-26 let:
Obdobně jako předešlá věková kategorie.
Ostatní:
Neplánujeme.
7. Pobytové akce do 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Plánujeme zorganizovat pro níţe uvedené skupiny v průběhu září aţ června celkem 10 akcí.
Předškoláci:
Neplánujeme.
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6-15 let:
Všechny výjezdní aktivity budou organizovány zejména pro tuto věkovou skupinu, jedná se o
víkendové pobyty zaměřené na sport, turistiku a relaxaci.
16-18 let:
Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
8. Příměstské tábory
Plánované akce - viz příloha č. 5
Plánujeme zorganizovat odborně i všeobecně zaměřené příměstské tábory pro níţe uvedené věkové
kategorie.
Předškoláci:
Celkem plánujeme uskutečnit 3 turnusy příměstských táborů v Praze s obdobným programem, který
probíhá v centru předškolních dětí v průběhu školního roku.
6-15 let:
V průběhu školního roku připravíme cca 19 programů v rámci Léta praţských dětí s různým
zaměřením - výtvarné, technické, sportovní, vodácké, všeobecné aj. Jako novinku předpokládáme
uskutečnit outdoorový příměstský tábor realizovaného v loděnici Vltava, jehoţ program bude
zaměřen především na lanové a vodácké aktivity
9.Práce s talenty
Předškoláci:
Neplánujeme.
6-15 let:
Na činnost s talenty se zaměřuje zejména taneční MJ studio, které se věnuje pohybově nadaným
dětem. Výtvarný atelier nabízí ZÚ pro děti, které se připravují na talentové zkoušky na různé
umělecké školy. Obdobně se budou věnovat talentovaným dětem i pedagogové v ZÚ keramiky a
hudební tvorby. Zaměříme se na rozvíjení nadání v oblasti přírodních a technických věd v rámci
projektu PaVěda.
16-18 let:
I nadále budou organizovány speciální ZÚ pod názvem Hudební talentárium zaměřené na hru na
hudební nástroj – bicí, saxofon, klarinet, flétnu, klávesové nástroje, afrobubny apod.
14

19-26 let:
Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
Ostatní:
Neplánujeme, popřípadě dle individuální poptávky v průběhu školního roku.

10.Práce s handicapovanou mládeţí
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí s handicapem do
naší činnosti. Předpokládáme spoluorganizování akcí Taneční a Mikulášská pro mentálně
postiţenou mládeţ a dospělé, případně kurzy PC gramotnosti pro tělesně postiţené. Oboje ve
spolupráci se Svazem tělesně a mentálně postiţených.
11.Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
12.Doplňková činnost
Ve školním roce 2017/2018 předpokládáme pronájem prostor části půdní vestavby
a v dopoledních hodinách i některých učeben střediska Karlínské Spektrum a tanečních sálů pro
působení taneční konzervatoře Duncan centre.
III. Závěr
Cílem a trendem Karlínského Spektra a jeho zaměstnanců je i nadále učit se od všech, kteří cokoliv
dělají lépe (navazovat partnerství s těmito organizacemi a institucemi), podporovat týmovou
spolupráci, pozitivní myšlení, motivovat se navzájem. Stěţejním úkolem je udrţet současný vysoký
kredit Karlínského Spektra a i nadále středisko intenzivně propagovat na veřejnosti. Jako velmi
významné chápeme kontinuální prohlubování mezistřediskové spolupráce. Chceme zachovat a
v některých oblastech mírně navýšit objem činnosti, vyhledávat nové trendy a postupně je
začleňovat do všech forem zájmového vzdělávání a zejména postupně propojovat formální a
zájmové vzdělávání formou paralelního vzdělávání, převrácené výuky apod.
Staronovým strategickým cílem je do roku 2018 rozvinout činnost v oblasti polytechnické
výchovy, společenských věd, oblast vědy a techniky a věnovat se rovněţ segmentu volného času a
vzdělávání seniorů. Za tímto účelem je nutné personální posílení o 1-2 úvazky a komplexní
zpracování a následná realizace projektu "PaVěda" a příprava zajímavé nabídky pro seniory.
Úkolem vedení střediska i nadále zůstává jeho ekonomická stabilizace, vytváření příznivých
podmínek pro práci všech zaměstnanců. Budovat, rozvíjet a vzdělávat lidský kapitál střediska KS.
Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne 12. 6. 2017
Zpracoval: Mgr. David Berenreiter
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3. Stanice přírodovědců
Plán činnosti na školní rok 2017 - 2018
I. Základní informace
1.Identifikační údaje střediska DDM:
Stanice přírodovědců (dále jen SP) DDM hlavního města Prahy.
Zástupce ředitele: Ing. Jana Bendová, od 1. 9. 2017 bude do funkce jmenována RNDr. Vlasta
Coufalová.
SP sídlí v Drtinově ul. 1a v Praze 5, je střediskem DDM hl. m. Prahy zaměřeným na přírodovědné a
chovatelské obory.
2.Přehled o prostorových podmínkách:
Areál o rozloze 1,1 hektaru skýtá veškeré moţnosti k zabezpečení činnosti přírodovědně a
chovatelsky orientovaných zájmových útvarů (dále ZÚ).
Nová budova: Poskytuje zejména prostory pro krouţky, včetně místností se zvířaty pro teraristické
a chovatelské ZÚ, velkého přednáškového sálu a prostoru vyčleněného pro Centrum předškolních
dětí. Umoţňuje velkou škálu nabízených volnočasových aktivit.
Budova chemie: Specializované pracoviště chemických ZÚ.
Skleníky: 4 oddělené prostory, kde probíhá činnost teraristických, akvaristických, pěstitelských,
botanických a obecně přírodovědných ZÚ. V jednotlivých sklenících je umístěno: tropické terárium
s expozicí tropických a subtropických terarijních zvířat, produkční zahradnická část, expozice
kaktusů společně s expozicí květin a akvarijních ryb. Tropické terárium a akvária jsou přístupná
veřejnosti během roku, další prostory v období konání výstav.
Recepce: Informační centrum, zázemí pro rodiče čekající na děti.
Venkovní expozice: Terária obojţivelníků, plazů, australské fauny, kontaktních zvířat, expozice
rostlin apod.
Zahrady SP: Jsou udrţovány za grantové podpory MČ Praha 5. V dětské kontaktní zoo, která tvoří
nedílnou součást SP, mohou návštěvníci vidět poníky, kozy, prasátka gottingenská, pár Emu
hnědých, lamu, andulky, korely, rosely, klokany rudokrké, psouny prériové, sovu pálenou, v létě
pak ve venkovním teráriu ţelvy pardálí a další. Dětské hřiště, které je stálým lákadlem pro děti a
jejich rodiče, je v rámci Klubu Zahrada přístupné v provozní době areálu.V areálu jsou jednotlivé
druhy stromů označeny jmenovkou. Najdete zde jinan dvoulaločný, dřín japonský (Cornus Kousa),
metasekvoji čínskou (60 let), ale také „jedlý les“ (morušovník, muchovník, mišpule, aronie…) a
další.
Zvídavé návštěvníky dále potěší naučná stezka s 21 ekologicky zaměřenými tabulemi či
11 naučných ornitologických panelů vybudovaných ve spolupráci s Ornitou.
Parkoviště: K dispozici pro drţitele ZTP jsou také parkovací plochy v areálu SP za novou budovou.
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Provozní doba:
Pracovní dny IV.-X. od 8.00 do 19.00 hod. (s výjimkou prázdnin a státem uznaných svátků), VII.
8.00 -17.00 hod.
Soboty od 9.00 do 17.00 hod., neděle zavřeno (XI.-III. a VII.-VIII. je o víkendech zavřeno).
Skleníky a tropické terárium:
Úterý od 14.00 do18.00 hod., středa od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod., čtvrtek od 14.00 do
16.00 hod.
První soboty v měsících IV.- VI. a IX.- X. otevřeno od 12.00 do 16.00 hod.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017 – 2018
1. Nabídnout široké spektrum nejen přírodovědně zaměřených útvarů zájmového vzdělávání.
Udrţet nabídku dopoledních ZÚ (pro mateřské školy, pro ţeny na mateřské dovolené, pro
seniory) nebo i ZÚ o víkendech, rozšířit podvečerní ZÚ pro mládeţ. Předpokládáme
realizaci 78 ZÚ s počtem cca 920 účastníků.
2. ZÚ více zaměřovat na ochranu přírody, ekologii, vést děti k zodpovědnějšímu přístupu ke
svému okolí, více je manuálně zapojovat do péče o zvířata. Pokračovat v realizaci ZÚ
zajišťující „ochutnávku“ z nabídky činností SP pro nadané děti předškolního a mladšího
školního věku a nově se zapojit do propagace vědy realizací ZÚ PArádníVĚDA. Nabídnout
pokračování tohoto ZÚ pro děti druhého stupně.
3. Zorganizovat přes 44 příleţitostných akcí (jednodenních i vícedenních, jednorázových
i cyklických) – týkajících se tradic, svátků a přírodovědných aktivit. SP bude nadále
spolupracovat na 4 akcích celopraţského významu. Realizovat akce s finanční spoluúčastí
klientů.
4. Organizovat 12 krajských kol soutěţí MŠMT - biologické, chemické a zeměpisné
olympiády. Pomáhat s personálním a organizačním zajištěním přírodovědných oborů
krajského kola SOČ.
5. Pořádat soutěţe Praţský glóbus a Botanickou soutěţ.
6. Připravovat a pořádat environmentální výukové programy pro mateřské, základní a střední
školy (s podporou MČ Prahy 5).
7. Organizovat jednodenní výlety v průběhu školního roku, letních prázdnin (Léto praţských
dětí), letní přírodovědné tábory, tábor pro rodiče s dětmi a Můj první tábor pro děti 5-8 let.
Během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin nabídnout aktivity výjezdní či
příměstské (např. Jaro praţských dětí, týden na lyţích apod.). Organizovat programy pro ZŠ
na klíč ve dnech bez výuky (ředitelská volna…).
8. Zajistit víkendový chod areálu SP a pokračovat v průběţné rekonstrukci a údrţbě zahrady (s
podporou MČ Prahy 5).
9. Účastnit se projektu „Víkend otevřených zahrad“ – zajištění programu s průvodcem
10. Řešit otázku zdravotního stavu i příbuzenského vztahu chovaných zvířat (nákup, deponace,
výměna).
11. Pokračovat v navázané spolupráci se ZŠ v okolí a dalšími institucemi (knihovny, občanská
sdruţení…), AV (chemie), navázat spolupráci s ČZU Fakultou ţivotního prostředí.
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12. Pokračovat v činnosti ZÚ Stanice přírodovědců v pronajatých prostorách (tělocvična) na ZŠ
Kořenského.
13. I nadále prostor recepce vyuţívat k podávání informací, propagaci i rozšířit jako zázemí pro
rodiče účastníků krouţků a Centra předškolních dětí (CPD). Jako sluţbu pro veřejnost
realizovat prodej občerstvení a propagačních materiálů SP (turistická známka.
14. Nadále se věnovat osvětě veřejnosti – besedy a odborné přednášky. Zaměřit se více na jejich
propagaci, rozšířit prezentaci SP na odborných výstavách (Louny, Kuks, Botanická zahrada
Na Slupi…).
15. Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.
16. Dále rozšiřovat provozní dobu Stanice přírodovědců – o ZÚ v podvečerních a večerních
hodinách, o akce ve spolupráci s jinými subjekty, o pronájmy.
17. Posilovat dlouhodobé dopolední vyuţití prostor SP při PZČ i akcích ve spolupráci.
18. Podporovat na SP akce ve spolupráci: oslavy narozenin (pro veřejnost na klíč) a vyuţít je
pro propagaci činnosti SP, cyklické školení a přednášky apod.
2.Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Pokračujeme ve vedení víkendových krouţků, jak přírodovědných, tak turistických, rozšiřujeme
nabídku odborných krouţků o PaVědu – parádní vědu. Za odbornými ZÚ SP dojíţdějí účastníci
z celé Prahy. Nevýhodou je jejich časová nedostupnost v časných odpoledních hodinách, nebo v
případě mladších dětí nutnost doprovodu dospělých.
Předškoláci:
Přírodovědné ZÚ pro děti 4 - 6 let jsou zaměřeny na výchovu k pozitivnímu vztahu ke zvířatům a
přírodě vůbec (14 ZÚ), CPD (pro děti od 3 do 6 let).
6-15 let:
Přírodovědné ZÚ - obecné (15 ZÚ) a odborné (16 ZÚ) jsou zaměřeny na seznámení se základními
pravidly péče o zvířata, orientaci v přírodních vědách, je počítáno i s péčí o chovaná zvířata jako
součásti činnosti ZÚ, sportovní (3 ZÚ) a ostatní (6 ZÚ) podporující všestranný rozvoj.
16-18 let:
Přírodovědné – obecné (6 ZÚ) a odborné (15 ZÚ). Zde se jiţ převáţně jedná o zvolení odbornosti
(zoologie, paleontologie, geologie, chemie…) a prohlubování znalostí v jednotlivých oborech.
19-26 let:
Výtvarné (5 ZÚ).
Ostatní: ZÚ pro rodiče s dětmi (8 ZÚ), Zahradnický (2 ZÚ) - pro seniory (v rámci projektu Dlouho
mladí).
3.Příleţitostná činnost bez soutěţí
Plánované akce - viz příloha č. 2
SP bude kromě nových akcí nabízet zejména akce, které se osvědčily v minulých letech.
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Předškoláci: Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, narozeniny, akce
zábavně vzdělávacího charakteru, výtvarné a tradiční dílny.
6-15 let:
Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, narozeniny, akce zábavně
vzdělávacího charakteru, jednodenní prázdninové programy, výtvarné a tradiční dílny, jarmarky,
jednodenní výlety a exkurze, víkendový výjezd.
16-18 let:
Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, besedy a promítání, akce
zábavně vzdělávacího charakteru, výtvarné a tradiční dílny, jarmarky, jednodenní výlety
a exkurze, víkendový výjezd, zahraniční výjezd.
19-26 let:
Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, přírodovědně-cestopisná
promítání a přednášky, výstavy, výtvarné a tradiční dílny, jarmarky, doprovod dětí na akce.
Ostatní:
Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, výstavy, akce zábavně
vzdělávacího charakteru (křtiny, odpoledne se zvířaty), přírodovědně-cestopisná promítání a
besedy, výtvarné a tradiční dílny, chovatelská a zahradnická poradna.
Velké stěţejní akce:
Dny otevřených dveří (září, únor) - pro veřejnost, exkurze pro školy.
Tematická odpoledne se zvířaty, Křtiny, Řemeslné odpoledne, Zahradnické odpoledne.
Výstavy (podzim, duben: Obojţivelníci), Prodejní výstava minerálů.
Výukové programy a prohlídky pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) - oblíbené a hojně navštěvované, s vysokou
návratností klientů.
Malé akce:
Dny otevřených dveří (Den dětí, spolupráce s knihovnami na Praze 5 a Městskou Policií).
Jednodenní prázdninové programy.
Narozeninové oslavy se zvířaty.
Dílny:
Tradiční dílny pro školy a veřejnost (Podzimní, Advent, Velikonoce).
Výtvarné dílny.
Cyklické akce:
Přírodovědně-cestopisná promítání „S přírodovědcem na cestách“, odpoledne s poníky.
4.Soutěţe a soutěţe MŠMT
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
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Předškoláci:
Neplánujeme.
6-15 let:
Ostatní soutěţe: Celoroční soutěţ - Hra Krokouš, ostatní vlastní soutěţe - Botanická soutěţ,
Praţský globus, Soutěţe na nástěnce (1x měsíčně) a Foto na šňůře.Soutěţe MŠMT: KK Biologické
olympiády (2), Chemické olympiády (1) a Zeměpisné olympiády (3).
16-18 let:
Soutěţe MŠMT: KK Biologické olympiády (2), Chemické olympiády (3) a Zeměpisné olympiády
(1).
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
Jako garant krajských kol ministerských soutěţí počítá SP s přípravou a realizací 12 KK odborných
soutěţí MŠMT (biologické, chemické a zeměpisné olympiády).
Ostatní soutěţe plánujeme v tomto zastoupení:
Velká soutěţní akce: Hra Krokouš (celoroční soutěţení o ceny).
Malé soutěţe - Botanická soutěţ, Praţský globus, Soutěţe na nástěnce (1x měsíčně) a Foto na
šňůře.
5.Spontánní aktivity
Otevřený klub ZAHRADA.
Stěţejní aktivity:
Otevřený klub ZAHRADA (OKZ) - pracovní dny otevřen od 8.00 do 19.00 hod., (VII. od 8.00 do
17.00 hod.) o sobotách (IV.-VI. a IX.-X.) od 09.00 do 17.00 hod. Je vyuţíván veřejností pro
moţnost poznávání (chovaná zvířata, naučná stezka…) i odpočinek, dětmi čekajícími na krouţky,
rodiči čekajícími na děti.V rámci infokoutku OKZ nabízí SP moţnost vyuţití odborné knihovny
včetně studovny. V recepci je moţné zapůjčit hry do zahrady: kroket, petanque.Ve spolupráci se
zahraničními dobrovolníky (projekt Evropská dobrovolná sluţba) uspořádáme workshopy dle
zaměření dobrovolníků.
Opatření:
Zajistit potřebné prostředky (OON) na ostrahu areálu pro víkendový provoz, ve dnech bez
programu SP (výstavy, odpoledne pro veřejnost) i pro rozšíření otvírací doby areálu o víkendech –
dle přání návštěvníků do 18.00 hod.
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6.Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Letní přírodovědné tábory jsou zaměřeny na poznávání okolí, rostlin a ţivočichů. Jsou doplněny
celotáborovou hrou. Tábor pro děti od 5 do 8 let „Můj první tábor“ ve Vřesníku je rekreačně
sportovní, bez odborného zaměření.
Předškoláci:
Vřesník 1x 8 dní – výjezdní LT.
6-15 let:
Lomy 1x 15 dní a 2x 8 dní, Podhradí 1x 8 dní, Janské Lázně letní turistický 1x15 dní, Janské Lázně
zimní lyţařský 1x 8 dní.
16-18 let:
Geologický 1x 8 dní.
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní: Neplánujeme.
7.Pobytové akce do 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Pobytové akce do 5 dnů SP nepořádá pro veřejnost, ale mohou být součástí náplně činnosti ZÚ
(např. geologové...)
8.Příměstské tábory
Plánované akce - viz příloha č. 5
Plánujeme prodlouţit dobu (pokrytí pracovní doby rodičů) o 1 hodinu trvání na 8:00–17:00 h.,
krajní hodiny slouţí pro příchod a odchod účastníků – jištěno 1 pedagogem.
Plánujeme zorganizovat celkem 20 příměstských táborů pro níţe uvedené kategorie.
Předškoláci:
Všeobecně zaměřené – 2.
6-15 let:
Všeobecně zaměřené - 8 a odborné - 8.
Kromě našich vlastních táborů, počítáme ještě s 1 ve spolupráci.
9.Práce s talenty
Většina úzce odborně zaměřených ZÚ pracuje s talentovanou mládeţí. Děti se účastní oborových
olympiád. Tábory jsou přírodovědně zaměřené, nadstandardně rozvíjíme vědomosti dětí o přírodě.
Předškoláci:
Neplánujeme.
6-15 let:
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Přírodověda v praxi zaměřena na laboratorní práce a exkurze pro starší školní věk,
Bioexperti, Pokusy, PaVěda.
16-18 let:
Biologie pro SŠ, Chemie SŠ, ), Geologie, Paleontologie (studenti lépe uspějí u přijímacích zkoušek
na VŠ).
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
10.Práce s handicapovanou mládeţí
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí handicapem do
naší činnosti. Do ZÚ docházejí děti s asistentem. Klubu Zahrada vyuţívají sluchově postiţené děti
z nedaleké školy. Umíme na klíč připravit výukový program, realizujeme programy pro ţáky
speciálních škol a pro tělesně, mentálně i kombinovaně postiţenou mládeţ a dospělé.
11.Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
12.Doplňková činnost
Ve školním roce 2017/2018 plánujeme i nadále pronajímat sluţební byty a nebytové prostory.

III. Závěr
Pro školní rok 2017/2018 plánuje SP otevřít další přírodovědně zaměřené ZÚ s celkovým počtem
920 členů v ZÚ. Kromě přírodovědných jsou v plánu i ZÚ sportovní a výtvarné. Budeme
pokračovat s celoročními ZÚ zajišťujícími „ochutnávku“ z nabídky činností SP pro nadané děti, tj.
Bioexperti pro starší, dále pak s odbornými ZÚ pro nejmenší i s nabídkou víkendových ZÚ
Poznávání přírody a Turistický krouţek. Plánujeme rozšíření nabídky výukových programů (VP) dle přání klientů i VP na klíč či výjezdních VP. V rámci příleţitostné činnosti budeme pokračovat
při pořádání tradičních akcí se zapojením finanční spoluúčasti klientů.
Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne 12. 6. 2017
Zpracovala: Ing. Jana Bendová
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4. Jezdecké středisko Zmrzlík
Plán činnosti na školní rok 2017 – 2018
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM:
Jezdecké středisko Zmrzlík (dále JSZ) DDM hlavního města Prahy
Zástupce ředitele: Ing. Jana Plachá
JSZ sídlí na Zmrzlíku 3 na rozhraní Prahy 5 a Prahy 13.
Středisko je zaměřeno na výuku jízdy na koni spojenou s péčí o koně a další domácí zvířata.
2.Přehled o prostorových podmínkách
JSZ vyuţívá hlavní budovu, přilehlá hospodářská stavení, jednu zastřešenou jízdárnu, výběhy.
V hlavní budově jsou místnosti na převlékání a odpočinek. Dále pak sociální zařízení, kuchyňka,
kancelář, klubovna a sedlovna. V hospodářských budovách je místo pro 25 koní.
JSZ má dále k dispozici prostory, kde jsou poníci a prasátko.
Jízdárna je dopoledne k dispozici majitelům ustájených koní a zájemcům o rekreační jízdy,
odpoledne slouţí pro zájmové vzdělávání dětí. O víkendu se vyuţívá celý den pro rekreační jízdy
a výcvik dětí. Teoretická výuka probíhá v klubovně.
Provozní doba:
Pondělí - neděle od 08.00 do 18.30 hod.

II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1.Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017 – 2018
1. Zvyšovat i nadále kvalitu zájmového vzdělávání i v této velmi specifické činnosti rozšiřovat
nabídku příleţitostné činnosti.
2. Nabídnout nově ZÚ pro účastníky, kde bude probíhat jen výuka teorie a jízda na koni.
Dosud byly nabízeny ZÚ, které zahrnovaly i práci ve stájích spojenou s péčí o koně.
2. Věnovat zvýšenou pozornost na dodrţování bezpečnosti při zacházení s koňmi.
3. Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.
4. Pokračovat v omlazení stáda, pořídit nové koně.
5. Vybudovat zavlaţovací systém jízdárny, provést rekonstrukci haly a úpravu pozemku
v bezprostřední blízkosti jezdecké haly.

3.Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Předškoláci:
Neplánujeme.
7-10 let:
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Přípravný kurz A a přípravný kurz B pro nejmenší jezdce. Zde se děti nejprve seznamují s koněm a
poté se naučí úplným základům jízdy na koni a ošetřování koní. V kurzu začátečníků připravujeme
jezdce, kteří jsou schopni si koně plně připravit, samostatně koně vodit v kroku a klusu.
V návazném kurzu pokročilých děti zvládnou cvalovou práci a překonat jednoduché překáţky.
11-12 let:
V kurzu začátečníků připravujeme jezdce, kteří jsou schopni si koně plně připravit, samostatně koně
vodit v kroku a klusu. V návazném kurzu pokročilých děti zvládnou cvalovou práci a překonat
jednoduché překáţky.
13-18 let:
V návazném kurzu pokročilých děti zvládnou cvalovou práci a překonat jednoduché překáţky.
Ostatní:
Neplánujeme.
4.Příleţitostná činnost bez soutěţí
Plánované akce - viz příloha č. 2
Pro děti počítáme s aktivitami, ve kterých nejsou rozděleny podle věku, ale vycházíme z jejich
dovedností a schopností v oblasti jezdectví.
5.Soutěţe a soutěţe MŠMT
Soutěţe neplánujeme.
6.Spontánní aktivity
Spontánní aktivity neplánujeme.
7.Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Pobytové akce JSZ nepořádá. V průběhu hlavních i vedlejších prázdnin plánujeme zorganizovat
příměstské tábory.
8.Pobytové akce do 5 dnů
Pobytové akce JSZ nepořádá.
9.Příměstské tábory
Plánované akce - viz příloha č. 5
Předškoláci:
Neplánujeme.
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6-15 let:
Zaměření na péči o koně a jezdectví.
Plánujeme uspořádat po dobu hlavních prázdnin 9 příměstských táborů v termínech: 2.- 4. 7., 9. –
13. 7., 16. – 20. 7., 23. – 27. 7., 30. 7. – 3. 8., 6. – 10. 8., 13. – 17. 8., 20. – 24. 8., 27. – 31. 8.
16-18 let:
Neplánujeme.
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
10.Práce s talenty
JSZ se soustředí na talentované začínající jezdce a na zkoušky základního výcviku jezdce. Děti
nejsou rozděleny podle věku, ale vycházíme z jejich dovedností a schopností jízdy na koni.
Dále plánujeme zvyšovat kvalifikace cvičitelů v oblasti jezdectví.
11.Práce s handicapovanou mládeţí
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětís handicapem do
naší činnosti.
12.Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
13. Doplňková činnost
Doplňkovou činnost neplánujeme.

III. Závěr
Cílem pro nadcházející školní rok je nejen kvalitně realizovat plánované akce, ale pořádati
víkendové akce pro děti, dospělé a rekreačních jízdy. V širším měřítku uskutečnit výukové
programy pro školky a školy, příměstské tábory.
Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne 12. 6. 2017
Zpracovala: Ing. Jana Plachá
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5. Stanice techniků
Plán činnosti na školní rok 2017 - 2018
I. Základní informace
1.Identifikační údaje střediska DDM
Stanice techniků (dále jen ST) DDM hlavního města Prahy
Zástupce ředitele: Bc. Irena Friedrichová
ST sídlí Pod Juliskou 2a/2561 v Praze 6. Ve své nabídce aktivit se zaměřuje především na technické
oblasti, konkrétně modelářství, výpočetní techniku, vědu a elektroniku, Lego mechaniku a robotiku,
dále na umělecké a uměleckotechnické oblasti – fotoklub, multimédia, výtvarné ateliéry a
videoklub (včetně klubu seniorů a handicapovaných), dramatické a hudební obory. Nabídka je
doplněna pohybovými aktivitami, ve kterých převládají taneční studia. Dětem a mládeţi je od
pondělí do čtvrtka k dispozici Otevřený klub (dále OK) „Pohoda“. Součástí Stanice techniků jsou
dvě centra předškolních dětí.
2. Přehled o prostorových podmínkách
ST sídlí ve čtyřpodlaţní budově.
Suterén: Je vyuţíván návštěvníky fotoklubu (velká a malá komora, fotoateliér a kancelář).
Významnou část suterénu vyuţívají: velké kolejiště ţelezničních modelářů, 1 místnost s malým
kolejištěm, modelářská dílna pro ţelezniční a letecké modeláře, menší dílna s kolejištěm modelářů
MHD a dřevodílna. V suterénu sídlí také Otevřený klub „Pohoda“. Během prázdnin plánujeme
rekonstrukci dvou učeben v suterénu (bývalý prostor zámečnické dílny), učebny budou od 2. pol.
šk. roku 2017/18 slouţit v rámci Polytechnických hnízd. Prostor chodby slouţí jako galerie
Inkubátor, svá díla zde vystavují především návštěvníci fotoklubu Líheň a začínající umělci.
Přízemí: Nacházejí se zde místnosti Center předškolních dětí (dále jen CPD) „Ţlutá a Modrá
Vlaštovka“, dále stepařský sál, kinosál, atelier designu a módy (sdílený prostor s CPD Modrá
Vlaštovka), učebny Lego mechaniky a Lego robotiky.
První patro: Zde jsou učebny výpočetní techniky, výtvarný ateliér, učebna elektrotechniky
a chemie, která slouţí i k výuce PaVědy a ateliér prostorové tvorby. Dále je zde místnost
s autodráhou a zázemím pro automodeláře. Komunikační prostor hlavní chodby je vyuţíván
k pravidelnému výstavnictví (fotogalerie Juliska) a relaxaci návštěvníků ST.
Druhé patro: Nacházejí se zde dva sály s příslušenstvím, které jsou vyuţívány především k
tanečním aktivitám.
Provozní doba:
Pondělí aţ pátek v době od 8.00 do 21.00 hod. Od pondělí do čtvrtka od 14.00 do 18.00 hod je také
pro děti a mládeţ k dispozici Otevřený klub Pohoda.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017 - 2018
1. Udrţet vyrovnané příjmy a výdaje střediska.
2. Zapojit ST do projektu Polytechnické vzdělávání v Praze v rámci KAP.
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3. Rozšířit nabídku zájmových útvarů (dále jen ZÚ) na spřátelených základních školách,
zlepšit propagaci odborných výukových programů pro školy.
4. Průběţně rozvíjet práci s talentovanou mládeţí v oblasti výtvarného umění, tvůrčí
fotografie, filmu a techniky.
5. Zajistit efektivní vyuţití prostor ST v rámci výuky a organizované činnosti, najít činnosti
pro vyuţití prostor v časech mimo pravidelnou výuku (ráno, večer).
6. V oblasti vzdělávání zajistit a obohatit nabídku o současné moderní trendy mezi mládeţí a o
nové modelářské aktivity a současně zajistit rozvoj stávajících modelářských oborů
s vyuţitím moderních technologií (3D tiskárna, plotter..)
7. Rozvíjet dosavadní spolupráci s osvědčenými partnery (Škola kreativní fotografie, AMC
Praha 6) a hledat partnerství nová (zvláště školy a instituce Prahy 6, popř. výrobní podniky).
8. Rozvíjet spolupráci s ostatními středisky DDM hl. m. Prahy, zejména v rámci jednotlivých
odoborností.
9. V rámci příleţitostných akcí (Den dětí, svátky, dny otevřených dveří) připravit méně
obvyklou, efektnější a atraktivnější nabídku, zviditelňující ST jako specifické zařízení
zaměřené na podporu technických dovedností.
10. Zlepšit propagaci střediska a jeho firemní kulturu.
11. Podpořit další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků v rámci kurzů a seminářů.
12. Nadále nabízet rodičům mladších školáků z okolních ZŠ sluţbu převádění dětí z druţin do
ST spolu s moţností trávit čas volný čas před a po skončení ZÚ v Otevřeném klubu Pohoda
pod pedagogickým dohledem.
13. Nabídnout našim klientům nový věrnostní/bonusový program.
14. Vybudovat před ST nový venkovní experimentální prostor s vyuţitím zajímavých
technických prvků.
15. Dále pracovat na kultivaci (místy zastaralého) interiéru a venkovního prostoru ST.
2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
V pravidelné činnosti se chceme zaměřit na udrţení vysoké úrovně stávajících ZÚ, rozšíření
kapacit oblíbených krouţků a rozšíření nabídky o některé novinky, např. plastikové modeláře,
šachy, ZÚ pro předškoláky. Velmi se osvědčily ZÚ zaměřené na přípravu dětí ke zkouškám na
odborné umělecké školy – jejich účastníci prokazatelně mají při přijímacích zkouškách téměř 100%
úspěšnost.
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii nabízíme dvě centra předškolních dětí (Ţlutá a Modrá Vlaštovka), kaţdé
s kapacitou 20 dětí. Jeho provoz bude probíhat během dopoledních hodin od 8.00 do 13.00 hod.
Dále budeme nabízet oblíbené ZÚ pro předškoláky – Malý hudebník, Malý šikula (výtvarněřemeslně zaměřené aktivity), Dramahrátky, Logográtky, Prográmky pro maminky s dětmi.
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6-15 let:
Pro tuto věkovou kategorii máme nejširší nabídku ZÚ. Snaţíme se nabídnout velmi kvalitní činnost,
ve které mohou děti pokračovat dlouhodobě, aktivity v ZÚ na sebe navazují. Nabízíme zájmové
aktivity zejména v těchto oblastech: technická (modelářství – ţelezniční, plastikové, letecké,
automodelářství, dřevodílna), Lego mechanika a robotika, vědecké, počítačové, umělecké
(výtvarné, hudební, dramatické), móda a design, fotoklub, nová media… V letošním roce
plánujeme rozšířit nabídku v rámci úspěšného projektu PaVěda – parádní věda. Kompletní přehled
nabízené činnosti je v příloze č. 1.
16-18 let:
Pro tuto věkovou kategorii jsou připraveny aktivity v ZÚ fotografie, filmu, počítačové grafiky,
výtvarné ateliery – příprava pro přijetí na umělecky zaměřené školy, taneční
studia, automodelářství, ţeleznice, MHD, hudebně zaměřené ZÚ a nově produktový design a
architektura. Nadále chceme vyuţívat potenciálu mladých lidí, kteří do ST dochází, ale uţ se necítí
být dětmi - mohou se zapojit do přípravy i přímé práce s dětmi, spolupracovat na různých
pravidelných i příleţitostných aktivitách ST.
19-26 let:
Zde se jedná o prohlubování znalostí dosaţených v minulých letech v oblasti fotografie, filmu,
výtvarné činnosti, hudby a tance. Z těchto lidí se často rekrutují noví lektoři ST, kteří pak mají ke
Stanici osobní vztah, protoţe ji často navštěvují od dětství.
Ostatní:
Plánujeme rozšířit nabídku aktivit pro seniory – rozvíjet turistický klub „Výletník“, Klub seniorů,
PC pro seniory. Především seniorům je určen Český klub kinematografie, který se schází v kinosále
k pravidelným filmařským pondělkům.
3. Příleţitostná činnost bez soutěţí
Plánované akce - viz příloha č. 2
Měsíčně pořádáme Dny s techniky – den otevřených dveří, kdy mají děti i s rodiči moţnost
shlédnout naše nejlákavější činnosti (ţeleznici, automobilovou dráhu, letadla, tramvaje) a
fotografické a výtvarné výstavy. V uplynulém školním roce se podařilo rozšířit aktivity především o
rukodělné workshopy, dílny pro veřejnost, koncerty, divadelní večery či dětské akce s přespáním.
Plánujeme opět několik tematicky zaměřených akcí (čarodějnice, Helloween, Mikulášská apod.) za
podpory MHMP. Pro okolní základní a mateřské školy organizujeme různě zaměřené výukové
programy. Jiţ tradiční akcí většího formátu je divadelní přehlídka amatérských divadelních
souborů Prahy 6 – Šestka Fest, která se ve Stanici techniků uskuteční za podpory MČ Praha 6.
Plánujme také uţ 2. ročník vědecko-technické laboratoře pod širým nebem – Festival vědy, který
má za cíl popularizaci vědy.
Předškoláci:
Pro tuto cílovou skupinu nabízíme zejména rukodělné workshopy, narozeninové oslavy a tematické
akce.
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6-15 let:
Zde se jedná o naše nejčastěji se účastnící zájemce Dnů otevřených dveří, ze kterých se pak
rekrutují noví členové našeho DDM. Na tuto věkovou kategorii je zaměřena i většina výukových
programů.
16-18 let:
V této věkové kategorii je především zájem o výtvarné, fotografické či taneční semináře, dílny a
workshopy s vyšší přidanou hodnotou.
19-26 let:
Mládeţ v tomto věku si vybírá především výtvarné výstavy, fotografické výstavy a taneční dílny jiţ
určitého zaměření.
Ostatní:
Na podzim 2017 proběhne ve ST přehlídka amatérských divadelních souborů Prahy 6 (za podpory
MČ Praha 6).
Plánujeme se zúčastnit těchto akcí pro děti:
Září 2017: Zastávka volný čas - akce praţských DDM
Září 2017 Festival vědy – akce ve spolupráci s ČVUT, VŠCHT, MČ P6
Září 2017: Ladronka Fest – akce MČ Praha 6
Září 2017: Měsíc zdravé Šestky – akce MČ Praha 6
Říjen 2017: Duše a dušičky ve Hvězdě
Prosinec 2017: Po čertech dobrá neděle – akce praţských DDM
Březen 2018: Vítání jara – akce praţských DDM
Duben 2018: Čarodějnice na Ladronce – akce MČ Praha 6
Duben 2018: Čarodějnice ve Stejšnu
Květen 2018: Parním vlakem na Lhotku – akce praţských DDM
Červen 2018: Den dětí – ve spolupráci se Stadionem mládeţe DDM hl. m. Prahy
Červen 2018: Leteckomodelářský den na Sobínce
Červen 2018: Hurá na prázdniny - akce praţských DDM
4. Soutěţe a soutěţe MŠMT
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Zde se jedná především o automodelářské soutěţe, které jsou učeny členům automodelářských
klubů (Praţský pohár, NASCAR, Cahoza Cup, Honda Cup, Czech Masters).Velkému zájmu se těší
a budou opět připraveny pravidelná soutěţ TESOPRAM a zejména praţské finále celosvětové
soutěţe Česká Liga Robotiky First LEGO League (FLL).
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
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6-15 let:
Pro tuto věkovou kategorii je určena především soutěţ Česká Liga Robotiky – FLL a
Radioelektronika pro děti a mládeţ (obě soutěţe jsou vyhlašovány MŠMT).
16-18 let:
Pro tuto věkovou kategorii připravujeme pravidelné automodelářské soutěţe.
19-26 let:
Pro tuto věkovou kategorii připravujeme automodelářské soutěţe.
Ostatní:
Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
5. Spontánní aktivity
Otevřený klub (dále jen OK) Pohoda plánuje pro rok 2017/2018 řadu aktivit pro návštěvníky.
Připravujeme odpolední turnaje v deskových hrách, výtvarné, hudební a dramatické workshopy, či
zajímavé přednášky na téma design a architektura. Dětem a mládeţi je OK Pohoda k dispozici vţdy
od pondělí do čtvrtka od 14.00 do 18.00 hod, a to v nově vytvořených prostorách suterénu ST.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
ST připravuje v tomto období 10 táborů, 2 zimní a 8 letních. Zimní má hlavní téma lyţování. Letní
tábory jsou zaměřeny na radiotechniku, elektroniku, automodelářství, letadla, fotografii,
výtvarnou činnost a záţitkové aktivity.
Předškoláci:
Plánujeme opět tábor pro předškolní děti ve věku 5 – 6 let.
6-15 let:
Pro tuto kategorii je určen zimní lyţařský tábor v termínu jarních prázdnin. V letních měsících se
děti mohou účastnit táborů s všeobecným, sportovním, záţitkovým, technickým či uměleckým
zaměřením.
16-18 let:
V této věkové kategorii se děti a mládeţ mohou účastnit letních táborů s technickou nebo
uměleckou tématikou či vodáckého tábora.
19-26 let:
Pro tuto věkovou kategorii pobytové akce neplánujeme.
7. Pobytové akce do 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
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Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii pobytové akce neplánujeme.
6-15 let:
Plánujeme uspořádat výjezdovou akci během podzimních prázdnin a víkendové exkurze zaměřené
na technickou a výtvarnou oblast.
16-18 let:
Plánujeme uspořádat výjezdovou akci během podzimních prázdnin a víkendové exkurze zaměřené
na technickou a výtvarnou oblast.
19-26 let:
V této věkové kategorii se mohou zájemci účastnit pobytových akcí – workshopů s technickou nebo
uměleckou tématikou podle jiţ vyhraněných zájmů a zkušeností z minulých let.
8. Příměstské tábory
Plánované akce - viz příloha č. 5
Plánujeme zorganizovat příměstské tábory pro níţe uvedené věkové kategorie.
Předškoláci:
Pro předškoláky bude, stejně jako kaţdý rok, otevřeno dva prázdninové týdny Centrum
předškolních dětí Vlaštovka.
6-15 let:
V průběhu hlavních prázdnin zorganizujeme 2 všeobecné tábory, 1 multimediální, 1 technicky
a 1 fotograficky zaměřený.
16-18 let:
Neplánujeme.
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
9. Práce s talenty
Na ST se věnujeme práci s talentovanou mládeţí v oblasti výtvarného umění a fotografie. Děti
cíleně připravujeme na talentové zkoušky a přijímací pohovory na odborné školy uměleckého
zaměření.
Předškoláci:
Neplánujeme.
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6-15 let:
V této věkové kategorii pracujeme v přípravě na přijetí talentovaných dětí na střední školy
uměleckého zaměření.
16-18 let:
V této věkové kategorii pracujeme v přípravě na přijetí talentovaných dětí na vyšší školy
uměleckého zaměření (FAMU) či na uplatnění v zaměstnání (novinářská fotografie, ilustrace, práce
v médiích, apod.).
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
10.Práce s handicapovanou mládeţí
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umoţňujeme zapojení do naší běţné činnosti
11.Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
12.Doplňková činnost
Ve školním roce 2017 - 2018 plánujeme pronajímat nebytové prostory.
III. Závěr
Ve školním roce 2017 - 2018 plánujeme otevřít celkem 125 ZÚ. Ve ST pracuje dynamický tým
pedagogů, který se chystá přilákat na naše aktivity větší počet účastníků, rozšířit nabídku
pravidelných i příleţitostných aktivit a přitom udrţet stávající vysokou pedagogickou kvalitu.
Specifikou ST je zejména originální a tvůrčí přístup k organizovaným činnostem i ponechání
dostatečného prostoru pro spontánní aktivity a spolupráci pedagogů i návštěvníků či účastníků.
V tomto školním roce plánujeme i nadále posilovat spolupráci ST s okolními základními i
mateřskými školami. Nabízíme jim mnoho zajímavých výukových programů, které budou
realizovány částečně ve ST, částečně přímo ve školách. Budeme pokračovat i ve sluţbě převádění
dětí z těchto škol na odpolední ZÚ ve ST.
Slabým místem zůstává propagace naší nabídky – plánujeme proto zaměřit se také na tuto oblast
a pokusit se rozšířit povědomí zejména obyvatel Prahy 6 o Stanici techniků DDM hl. m. Prahy.
Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne 12. 6. 2017
Zpracovala: Bc. Irena Friedrichová
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6. Klub Klamovka
Plán činnosti na školní rok 2017 – 2018
I. Základní informace
1.Identifikační údaje střediska DDM
Klub Klamovka (dále jen KK) DDM hlavního města Prahy
Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Nová
2.Přehled o prostorových podmínkách
KK je středisko DDM hl. m. Prahy s uměleckým a klubovým zaměřením. KK sídlí na Praze 5 v
Podbělohorské ulici, v historické budově s menším dvorem, předzahrádkou a dětským hřištěm.
K činnosti je vyuţíván také okolní park.
Přízemí: Hudební a divadelní klub pro mládeţ - sál s pódiem, zvukařské a světelné vybavení.
Hudební a divadelní Klub – divadelní a literární kavárna, klubový sál s aparaturoua světelným
parkem, zázemí pro divadelní soubory (šatna, sklad kulis a kostýmů), učebna pro hudební ZÚ.
Prostory klubu jsou vyuţívány rovněţ k výstavám fotografií a obrazů.
1. patro:Prostory pro zájmovou a příleţitostnou činnost - velký víceúčelový sál, keramická a
výtvarná dílna. Stavební úpravou víceúčelového sálu dojde k oddělení prostor pro Centrum
předškolních dětí a pro ostatní zájmovou činnost. Prostor bude přizpůsoben tak, aby co nejvíce
vyhovoval poţadavkům tanečním, divadelním a hudebním ZÚ.
2. patro:Ubytovací zařízení - moţnost ubytování pro celkem 24 osob ve 3 pokojích s vlastním
sociálním zařízením a společnou kuchyňkou. Klubovna pro činnost hudebních, vzdělávacích
a dramatických krouţků o malém počtu účastníků.
Provozní doba:
Pondělí aţ pátek od 8.00 do 22.00 hod., v sobotu a neděli dle aktuálního programu.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1.Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017 - 2018
1. Pokračovat ve spolupráci Klubu Klamovka v MAPu MČ Praha 5 a nastavit nové formy
spolupráce se školami a školskými zařízeními v Praze 5.
2. Zajistit dostatečnou naplněnost zájmových útvarů (dále jen ZÚ) pro celý školní rok, zaměřit
se na propagační akce v září 2017. Zaměříme se na vyšší naplněnost tradičních ZÚ,
o něţ v posledních letech roste zájem. Rozšíříme nabídku oblíbených ZÚ tak, abychom
uspokojili co nejvíce zájemců – jde především o ZÚ pro předškoláky a malé školáky
(taneční, dramatické, výtvarné a sportovní krouţky). Vyuţijeme předpokladu, ţe děti z řad
předškoláků budou v zájmové činnosti pokračovat.
3. Rozvrh ZÚ nastavit co nejefektivněji, zajistit doprovod dětí ze škol na krouţky do budovy
KK. Zvýšit úroveň péče o členy ZÚ ve věku 6 – 10 let. Nabídnout rodičům nové doplňkové
sluţby a tím zvýšit komfort při čekání na děti v době konání ZÚ.
4. Vytvořit vhodné kombinace ZÚ tak, aby došlo k co nejvyšší naplněnosti.
33

5. Připravit a realizovat příleţitostnou, spontánní a prázdninovou činnost v níţe uvedeném
rozsahu.
6. Zaměřit se na vytvoření uceleného formátu KK („Tradice, kultura, záţitky.“)
7. Zajistit vyuţití prostor jinými subjekty v době, kdy není provozována vlastní činnost.
8. Podporovat spolupráci s ostatními středisky DDM hl. m. Prahy – konkrétně se Stanicí
přírodovědců, Stanicí techniků, Karlínským Spektrem a dalšími DDM v Praze, vzájemně
propagovat činnost jednotlivých středisek.
9. Zajistit kvalitní a dostatečnou účast a prezentaci na celopraţských projektech DDM.
10. Rozvíjet nové formy vzdělávacích a soutěţních aktivit pro děti a mládeţ a uplatňovat
moderní pedagogické přístupy, především v rámci výukových a vzdělávacích programů pro
školy i veřejnost.
11. Zajistit vyrovnaný rozpočet střediska.
12. Trvale vytvářet kvalitní grantové projekty.
13. Zajistit vyuţití všech prostor KK určených pro činnost – tj. vyuţití prostor ateliéru
v dopoledních hodinách od pondělí do pátku + víkendové pronájmy a spolupořadatelské
akce. Dále se zaměřit na vytíţenost sálu, kavárny a učebny „kytara“ po sanačních úpravách
– rozšířit počet ZÚ a akcí.
14. Vytvářet kvalitní image střediska i celého DDM hl. m. Prahy směrem k veřejnosti.
15. Trvale zajišťovat dostatečnou a kvalitní propagaci činnosti.
16. Nastavit dlouhodobou spolupráci s dalšími základními školami.
17. Podpořit zavedení ZÚ ve školách (vedené lektory i učiteli školy).
18. Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.
2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Nabídka bude sestavena tak, aby byla co nejefektivněji vyuţita kapacita Klubu Klamovka,
a termíny ZÚ zvolíme podle časových moţností většiny členů.
Předškoláci:
Kromě stávajících ZÚ rozšíříme nabídku o nové aktivity – především o vzdělávací ZÚ. Vyuţijeme
odbornosti interního pedagoga – logopedického asistenta – k nabídce logopedických cvičení
v rámci CPD a také jako samostatný krouţek. Logopedická průprava bude nabídnuta i rodičům dětí
MŠ a 1. ročníků ZŠ v Praze 5 (rozšiřování spolupráce v oblasti inkluze – MAP).
6-15 let:
Zaměříme se především na rozšíření nabídky oblíbených ZÚ – navýšením jejich počtu zajistíme
dostatečnou kapacitu pro všechny zájemce (výtvarné a rukodělné činnosti, divadelní soubory,
hudební nástroje, taneční aktivity). Nově nabídneme výuku klasického, populárního a
muzikálového zpěvu a muzikálového herectví. Nabídku divadelních ZÚ rozšíříme o Anglické
divadlo.
16-18 let:
Stávající nabídku rozšíříme o nové aktivity: Základy první pomoci, Muzikálové herectví, Divadelní
improvizace. Nadále nabídneme pohybové aktivity Taoistická cvičení a Aerobik.
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19-26 let:
Nabídka zájmové činnosti totoţná s věkovou kategorií 16 – 18 let.
Ostatní:
ZÚ rodičů s dětmi – cvičení, výtvarné hrátky, keramika. Taoistické cvičení pro seniory.
3. Příleţitostná činnost bez soutěţí
Plánované akce - viz příloha č. 2
Plánujeme rozšíření nabídky příleţitostných aktivit o nové akce zaměřené na pohyb (sportovní a
taneční víkendy). Pokračovat budeme v jednodenních výletech „Za poznáním“.
Předškoláci:
Výtvarné dílny, divadélka, exkurze a výlety, akce spojené s oslavou svátků a tradic, taneční a
pohybová odpoledne.
6-15 let:
Výtvarné dílny, výukové programy pro ZŠ, divadelní představení, koncerty, výlety, workshopy,
oslavy, tradice, taneční a pohybová odpoledne.
16-18 let:
Festivaly, výstavy, přehlídky, semináře, workshopy, výlety, víkendové akce
19-26 let:
Koncerty, divadelní představení, festivaly, přehlídky, vernisáţe, výtvarné dílny
a specifické workshopy.
Ostatní:
Výtvarné dílny a specifické workshopy, koncerty, divadelní představení, festivaly, přehlídky,
vernisáţe.
4. Soutěţe a soutěţe MŠMT
Plánujeme zorganizovat soutěţ Řečniště pro ţáky středních škol zaměřenou na řečnické dovednosti.
5. Spontánní aktivity:
Zahrada, dětské hřiště, otevřený hudební a divadelní klub – kaţdoroční nárůst zájemců o vyuţívání
nabídky otevřeného klubu (nahrávání, příprava divadelních představení, zkoušky hudebních kapel,
individuální cvičení na hudební nástroje).
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Nabídku pobytových akcí rozšíříme tak, abychom uspokojili co největší počet zájemců – zájem
o tábory KK stále narůstá.
Předškoláci:
Minitábor, Letní tábor pro rodiče s dětmi.
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6-15 let:
Turistický tábor v Podhradí (10 dnů), Všeobecný tábor v Podhradí (10 dnů), Umělecký tábor
ArtCamp (10 dnů), Minitábor ve Vřesníku (8 dnů), Podzimní outdoorové prázdniny (Lhotka u
Mělníka), Jarní prázdniny v Janských Lázních.
16-18 let:
Přípravný tábor pro praktikanty a oddílové vedoucí (10 dnů). Outdoorové podzimní prázdniny.
19-26 let:
Přípravný tábor pro praktikanty a oddílové vedoucí (10 dnů).
Ostatní:
neplánujeme
7. Pobytové akce do 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Pro všechny věkové kategorie jsou určeny výjezdové akce do 5 dnů: Podzimky v Hošticích,
Mikuláš na Duncanu, Velikonoce v Podhradí.
Akce jsou pořádány jako výjezdy rodin s dětmi – program je koncipován tak, aby vyhovoval všem
věkovým kategoriím (hry, turistika, společenské večery, tvořivé dílny).
8. Příměstské tábory
Plánované akce - viz příloha č. 5
Plánujeme zorganizovat 2 příměstské tábory pro děti školního věku se zaměřením na poznávání
tradic a kulturní aktivity a 2 pro děti předškolního věku.
4-7 let:
Dva příměstské tábory pro předškoláky v období letních prázdnin.
6-15 let:
Dva příměstské tábory pro děti školního věku v období letních prázdnin.
16-18 let:
Neplánujeme.
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
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9. Práce s talenty
Předškoláci:
Individuální lekce hry na hudební nástroje (housle, zobcová flétna), dramatika a recitace, tanec,
sólový zpěv.
6-15 let:
Hudební skupina – pravidelná vystoupení, individuální přístup k jednotlivým hráčům (rozvíjení
technik), individuální výuka hry na hudební nástroje, sólový zpěv, příprava na umělecké školy.
16-18 let:
Individuální výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu a herectví. Podpora zájemců z řad členů
ZÚ jako budoucích lektorů a táborových vedoucích.
19-26 let:
Individuální výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu a herectví.
Ostatní:
Moţnost zapojení do všech aktivit Klubu Klamovka.
10. Práce s handicapovanou mládeţí
Umoţňujeme zapojení dětí s handicapem do naší činnosti, především pak do krouţků, kde není
kladen důraz na výkon a kde je umoţněn individuální přístup či přítomnost rodiče/asistenta.
Nabízíme sluţby logopedického asistenta.
11. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
12. Doplňková činnost
V provozu bude divadelní kavárna, která bude zajišťovat v době akcí občerstvení, dětský koutek a
bezplatný wi-fi přístup k internetu. Ubytovací středisko KK bude i nadále vyuţívat svoji ubytovací
kapacitu a příleţitostně pronajímat nebytové prostory.
III. Závěr
Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy je trvale rozvíjející se středisko, které je schopno nabídnout jak
specifické činnosti pro konkrétní, úzké cílové skupiny, tak pravidelnou i příleţitostnou činnost
včetně výjezdních akcí pro širokou veřejnost. Zaměstnanci střediska jsou ztotoţněni se strategickým
plánem a dlouhodobou koncepcí rozvoje KK a jejich práce se odráţí na celkovém obrazu v očích
veřejnosti.
Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne: 12. 6. 2017
Zpracovala: Mgr. Iveta Nová
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7. Stadion mládeže
Plán činnosti na školní rok 2017 – 2018
I. Základní informace
1.Identifikační údaje střediska DDM
Stadion mládeţe (dále jen SM) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Mgr. Ţaneta Krejčí Václavková
Stadion mládeţe DDM hl. m. Prahy sídlí v ulici Na Kotlářce 1 v Praze 6.
SM je střediskem DDM hlavního města Prahy, které zajišťuje zájmové vzdělávání formou
pravidelných, příleţitostných a spontánních aktivit, zejména zaměřených na sport. Je vyuţíván
dětmi zájmových útvarů (dále jen ZÚ), mládeţí i dospělými ke sportování a dalším pohybovým
aktivitám. Všechna sportoviště se nacházejí v jednom areálu.
2.Přehled o prostorových podmínkách
Areál se nachází v klidné části Prahy 6 a patří mezi nejmalebnější v Praze. Areál se v posledních
letech postupně modernizuje.
Na začátku školního roku 2014/2015 byla dokončena výstavba nové hlavní administrativní budovy.
Vznikly nové kanceláře, šatny (s nimi i sociální zařízení). Součástí budovy je i tělocvična, která je
větší neţ ta původní.
K dispozici momentálně jsou:
Kryté prostory a sportoviště – víceúčelová hala, zasedací místnost, nafukovací hala (v zimním
období), hala stolního tenisu, tělocvična pro bojové sporty, místnost Centra předškolních dětí,
tělocvična v hlavní budově, lezecká stěna ve víceúčelové hale.
Otevřené prostory a sportoviště – lezecká stěna, atletické hřiště, hřiště na softball a baseball,
antukové hřiště a hřiště s umělým povrchem – obě určené na míčové sporty, nově zrekonstruované
hřiště s umělou trávou, beachvolejbalový kurt, dětské hřiště s lanovými prvky.
Administrativně technické zázemí - kanceláře, šatny se sociálním zařízením, dílny správců, 3 sklady
sportovních potřeb, garáţ, kotelny, sluţební byty správců.
Provozní doba: Denně od 8.00 do 22.00 hod.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1.Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017 - 2018
1. Realizovat politiku vícezdrojového financování (granty, projekty, nájmy), splnit plánovaný
rozpočet pro rok 2017 a školní rok 2017/2018.
2. Zaměřit se důrazně na vyhledávání, sledování a realizaci novinek ve sportovních aktivitách
a činnostech SM.
3. Pokračovat v realizování pravidelného zájmového vzdělávání formou ZÚ během celého
školního roku (případně pololetí).
4. Pokusit se rozšířit nabídku stávajících ZÚ v nových časových termínech (např. Pohybový
slabikář, atletické přípravky či pohybové hry - základ pro všechny sporty).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Zajistit kvalitní prostory pro činnost většiny ZÚ atletiky přes zimu ve školních
tělocvičnách.
Opět maximálně vyuţít prostory pro sportování především v dopoledních hodinách tzn.
zajistit vyuţití prostor jinými subjekty v době, kdy není provozována vlastní činnost.
Zajistit náhrady za externí pedagogy pro vybrané ZÚ (odchod z důvodu mateřské dovolené,
ukončení studia na VŠ, atd.)
Naplnit zájemci ZÚ jógy pro děti.
Pokračovat v nabídce pobytových akcí v rámci všech školních prázdnin.
Zrealizovat několik víkendových výjezdů s různým zaměřením.
Zaměřit se na rozšíření nabídky aktivit pro seniory a dospělé.
Stále podporovat další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.
Hospitovat v jiných střediscích, účastnit se odbornostních setkání.
Příleţitostné akce realizovat se spoluúčastí klientů (startovné, vstupné…)-odvíjí se od výše
grantu.
Podporovat spolupráci s ostatními středisky DDM hl. m. Prahy – konkrétně se Stanicí
techniků, Stanicí přírodovědců a dalšími DDM v Praze. Zároveň vzájemně propagovat
činnost jednotlivých středisek DDM hl. m. Prahy.
Zaměřit se na spolupráci se ZŠ a vstup SM do škol v rámci nabídky školních krouţků
a krouţků probíhajících v našem areálu.
Zajistit kvalitní a dostatečnou účast a prezentaci na celopraţských projektech DDM.

2.Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Nabídka je široká, naše prostory maximálně vyuţity. I přesto plánujeme rozšířit činnost zejména
o ZÚ pro 1.a 2. třídu ZŠ, případně poslední předškolní rok (nabídnout časové varianty ZÚ). Chtěli
bychom se také více zaměřit na aktivity pro seniory a dospělé.
Předškoláci:
Udrţet si skvělou pověst Centra předškolních dětí mezi veřejností. Zároveň však neusnout na
vavřínech a centrum stále rozvíjet. Pohybový slabikář opět rozdělit do více věkových skupin a
časových moţností. Od pololetí školního roku pak otevřít Pohybový slabikář pro čerstvě tříleté děti.
Pokračovat v atletické školičce - pro poslední předškolní rok.
6-15 let:
Jedná se o nejpočetnější cílovou skupinu klientů SM. Proto pro ně chystáme nejširší nabídku ZÚ.
Snaţíme se nabídnout sportovní činnosti, ve kterých mohou děti pokračovat dlouhodobě, aktivity
v ZÚ na sebe navazují. Zároveň dětem na našem středisku umoţňujeme rozvoj talentu pod vedením
zkušených trenérů. Opět budeme pokračovat ve stávající struktuře ZÚ a maximálně ji rozšíříme o
nejţádanější ZÚ.
16-18 let:
Zachováme strukturu (rozsah i obsah) ZÚ. Dle zájmu klientů se případně rozšíříme nabídku.
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19-26 let:
Pokračovat ve stávající struktuře ZÚ a v rámci moţností ji rozšířit. Postupně začleňovat bývalé
členy ZÚ do činností SM.
Ostatní:
Pokračovat ve stávající struktuře ZÚ a nabídnout klientům moderní formy cvičení v tělocvičně.
Rodičům dětí z Pohybových slabikářů a atletických přípravek umoţnit kondiční cvičení, pilates aj.
pod odborným vedením v časech, kdy jsou jejich děti na ZÚ. Zařadit aktivní program pro seniory
a ostatní zájemce starší 26 let.
3.Příleţitostná činnost bez soutěţí
Plánované akce - viz příloha č. 2
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii chystáme především Den dětí a Čerty na Stadionu mládeţe. V nabídce
budou také nesportovní akce např. deskové hry, velké přírodní hry, atd.
O letních prázdninách opět nabídneme 2 týdenní turnusy letní školičky – Centra předškolních dětí.
6-15 let:
Protoţe se jedná o nejpočetnější cílovou skupinu, připravujeme pro ni všechny akce uvedené v
příloze. Chceme si především udrţet zájem veřejnosti o námi pořádané akce a pokusit se přidat
nabídku netradičních sportovních dní – 1x za dva měsíce.
16-18 let:
Pro tuto věkovou kategorii připravujeme akce: Sportival, Tvořivá odpoledne, Šifrovačku. Zároveň
se tato kategorie můţe zúčastnit nabídky netradičních sportovních dní.
Ostatní:
Naším záměrem je i nadále, aby se do některých příleţitostných akcí zapojili zároveň rodiče se
svými dětmi. Pro ně jsme nachystali: Hledáme nového Tomáše Dvořáka nebo Elišku Klučinovou atletický víceboj, Mámo, táto, odpal!, Kdo si hraje, nezlobí, nebo Florbalové hrátky. Po domluvě se
mohou zúčastnit všech našich aktivit bez rozdílu věku.

4.Soutěţe a soutěţe MŠMT
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.

40

6-15 let:
Opět plánujeme zrealizovat projekt čtyř atletických závodů pro děti od 8 do 11let – Grand prix
atletických přípravek. Samozřejmostí je realizace soutěţí Poháru praţských škol (POPRASK) pro
kategorii základních škol. POPRASK bude vstupovat do 26. ročníku. Jehoţ součástí je jiţ 18.
ročník Poháru primátora/primátorky. S radostí opět zařadíme Štafetový pohár, který měl v loňském
i předloňském roce velký úspěch. Pokusíme se zrealizovat Pohár rozhlasu – atletická soutěţ pro
druţstva základních škol.
16-18 let:
Pokud to finanční podmínky dovolí, hodláme pokračovat v úspěšném POPRASKu pro střední
školy. V rámci této soutěţe chceme podle moţností vyuţít co nejvíce kvalitního zázemí našeho
zařízení. Rádi opět naváţeme na úspěšný Nohejbalový turnaj rodinných dvojic.
19-26 let:
Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
Ostatní:
Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
5.Spontánní aktivity
Po celý rok, dle klimatických podmínek, chystáme opět nabídnout sportuchtivým dětem a mládeţi,
trávící volný čas v Praze, hřiště s umělým povrchem na míčové sporty, dětské hřiště s lanovými
prvky a atletický ovál a nově pak outdoorové deskové hry.
6.Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci:
Vzhledem k velké poptávce ze strany rodičů a kvalitnímu pedagogickému vedení opět plánujeme tři
tábory (1 zimní a 2 turnusy letního tábora) na našich základnách.
6-15 let:
Pro tuto věkovou kategorii bude organizována většina našich táborů. V době jarních prázdnin se
jedná o tábory zaměřené na zdokonalování lyţování a snowboardingu – jeden zimní tábor
v Jánských lázních a druhý, pro náctileté, pravděpodobně také v Jánských lázních nebo v Peci pod
Sněţkou. V létě opět chystáme dva turnusy všeobecně sportovně zaměřených táborů (spojené
s cykloturistikou) v Lomech u Kunţaku. Pro tuto věkovou kategorii plánujeme také týdenní tábor
ve Lhotce u Mělníka a čtrnáctidenní v Podhradí u Ledče nad Sázavou. Zároveň opět nabídneme
Sportovní tábor ve Střelských Hošticích.
16-18 let:
Plánujeme odborně zaměřený tábor v Kolíně - atletika.
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19-26 let:
Pro tuto věkovou kategorii samostatné akce neplánujeme. V případě zájmu se lze zapojit do
odborně zaměřeného tábora v Kolíně.
Ostatní:
Pro tuto věkovou kategorii akce neplánujeme.
7.Pobytové akce do 5 dnů
Plánované akce - viz příloha č. 4
Naváţeme na loňskou zkušenost a opět plánujeme zorganizovat několik turnusů víkendových
výjezdů. K tomu také, bude-li zájem, zorganizujeme Aktivně o podzimních prázdninách a
Rozhýbané Velikonoce. Postupně nacházíme mnoho dalších moţností, jejichţ realizace závisí na
zájmu veřejnosti vyzkoušet něco nového.
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii akce neplánujeme.
6-15 let:
Pro tuto kategorii platí výše zmiňované (několik turnusů víkendových výjezdů, Aktivně o
podzimních prázdninách a Rozhýbané Velikonoce).
16-18 let:
Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
19-26 let:
Pro tuto věkovou kategorii samostatné akce neplánujeme. V případě zájmu se lze zapojit výše
uvedených akcí.
Ostatní:
Neplánujeme.
8.Příměstské tábory
Plánované akce - viz příloha č. 5
Plánujeme zorganizovat všeobecně i odborně zaměřené příměstské tábory pro níţe uvedenou
věkovou kategorii.
Předškoláci:
Neplánujeme.
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6-15 let:
Hodláme udrţet kvalitní programové a personální zajištění u všeobecně zaměřených táborů. Naši
nabídku plánujeme rozšířit o další odborně zaměřené tábory s „ochutnávkou sportů“ nabízených na
Stadionu mládeţe nebo zaměřených na baseball či softball. Zároveň se pokusíme o spolupráci
s dalším naším střediskem – Stanicí přírodovědců – a společně zrealizujeme výtvarný příměstský
tábor. Celkem tedy plánujeme 5 všeobecných a 2 odborně zaměřené tábory.
16-18 let:
Plánujeme nabídnout odborně zaměřený příměstský tábor v areálu SM pro sportující mládeţ.
19-26 let:
Neplánujeme.
Ostatní:
Neplánujeme.
9.Práce s talenty
Předškoláci:
Pro tuto věkovou kategorii aktivity neplánujeme.
6-15 let:
Pro talentované děti máme připraveny tyto moţnosti: rozvíjet svoje schopnosti třikrát a vícekrát
týdně pod vedením trenérů, soutěţit v dresu spolupracujících tělovýchovných jednot SK Kotlářka a
TJ Tatran Střešovice.
16-18 let:
Obdobně jako u výše uvedené kategorie. Zároveň účast na soutěţích (Přebory Prahy, Mistrovství
republiky, atd.) a odborných soustředěních.
19-26 let:
Obdobně jako u výše uvedené kategorie.
Ostatní:
Neplánujeme.
10.Práce s handicapovanou mládeţí
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí s handicapem do
naší činnosti.
11.Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
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12.Doplňková činnost
Plánujeme udrţet pronájem prostoru pro nápojový automat (za předpokladu, ţe tam budou nápoje
vhodné pro děti), pronájem sluţebních bytů, pozemku, stánku s občerstvením, skákadel a dále
příleţitostný pronájem nebytových prostor.

III. Závěr
V dohledné budoucnosti plánujeme realizaci rekonstrukcí sportovišť a zázemí. Stadion mládeţe je
trvale rozvíjející se středisko, reagující na podněty veřejnosti. Budeme se snaţit co nejlépe vyuţít
všechny prostory Stadionu mládeţe (administrativní budova, venkovní sportoviště, tělocvična,
vnitřní lezecká stěna) pro sportovní a pohybovou činnost. Plánujeme revitalizaci okolí, outdoorové
sportovní hry a tím zpestření nabídky nabízených aktivit. Zároveň vyuţijeme zasedací místnost
v administrativní budově k nesportovním ZÚ (Šikulové, Klub instruktorů, Stolní
hrátky,…). Chystáme se kreativně reagovat na poptávku veřejnosti během školního roku. Celoročně
budeme pracovat s talentovanými dětmi a mládeţí. Budeme nadále pracovat na výborné pověsti
našich ZÚ. Úkolem je udrţet vysokou laťku SM a nadále středisko pozitivně propagovat na
veřejnosti. V případě zájmu plánujeme rozšířit nabídku příměstských táborů a opět plánujeme
zařadit pobytové akce do 5 dnů. Zároveň také nabídneme 2 turnusy letní školičky – Centra
předškolních dětí – Cipíska.
Prevence sociálně patologických jevů bude prolínat veškerou naší činností.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 12. 6. 2017.
Zpracovala: Mgr. Ţaneta Krejčí Václavková
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8. Správa ubytovacích středisek
Plán činnosti na školní rok 2017 - 2018
I. Základní informace
1.Identifikační údaje střediska DDM
Ubytovací středisko DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8
Zástupce ředitele: Eva Drábková
DDM hl. m. Prahy provozuje celkem sedm ubytovacích zařízení vhodných nejen školním
a sportovním kolektivům pro realizaci všech typů kurzů, škol v přírodě, táborů a dalších pobytů.
Všechna tato zařízení jsou v mimopraţských lokalitách. Areály jsou k dispozici celoročně.
Provozní doba:
Celoroční provoz.
2.Přehled o prostorových podmínkách
Lomy u Jindřichova Hradce:
Ubytovací zařízení Lomy se nachází v ekologicky neporušené oblasti mezi Jindřichovým Hradcem
a Dačicemi v kraji zvaném "Česká Kanada". Místní atrakcí je vyhlídková cesta vláčkem
úzkokolejkou k rakouským hranicím s moţností přepravy kol. K dispozici je dětské hřiště, hřiště na
volejbal a kopanou. Od června do srpna slouţí k ubytování i stanový tábor, umístěný na louce nad
obcí. V okolí jsou také značené turistické cesty a cykloturistické trasy. Kapacita zděného objektu je
52 míst, stanové části - 40 míst. Jídelna pro 50 osob, vybavená TV se také vyuţívá jako učebna a
společenská místnost. Nově je k dispozici i druhá učebna. Stravování je poskytováno 5 x denně
nebo dle poţadavků klientů.
Lhotka u Mělníka:
Turistická základna Lhotka u Mělníka leţí v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. V blízkosti se
nachází hrad Kokořín, Pokličky, zámek Liběchov a Mělník. Areálem protéká říčka Pšovka a
uprostřed základny se nachází přírodní koupaliště. V areálu jsou klubovny, víceúčelové hřiště s
umělým povrchem (dva volejbalové kurty, florbalové a basketbalové hřiště), sociální zařízení se
sprchami. Ubytování je zajištěno v celoročně vytápěné hlavní budově s kapacitou 40 osob v 10
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Zde je rovněţ kuchyně a jídelna, zajišťující celodenní
stravování a která můţe slouţit jako klubovna či učebna. Dále je k dispozici menší budova s
vytápěním o kapacitě 11 osob. Na louce je momentálně 15 čtyřlůţkových chat s palandami a pět
nových srubů. Sruby jsou 4 lůţkové, vytápěné, v kaţdém se nachází samostatné sociální zařízení.
Během nového školního roku by mělo dojít k další modernizaci areálu – k postavení nových 7
srubů namísto 15 chatiček. V roce 2015 byla zrekonstruovaná velká klubovna, jejíţ součástí je
kryté jeviště. Dále je zde moţnost připojit se k internetu prostřednictvím Wifi.
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Podhradí u Ledče nad Sázavou:
Dále DDM hl. m. Prahy provozuje středisko Podhradí u Ledče nad Sázavou leţící v údolí řeky
Sázavy. V areálu je moţné vyuţít tenisové kurty, hřiště s umělou trávou, krytý bazén, saunu, kryté
krbové posezení, ohniště apod. Středisko poskytuje celodenní stravování a ubytování v sedmi
chatách - bungalovech. Chaty jsou třípokojové celkem pro 12 osob, se sociálním zařízením,
společenskou halou a zádveřím. V hlavní budově je moţnost připojit se k internetu prostřednictvím
Wifi.
Višňová u Křivoklátu:
Nejmenší objekt DDM hl. m. Prahy je umístěn několik desítek metrů od řeky Berounky v chatové
osadě Višňová, dva kilometry od Roztok u Křivoklátu v CHKO Křivoklátsko. Zařízení je vhodné
mj. pro realizaci vodáckých pobytů, neboť na nedalekém roztockém jezu je vybudován umělý kanál
pro trénink na „divoké vodě". Zděný celoročně vytápěný objekt má kapacitu 23 míst v 5 pokojích s
vlastním sociálním zařízením, k dispozici je společenská místnost s malou kuchyňkou. Moţnost
celodenního stravování si lze zajistit v místním stravovacím zařízení.
Střelské Hoštice:
Areál ve Střelských Hošticích nabízí variabilní ubytování v chatách a pavilonech, které mají
bezbariérový přístup. Leţí na břehu řeky Otavy, mezi městy Horaţďovice a Strakonice. Ubytovací
kapacita je 200 lůţek v chatách a pavilonech. Zařízení slouţí k ozdravným, rekreačním a
vzdělávacím pobytům. Součástí objektu je řada společenských místností, které lze vyuţít jako
učebny nebo konferenční místnosti a velký sál s moţností promítání nebo pořádání dalších akcí.
V areálu je k dispozici fotbalové travnaté hřiště, 2 tenisové kurty s umělým povrchem,víceúčelová
travnatá hřiště a dětské hřiště. Procházky po okolí lze spojit s návštěvou Muzea řeky Otavy a
voroplavby v objektu bývalého renesančního zámku ve Střelských Hošticích, které je otevřeno od
června do srpna. Mezi turistická lákadla patří středověký strakonický hrad s jedinečnou expozicí
„Dudy a dudáci v Čechách“, ale také výstavou k historii České zbrojovky. Kaple ukrývá cenné
středověké dřevěné plastiky. V obci Hoslovice, 17 kilometrů od Strakonic, leţí nejstarší a jedinečně
dochovaný vodní mlýn v Čechách. Dalším zajímavým turistickým cílem je zřícenina hradu Rabí,
spojená s husitskými válkami. Město Horaţďovice láká svým malebným historickým centrem, ve
městě se nachází druhá nejstarší dochovaná brána v Čechách z 13. století. Také zde je moţnost
připojit se k internetu prostřednictvím Wifi.
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Janské Lázně:
Škola v přírodě Duncan v Janských Lázních leţí v severovýchodní části trutnovského okresu - ve
východočeském kraji, v nadmořské výšce 630 m. Objekt je vhodný především pro I. a II. stupeň
základní školy, po dohodě i pro školu mateřskou. Areál leţí v krásném prostředí, na samém okraji
Janských Lázní. Kapacita ŠvP je 87 lůţek, pobytu v jednom turnusu se mohou zúčastnit 3 třídy. Ve
vile Duncan jsou 2 velké učebny a hala, v nové budově je k dispozici další společenská místnost
(vyuţívaná jako klubovna s televizí. V areálu se dále nachází asfaltové hřiště, dětské prolézačky,
venkovní posezení a ohniště. Okolí ŠvP skýtá mnoho moţností pro dlouhé i krátké vycházky do
překrásné krkonošské přírody, pro výlety do blízkého okolí (Safari ve Dvoře Králové n. L.,
Babiččino údolí v Ratibořicích atd.), i k poznávání ostatních zajímavostí a krás východních
Čech. Dále je zde moţnost připojit se k internetu prostřednictvím Wifi.
Vřesník:
Škola v přírodě a školní jídelna Vřesník /dále jen ŠvP/ je zaměřena především na pobyty dětí
z mateřských škol. Tomu odpovídá vybavení školy a blízkého okolí. Výjezd plní funkci ozdravnou,
rekreační, výchovnou a poznávací. Kapacita objektu je 28 lůţek + ubytování pro pedagogický
doprovod. Ke škole patří uzavřená zahrada s prolézačkami, skluzavkami a hřištěm. V blízkém okolí
je moţnost delších příjemných procházek. K dispozici jsou 3 loţnice /12,7, 9 lůţek/, herna s DVD
a videem, společné hygienické zařízení pro děti, 2 sprchy, prostorná jídelna s TV a šatny s věšáky a
sušáky. Dále je k dispozici pokoj s TV a lednicí pro pedagogy /2 lůţka+ přistýlka/ s vlastním
sociálním zařízením, druhý pokoj s TV je pro 2 dospělé osoby. V době prázdnin se zde konají
dětské letní tábory s různým zaměřením. Program umoţňuje dětem co nejdelší pobyt venku. Oblibě
se těší zejména program „poníci“- děti mohou poníky ve výběhu pozorovat a pod dohledem
odborné cvičitelky lze jezdit po zahradě. Dále je zde moţnost připojit se k internetu prostřednictvím
Wifi.

II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1.Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2017-2018
Dosaţení maximální vytíţenosti všech ubytovacích zařízení.
2.Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 6
3.Doplňková činnost
Doplňková činnost v našich střediscích je zastoupena především ve Střelských Hošticích,
následovně v Janských Lázních – jedná se zejména o rekreace jednotlivců, případně o jednorázové
akce rodinného charakteru. V Podhradí u Ledče nad Sázavou se vyskytuje víceméně pouze o
prázdninách. V ostatních střediscích je doplňková činnost zastoupena velmi sporadicky.
V Podhradí, Janských Lázních a Střelských Hošticích pronajímáme sluţební byty.
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III. Závěr
Jako kaţdý rok bude naší snahou zajistit co největší obsazenost všech středisek, zlepšení prostředí
jak pro účastníky, tak i pro zaměstnance DDM hl. m. Prahy.

Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne 12. 6. 2017
Zpracovala: Eva Drábková
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