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Identifikační údaje DDM
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha 8 – Karlín, Karlínské nám. 7,
se sídlem Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 00064289
IZO: 600039943
e-mail: ddmpraha@ddmpraha.cz tel/fax: 222 333 888/ 224 815 740

Zřizovatel:
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8
ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011.

Kontaktní osoby:
ředitel: Ing. Mgr. Libor Bezděk

bezdek@ddmpraha.cz

222 333 832

zástupce ředitele pro:
pedagogiku: PaedDr. Blanka Spieglerová

spieglerova@ddmpraha.cz 222 333 829

ekonomiku: Ing. Věra Ježková

vjezkova@ddmpraha.cz

Karlínské Spektrum: Bc. Jana Šimánková

simankova@ddmpraha.cz 222 333 815

Stanici přírodovědců: Ing. Jana Bendová

bendova@ddmpraha.cz

257 321 336

Klub Klamovka: Lukáš Šulc

sulc@ddmpraha.cz

257 220 165

Jezdecké střed. Zmrzlík : Helena Dubová

dubova@ddmpraha.cz

257 960 245

Stanici techniků: Radana Benešová

benesova@ddmpraha.cz

224 310 240

Stadion mládeže: Mgr. Richard Vaculka

vaculka@ddmpraha.cz

233 330 704

Informační centrum mládeže:
PhDr. Soňa Šteflová

steflova@ddmpraha.cz

222 333 841

Správa ubytovacích středisek: Eva Drábková

drabkova@ddmpraha.cz

222 333 850

222 333 836
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DDM hl. m. Prahy zajišťuje na svých střediscích veškeré formy činnosti v souladu
s Vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
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
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. Informační centrum mládeže, Karlínské nám. 7, Praha 8
se zaměřením na činnost informační
9. Správa ubytovacích středisek, Karlínské nám. 7, Praha 8
spravuje sedm mimopraţských středisek

3

1. Ředitelství
Plán činnosti školní rok 2011 – 2012

I. Základní informace
1. Identifikační údaje DDM:
Dům dětí a mládeţe hlavního města Prahy, Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 7
Ředitel: Ing. Mgr. Libor Bezděk
2. Přehled o prostorových podmínkách
Ředitelství sídlí celkem v osmi kancelářích druhého patra budovy na Karlínské nám.
a 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. Spolu s ředitelstvím sídlí v této budově i Karlínské Spektrum
a Informační centrum mládeţe.

II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly na školní rok 2011 – 2012
Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti DDM hlavního města Prahy a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Nadále posilovat příjmovou stranu rozpočtu navyšováním vlastních trţeb (na 38 mil. Kč)
včetně vyuţití jiných zdrojů mimo veřejné rozpočty.
3. Otevřít vyšší počet zájmových útvarů (490) neţ v předchozím školním roce, kdy jich bylo
realizováno 455. Pro školní rok 2011 – 12 je jich připraveno 507.
4. Ověřovat kvalitu zájmového vzdělávání zjišťováním změn ve vývoji počtu aktivních
členů v meziročním a příp. mezipololetním srovnávání v rámci databáze „Domeček“,
analyzovat příčiny těchto změn, případně realizovat personální změny.
5. Nadále optimalizovat vyuţití prostor v jednotlivých střediscích tak, aby průměrná denní
obsazenost vnitřních prostor byla alespoň 5 hodin.
6. Trvale rozvíjet PR aktivity DDM tak, aby si udrţel u široké veřejnosti kredit střediska
volného času celopraţského významu a působnosti a to dle jednotlivých specializací jeho
poboček – stanic, vytvořit metodiku sledovanosti ohlasu medií na aktivity DDM a navýšit
počet PR článků DDM o 8 %).
7. Dokončit stávající projekt ESF a pokusit se o realizaci pokračovacího projektu „Lektor“v
rámci OP LZZ.
8. Průběţně připravovat projekty v rámci programu Mládeţ v akci a získat pro organizaci
dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné sluţby.
9. Pokračovat v činnosti pracovní skupinu pro přípravu strategického plánu na období 2010
–2014. Realizovat alespoň 3 setkání, která budou tento plán dále rozvíjet v rámci
jednotlivých středisek.
10. Zvýšit trţby ubytovacích zařízení – ŠVP a táborových základen o 5 %.
11. V souladu s „pravidly“ realizovat tzv. celopraţské projekty.
12. Důsledně dodrţovat pravidelné týdenní schůzky uţšího vedení – kaţdé pondělí od 10,00
hod. (mimo dnů konání porady vedení) se ZŘ pro pedagogiku a ekonomiku.
1.
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2. Pravidelná činnost
Středisko DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Stanice přírodovědců
Jezdecké středisko Zmrzlík
Stanice techniků
Klub Klamovka
Stadion mládeţe
Celkem

Počet ZÚ
193
105
15
100
48
46
507

Pravidelná zájmová činnost, která tvoří asi 37 % 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 503 ZÚ. V průběhu září a října bude docházet k optimalizaci počtu ZÚ
dle aktuální poptávky. Zvýšený zájem zaznamenáváme téměř u všech oborů pravidelné
činnosti. Celkový počet účastníků v této činnosti má v DDM stálou tendenci k růstu, ale i
přesto je rovněţ v příštím školním roce nutné vynaloţit velké úsilí při propagaci DDM i jeho
aktivit. Tomu slouţí v začátku příštího školního roku četné propagační aktivity, např. společná
akce „Parníkem do ZOO“, nebo několik navazujících velkých propagačních akcí pod
pracovním názvem „Týden otevřených dveří“, „Zastávka volný čas (Historická tramvaj)“
a další. S pravidelnou činností je úzce spjata péče o talentovanou mládeţ, ve které
zaznamenáváme časté úspěchy.
Účastníci, kteří splní podmínku 70 % účasti v pravidelných formách zájmového vzdělávání,
na poţádání obdrţí v souladu se ŠVP DDM hl. m. Prahy závěrem školního roku „osvědčení o
absolvování“.
3. Příležitostné akce bez soutěží
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 akcích společně.
Příleţitostné akce jsou velice různorodé od akcí malého rozsahu, přes programové bloky (dny
otevřených dveří), akce náborové, aţ po akce celopraţského významu. V září to je jiţ
zmíněná akce „Parníkem do ZOO“ a několik navazujících velkých propagačních akcí. Pro
příleţitostnou činnost je významný i styl propagace, který má jiţ stanoven jednotnou
výtvarnou podobu, včetně vzhledu internetových stránek.
4. Soutěže MŠMT
Opětovně budou zajišťovány soutěţe vyhlašované MŠMT, soutěţe sportovních svazů i
soutěţe vlastní. Ze soutěţí vyhlašovaných MŠMT zajišťuje DDM Středoškolskou odbornou
činnost, sportovní soutěţe – Poprask, biologickou, chemickou, zeměpisnou olympiádu,
soutěţe v elektrotechnice, Česká liga robotiky - FLL a další. Střediska DDM často pořádají
další soutěţe sportovní (Stadion, Loděnice, Zmrzlík) taneční, a výtvarné. Kromě soutěţí
probíhají rovněţ ve Spektru a na Klamovce soutěţní i nesoutěţní přehlídky divadel a
hudebních skupin.
5. Spontánní aktivity
I spontánní činnosti pro neorganizovanou mládeţ, prezentované především otevřenými kluby,
se díky grantové podpoře MHMP staly nedílnou součástí aktivit všech středisek a jejich další
rozvoj je, vzhledem k vysokým nákladům na jejich realizaci, na této podpoře plně závislý. V
otevřených klubech se v koordinaci s pedagogickými pracovníky postupně vytvořilo jejich
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zaměření, ale je třeba i nadále hledat další formy činností, které přilákají co nejvíce zájemců
z řad neorganizované mládeţe.
Smysluplná náplň spontánních aktivit je hlavním cílem pro příští období a to včetně
zkvalitnění propagace a další případné integrace návštěvníků klubů do dalších činností DDM.
Především se dosud stále potýkáme s problémem nedostatku kvalifikovaných a kvalitních
pedagogů, kteří by o tuto práci projevovali zájem. Nutnost výměny zkušeností s obdobnými
kluby v ostatních DDM v Praze i v ČR je nezbytností a je třeba se na ni v příštím období
zaměřit a workshopy, které se začaly na úrovni praţských DDM pořádat, jsou toho důkazem.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Jako v minulých letech jsou připravovány pobytové akce jak v době hlavních prázdnin, tak i
v době prázdnin podzimních, jarních i v době dalších volných dnů - svátků. 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 nabídku tuzemských pobytů a zlepšit přípravu
táborů. 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.
7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
V průběhu školního roku budou realizovány tradiční víkendové výjezdy pro děti a mládeţ,
popřípadě dospělé zájemce prakticky ve všech střediscích.
8. Práce s talentovanou mládeží
Specifikována v plánech jednotlivých středisek.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Specifikována v plánech jednotlivých středisek.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. Doplňková činnost
Specifikována v plánech jednotlivých středisek.

III. Závěr
Z dalších činností se DDM nadále více méně neformálně podílí na kooperaci a částečně i
koordinaci některých aktivit všech praţských SVČ. V rámci této spolupráce jsme připraveni i
v následujícím školním roce opět vydávat titul „Mít kam jít“ – v podobě časopisu a mapy
(září – s nabídkou pravidelných aktivit), „Mít kam jet“ - v podobě časopisu s vloţenou
broţurou (prosinec - nabídka zimních táborů a v březnu táborů letních), které se distribuují do
všech praţských škol a ve stanicích metra. DDM hl. m. Prahy se také se podílí na přípravě
společných akcí DDM z Prahy. I nadále bude spolupracovat na přípravě a organizaci
odborných seminářů na celopraţské, republikové i mezinárodní úrovni a bude zapojen do
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaného MŠMT ale vytvářet si
i systém vlastní. Připravují se i nové projekty mezinárodních výměn mládeţe s podporou
evropských struktur. Pokud DDM uspěje v projektech ESF, bude v nich pokračovat.
V mnoha ohledech jsou aktivity DDM hl. m. Prahy jen těţko porovnatelné s ostatními SVČ, a
to nejen v Praze, ale i v ČR. DDM je s ohledem na rozsah spravovaného majetku, objem trţeb
i nákladů, širokým spektrem i objemem činnosti největším zařízením svého druhu v ČR. Tato
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skutečnost má dopad i na personální obsazení ředitelství a jeho některých větších středisek,
které aktivity nad rámec sluţeb běţných DDM zajišťují.
Další materiál tvoří plány činnosti jednotlivých středisek včetně přehledů připravovaných
aktivit.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hlavního města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracoval: Ing. Mgr. Libor Bezděk
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2. Karlínské Spektrum
Plán činnosti na školní rok 2011– 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Karlínské Spektrum (dále jen KS) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Bc. Jana Šimánková
KS sídlí na Karlínském nám. 7 v Praze 8 - Karlíně.
KS je střediskem DDM hl. m. Prahy, které zajišťuje zájmové vzdělávání formou
pravidelných, příleţitostných a spontánních aktivit, zaměřených zejména na kulturně
společenské, pohybové, 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) 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 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 dobrém technickém stavu.
Budova je bezbariérová. V budově KS sídlí rovněţ ředitelství organizace a Informační
centrum pro mládeţ jako další středisko DDM.
Objekt je situován v bezprostřední blízkosti centra, s dobrou dopravní dostupností a má
uspokojivé prostorové zázemí včetně materiálního vybavení.
Provozní doba: Pondělí – pátek denně od 6:00 do 22:30, víkendy vţdy dle dohody, rozsahu a
povahy činnosti, a to od 14:00 do 22:00, 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.
Provozní doba: Pondělí – pátek, dopoledne dle poţadavků veřejnosti, odpoledne
od 13:00 do 21:30, víkendy vţdy dle dohody rozsahu a povahy činnosti.
ad c)
Prostory dětského koutku (dále DK) jsou členěny na vstupní, hrací, oddechovou zónu a
zázemí pro pedagogy. Prostory jsou kompletně vybaveny zánovním nábytkem, hračkami a
didaktickými pomůckami. Nepředpokládáme proto ţádné rozsáhlé investice.
Provozní doba DK MHMP: Pondělí – čtvrtek od 8:00 do 18:00, pátek do 16:00 hod.
Pravidelná zájmová činnost bude rovněž realizována v těchto partnerských základních
školách:
1. ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
2. ZŠ Petra Strozziho, Praha 8
3. ZŠ Chmelnice, Praha 3
4. ZŠ Chvaly, Praha 9
5. ZŠ Kunratice, Praha 4
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II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti KS a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Základním výchovným cílem i nadále zůstává rozvíjet klíčové kompetence stanovené
Školním vzdělávacím programem DDM hl. m. Prahy ze dne 4. 9. 2006.
3. Zaměřit se důrazně na vyhledávání, sledování, a realizaci trendů a novinek ve všech
formách činnosti KS s důrazem na cílovou skupinu „13+“. Pro tuto cílovou skupinu
realizovat zejména nové turnaje, festivaly, hudební soutěţe apod. relaxačně-zábavného
charakteru.
4. 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.
5. S přihlédnutím k časovým moţnostem a na základě poţadavků ostatní, zejména
dospělé veřejnosti, realizovat kurzy s různou časovou dotací (2 – 3 měsíční rozsah).
6. Optimálně vytíţit prostory Karlínského Spektra a Loděnice Vltava. V této souvislosti
zachovat stávající objem, to je cca 1500 registrovaných účastníků.
7. Realizovat a rozvíjet projekt Partner pro školu, pro spolupráci získat minimálně jednu
novou školu nebo jiný subjekt. V partnerských školách nebo organizacích i nadále
organizovat kurzy a ZÚ pro celkem dalších 500 účastníků.
8. Rozvíjet projekt Centrum předškolních dětí Kostička, v plném rozsahu realizovat
odpolední CPD a nově otevřít CPD v prostorách dětského koutku v budově MHMP.
V těchto souvislostech navýšit týdenní návštěvnost oproti šk. roku 2011/2012 o 40%,
to je 175 dětí.
9. 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.
10. 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.
11. Na jednotlivých úsecích PZV (hudební, taneční, výtvarné, keramické, sportovní apod.)
nadále organizovat minimálně 4 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. 2011.
12. Garantovat jako hlavní pořadatel celopraţské nebo regionální projekty – Zastávka
volný čas, Parním vlakem do Lhotky, Veselé bruslení, Den dětí, Sázavské pádlo,
Otvírání, Pohádkový les, apod.
13. Organizovat nebo spolupracovat na celorepublikových akcích a soutěţích - Spektrum
Festival, Praha patří dětem, Netvařte se kysele a malujte vesele, Karlínské jeviště,
Chlubírna a jiné.
14. Zachovat současné zaměření klubu Podsklepeno, prostor nabízet jako zkušebnu
a otevřené jeviště pro začínající kapely, výtvarníky, herce a další umělce. Vyřešit
občerstvení pro návštěvníky klubu, minimálně jednou za měsíc organizovat
propagační akce klubu – koncert, divadlo, taneční dílnu apod.
15. Realizovat stávající objem činnosti s návštěvností cca 2500 účastníků, která zahrnuje
návštěvnost ledové plochy v Atriu, Podsklepenu, nízkoprahového klubu Romodrom
a návštěvnost v dětském koutku na MHMP.
16. Organizovat ve stávajícím rozsahu, tj. 30 turnusů s předpokládanou návštěvností 700
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účastníků v období prázdnin stanovených MŠMT, tábory a soustředění pro děti a mládeţ, do
nabídky zařadit nově letní zájmové campy pro věkovou skupinu 16 – 18 – 26 let.
17. V období všech školních prázdnin realizovat projekt Léto praţských dětí
s předpokládanou návštěvností cca 1000 dětí.
18. 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.
19. Zrealizovat cca 10 víkendových výjezdů s různým zaměřením pro účastníky PZV,
popřípadě i pro další zájemce z řad veřejnosti, celkem pro cca 300 účastníků za školní
rok.
20. 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.
21. Realizovat politiku vícezdrojového financování (granty, projekty, nájmy), splnit
plánovaný rozpočet pro rok 2011 a školní rok 2011/2012.
22. Podpořit další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků v rámci kurzů
a seminářů s důrazem na celostátní vzdělávací projekt Klíče pro ţivot.
2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Předškoláci: Vzhledem k maximálnímu vyuţití speciálně upravených prostor pro
předškoláky bude stávající CPD Kostička provozováno i v odpoledních hodinách v čase od
13:00 do 18:00 a nově otevřeme CPD v prostorách dětského koutku na MHMP.
Nadále budeme zařazovat prvky canisterapie do všech zájmových útvarů pro předškoláky –
výtvarné, keramické krouţky, angličtina pro nejmenší, taneční, pohybové, sportovní
a turistické aktivity apod.
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. Novinkou jsou kurzy Zumby pro
děti
a mládeţ, dětská kouzelnická škola KIM, lidové tance, atletika a ZÚ lezení.
16 – 18 let: Předpokládáme zachování obsahu i rozsahu ZÚ jako v uplynulém školním roce
doplněnou zejména o kurzy trendových tanečních aktivit Zumby, Salsy a dalších afrotanců,
street dance, RnB, lezení na horolezecké stěně a in line brusle.
19 – 26 let: Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
Ostatní: V rámci projektu Setkávání nabízíme ve spolupráci s ICM rozsáhlý program, který
zahrnuje kurzy počítačové gramotnosti, cvičení na ţidlích, šití, keramiku, divadlo, trénování
paměti, bridţ aj. I nadále předpokládáme činnost tanečních, divadelních formací, keramické
krouţky, kurzy Tiffany apod.
3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2
Předškoláci: Zachování stávající nabídky, i nadále organizování tradiční akce Pohádkový les,
Halloween, Mikulášská, Veselé bruslení, Čarodějnice, Kolečkiáda, Den dětí a jiné akce
organizované střediskem nebo ve spolupráci zejména s MČ Praha 8.
6 – 15 let: Obdobná nabídka jako u předešlé věkové kategorie.
16 – 18 let: Novinkou je organizování festivalu KASHE (Karlínská Šílená Hudební Exhibice)
jako soutěţe amatérských mládeţnických kapel a zájmových netradičních workshopů
konaných pod názvem United Colours of Karlin.
19 – 26 let: Divadelní festivaly – Chlubírna, Karlínské jeviště, novinkou je Zumba nebo Salsa
tančírna.
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Ostatní: Tradiční akce Karlínský Masopust a tvůrčí dílny s různým zaměřením.
Předpokládáme zorganizovat novou akci Martinské karlínské slavnosti a zapojit se do akcí,
které pořádá pro dospělou veřejnost odbor kultury MČ Prahy 8.
4. Soutěže
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Organizačně se podílíme na zajištění Krajského kola Středoškolské odborné činnosti v Praze.
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: Mezinárodní soutěţ kresleného humoru Netvařte se kysele a malujte vesele,
sportovní soutěţ Florbal Spektrum a krajskou přehlídku divadla Otvírání.
16 – 18 let: Neorganizujeme vlastní soutěţe, taneční formace se zapojují do soutěţí
vyhlašovanými jinými subjekty nebo DDM v Praze i v ČR.
19 – 26 let: Spektrum Festival (zahrnuje i předešlou věkovou kategorii), O jílovské zlato –
taneční soutěţe, Chlubírna – divadelní soutěţ.
Ostatní: Neplánujeme.
5. Spontánní aktivity
I nadále předpokládáme pokračovat v současné programové nabídce klubu Podsklepeno,
který je k dispozici zejména mládeţnickým kapelám jako zkušebna nebo jiným mladým
umělcům jako prostor pro divadlo, autorská čtení, vzdělávací aktivity aj. Cílem je nabízet
otevřený prostor všem volně příchozím zájemcům jak o tvořivou činnost tak i pasivním
návštěvníkům jako hernu, čítárnu a samoobsluţnou čajovno-čokoládovnu.
Dále budeme ve spolupráci s OS Romodrom 3 x týdně zajišťovat činnost nízkoprahového
klubu pro děti a mládeţ z oblasti Karlína.
Mezi tyto aktivity řadíme i činnost v dětském koutku v budově MHMP, spontánní bruslení na
ledové ploše, která je umístněna ve dvorním traktu budovy KS a programy lanového centra.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce – viz příloha č. 4
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: Pro tuto věkovou kategorii je organizována většina našich táborů. V době jarních
prázdnin se jedná o tábory zaměřené na výuku a zdokonalování sjezdového lyţování
a snowboardingu. Specificky zaměřené jsou letní tábory určené táborovým začátečníkům
konané v rozsahu jednoho týdne pod názvem Můj první nebo druhý tábor. Dále organizujeme
klasické čtrnáctidenní tábory s kombinovanými programy - celotáborová tematická hra a
zájmové činnosti: tanec, korálky, výtvarka, kola, florbal aj. Nezapomínáme ani na tradiční
odborné tábory se zaměřením na tanec, florbal, šachy, jejichţ součástí 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 v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: Všechny výjezdní aktivity jsou organizované zejména pro tuto věkovou skupinu,
jedná se víkendové pobyty zaměřené na sport, turistiku a relaxaci.
16 – 18 let: Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
19 – 26 let: Neplánujeme.
Ostatní: I v letošním školním roce předpokládáme zorganizovat dva víkendové pobyty pro
rodiče s dětmi. Programovou náplní bude zejména tanec, sport, turistika, angličtina ale i
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relaxace a výměna rodičovských zkušeností. Program bude většinou společný pro děti
i rodiče.
8. 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, herectví a dramatické tvorby.
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.
19 – 26 let: Obdobně jako u výše uvedené věkové kategorie.
Ostatní: Neplánujeme, popřípadě dle individuální poptávky v průběhu školního roku.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Neplánujeme ţádnou systematickou práci. Předpokládáme spoluorganizování akcí Taneční a
Mikulášská pro mentálně postiţenou mládeţ a dospělé a dále kurzy PC gramotnosti pro
tělesně postiţené. Oboje ve spolupráci se Svazem tělesně a mentálně postiţených.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. Doplňková činnost
V prvním pololetí školního roku 2011/12 předpokládáme i nadále pronájem prostor
v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách TK Ivy Váni Psoty. Dále pronajímáme prostor
pro nápojové automaty a plynovou kotelnu firmě Dalkia Česká republika, a.s.
III. Závěr
Cílem a trendem KS a jeho lidí je 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 všech zaměstnanců střediska je udrţet současný vysoký kredit KS a i
nadále středisko intenzivně propagovat na veřejnosti. Zachovat a v některých oblastech mírně
navýšit objem činnosti, vyhledávat nové trendy a postupně je začleňovat do všech forem
zájmového vzdělávání a zejména zdůraznit práci s mládeţí ve věku 16 – 26 let.
Úkolem vedení střediska je ekonomická stabilizace KS, vytváření příznivých podmínek pro
práci všech zaměstnanců, kvalitní práci průběţně adekvátně oceňovat (věcně, finančně),
plánovat práci z pohledu dlouhodobějších perspektiv i operativních úkolů, budovat, rozvíjet
a vzdělávat nadále lidský kapitál střediska KS jako základní pilíř úspěchu.
Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. m. Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracovala: Bc. Jana Šimánková
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3. Stanice přírodovědců
Plán činnosti školní rok 2011 - 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Stanice přírodovědců (dále jen SP) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Ing. Jana Bendová
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 několika hektarů skýtá veškeré moţnosti k zabezpečení činnosti přírodovědně
a chovatelsky orientovaných zájmových útvarů (dále ZÚ).
Nová budova: Poskytuje zejména zázemí pro ZÚ teraristické a chovatelské, dále pak prostory
velkého přednáškového sálu a Centra 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 děti.
Venkovní expozice: Terária obojţivelníků, plazů, expozice rostlin apod.
Zahrady SP: Jsou udrţovány za grantové podpory MHMP a MČ Praha 5. V dětské kontaktní
zoo, která tvoří nedílnou součást SP, mohou návštěvníci vidět poníky, kozy kamerunskou a
holandskou, prasátka gotingentská, andulky, korely, rosely, kunu skalní, klokany rudokrké.
Dětské hřiště je stálým lákadlem pro děti a jejich rodiče. V rámci Klubu Zahrada je přístupné
pondělí aţ pátek 9,00-19,00 hod.
Naučná stezka s 19 ekologicky zaměřenými tabulemi byla rozšířena o stanoviště „mravenci“
a „paleontologie“. V areálu jsou jednotlivé druhy stromů označeny jmenovkou.
Parkoviště: K dispozici jsou také parkovací plochy v areálu SP za novou budovou.
Provozní doba: Denně kromě sobot a nedělí od 8,00 do 19,00 hod.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle na školní rok 2011-2012
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti SP a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Nabídnout široké spektrum nejen přírodovědně zaměřených útvarů zájmového vzdělávání
a navýšit počty účastníků ve věkové kategorii „ţáci“ o 10 % stavu roku 2010/2011.
Vyuţít nabídku dopoledních hodin pro ZÚ věkové kategorie MŠ, seniory, pro ţeny na
mateřské dovolené, podvečerních hodin na ZÚ pro mládeţ. Celkový počet krouţků
předpokládáme zvýšit ze 68 na 75 tj. o 10%.
3. ZÚ více zaměřovat na ochranu přírody, ekologii, vést děti zodpovědnějšímu přístupu ke
svému okolí, více je manuálně zapojovat do péče o zvířata.
4. V pravidelné činnosti navýšit počet otevřených ZÚ jednak o nové obory (praktické činnosti
pro chlapce, zahradničení, další druhy tance apod.) a jednak o další termíny u nejţádanějších
ZÚ (Dinosauři, Klub poník, krouţky pro předškoláky, Hrátky rodičů s dětmi…).
5. Rozšířit provoz Centra předškolních dětí „U Krokouše“ na SP od září 2011 i na dobu v
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6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

odpoledních hodinách (1x týdně) mimo časy, kdy jsou prostory vyuţívány pro ZÚ
předškolních dětí. Nabídnout moţnost výuky „AJ hrou“ pro děti z CPD.
Připravovat přes 50 příleţitostných akcí (jednodenních i vícedenních, jednorázových i
cyklických) – týkajících se tradic, svátků a přírodovědných aktivit. SP bude nadále
spolupracovat na 5 akcích celopraţského významu.
Organizovat 12 krajských kol soutěţí MŠMT - biologické, chemické a zeměpisné olympiády.
Pomáhat s personálním a organizačním zajištěním přírodovědných oborů krajského kola
SOČ.
Pořádat soutěţe Praţský glóbus a Botanickou soutěţ.
Připravovat a pořádat environmentální výukové programy pro mateřské, základní a
střední školy (s podporou MČ Prahy 5).
Organizovat jednodenní výlety v průběhu letních prázdnin (Léto praţských dětí) a 5 letních
přírodovědných táborů. Během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin nabídnout
aktivity výjezdní či příměstské (např. Jaro praţských dětí, týden na lyţích apod.).
Zajistit chod klubu Zahrada.
Pokračovat v průběţné rekonstrukci a údrţbě zahrady (s podporou MČ Prahy 5).
Navázat spolupráci se ZŠ v okolí a dalšími institucemi (knihovny, občanská sdruţení)
Nadále pokračovat v činnosti ZÚ SP v pronajatých prostorách (tělocvična) na ZŠ
Kořenského.
Prostor recepce vyuţít k podávání informací, propagaci i jako zázemí pro rodiče
účastníků. Jako sluţbu pro veřejnost realizovat prodej občerstvení a propagačních materiálů
SP.
Nadále se věnovat osvětě veřejnosti – besedy a odborné přednášky. Zaměřit se více na
jejich propagaci.
Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.
Dále rozšiřovat provozní dobu Stanice přírodovědců - o ZÚ v podvečerních a večerních
hodinách, o akce ve spolupráci s jinými subjekty, o pronájmy.
Snaţit se o zajištění dopoledních dlouhodobých pronájmů.
Podpořit na SP akce ve spolupráci „Oslavy narozenin“ (pro veřejnost na klíč).
Znovu zprovozněnou meteorologickou budku zapojit do výukových programů.
Pokračovat v kontrolování naučných stezek v Praze pro MHMP.
Realizovat naučnou stezku na Petříně (grant Všichni na Petřín) a vytvořit nové
ekologické didaktické materiály pro předškoláky (grant Noe na cestě kolem světa).

2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1.
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 (15), sportovní ZÚ pomáhají rozvoji hrubé motoriky
dítěte (2), hudební (2), jazykové (1).
6 – 15 let: Přírodovědné ZÚ - obecné (13) a odborné (15) 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 (9) a ostatní ZÚ (10) podporují
všestranný rozvoj.
16 – 18 let: Přírodovědné odborné ZÚ (9). Zde se jiţ převáţně jedná o zvolení odbornosti
(paleontologie, geologie, chemie,…) a prohlubování znalostí v jednotlivých oborech.
19 – 26 let: Výtvarné, praktické a sportovní ZÚ (6), rodiče s dětmi (19)
Ostatní: ZÚ pro rodiče s dětmi, či krátkodobé kurzy (kurz sebeobrany pro ţeny).
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3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2
Předškoláci: Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, narozeniny,
akce zábavně vzdělávacího charakteru.
6 – 15 let: Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, narozeniny,
ostatní soutěţe, akce zábavně vzdělávacího charakteru, jednodenní prázdninové programy,
výtvarné a tradiční dílny.
16 – 18 let: Dny otevřených dveří, výukové programy a prohlídky s průvodcem, besedy a
promítání, výtvarné a tradiční dílny.
19 – 26 let: Dny otevřených dveří, přírodovědně-cestopisná promítání a přednášky, výstavy,
výtvarné a tradiční dílny, doprovod dětí na akce.
Ostatní: Dny otevřených dveří, výstavy, akce zábavně vzdělávacího charakteru (křtiny,
odpoledne se zvířaty), přírodovědně-cestopisná promítání a besedy, výtvarné a tradiční dílny.
Velké stěţejní akce:
Týden otevřených dveří (září, únor) - pro veřejnost, exkurze pro školy.
Tematická odpoledne se zvířaty, Křtiny.
Hra Krokouš (podzimní a jarní soutěţení).
Výstavy (Obojţivelníci, Terarijní zvířata) a Burzy.
Výukové programy a prohlídky pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) - oblíbené a hojně navštěvované.
Malé akce:
Dny otevřených dveří.
Jednodenní prázdninové programy.
Narozeninové oslavy se zvířaty.
Soutěţe - Botanická soutěţ, Praţský globus, Soutěţe na nástěnce (1x měsíčně), Foto na šňůře
a dlouhodobá soutěţ Krokouš.
Dílny:
Tradiční dílny pro školy a veřejnost (Podzimní, Advent, Velikonoce, Kytička pro maminku).
Výtvarné dílny.
Cyklické akce:
Přírodovědně-cestopisná promítání („S přírodovědcem na cestách“).
SP bude kromě nových akcí nabízet aktivity, které se v minulých letech osvědčily.
4. Soutěže MŠMT
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: KK Biologické olympiády (2), Chemické olympiády (1) a Zeměpisné olympiády (3).
16 – 18 let: KK Biologické olympiády (2), Chemické olympiády a Zeměpisné olympiády.
19 – 26 let: Neplánujeme.
Ostatní: Neplánujeme.
Jako garant krajských kol počítá SP s přípravou a realizací 12 KK odborných soutěţí MŠMT
(biologické, chemické a zeměpisné olympiády).
5. Spontánní aktivity
Otevřený klub ZAHRADA
Stěžejní aktivity: Otevřený klub zahrada (OKZ) – všední dny 9,00-19,00 hod.
Je vyuţíván veřejností, dětmi čekajícími na ZÚ, rodiči čekajícími na děti. V rámci infokoutku
OKZ nabízí moţnost vyuţití internetu a odborné knihovny (studovna, výpůjčky knih domů).
V recepci je moţné zapůjčit hry do zahrady: kroket, po dohodě také petanque.
Opatření: Zpřístupnění areálu o víkendech v návaznosti na programy SP (výstavy, odpoledne
pro veřejnost, akce ve spolupráci…) a zajistit potřebné prostředky (OON).
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
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Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci: Vřesník 1x 8 dní
6 – 15 let: Podhradí 1x 15 dní, 2x 8 dní, Janské Lázně letní turistický 1x8 dní, Janské Lázně
zimní lyţařský 1x 8 dní
16 – 18 let: Geologický 1x 8 dní.
19 – 26 let: Neplánujeme.
Ostatní: Neplánujeme.
Letní přírodovědné tábory jsou zaměřeny na poznávání okolí, rostlin a ţivočichů. Jsou
doplněny celotáborovou hrou. Tábor pro děti 5 -7 let „Můj první tábor“ ve Vřesníku je bez
odborného zaměření.
7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: Tři biologické exkurze.
16 – 18 let: Neplánujeme.
19 – 26 let: Neplánujeme.
Ostatní: Neplánujeme.
SP plánuje tři biologické exkurze (říjen, duben a květen) se zaměřením na turistiku, poznávání
okolí, rostlin a ţivočichů. Těchto exkurzí se většinou účastní věková skupina 6-15 let.
8. Práce s talenty
Předškoláci: Myšáci (některé předškolní děti mají aţ encyklopedické znalosti o přírodě, o
dinosaurech).
6 – 15 let: Neplánujeme.
16 – 18 let: Biologie pro SŠ, chemie SŠ (studenti lépe uspějí u přijímacích zkoušek na VŠ).
19 – 26 let: Neplánujeme.
Ostatní: Neplánujeme.
Většina úzce odborně zaměřených ZÚ pracuje s talentovanou mládeţí. Děti se účastní
oborových olympiád. Tábory jsou přírodovědně zaměřené.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Obecně umoţňujeme integraci handicapovaných dětí do téměř všech ZÚ.
Pro věkovou kategorii 6-15 let plánujeme animoterapii (ZÚ zaměřený na tělesně i mentálně
postiţené) a integraci do ZÚ chovatelství (některé ZÚ chovatelství navštěvují autisté).
Klubu Zahrada vyuţívají i sluchově postiţení z nedaleké školy.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. Doplňková činnost
Pronajímáme nebytové prostory a dva sluţební byty.
III. Závěr
Pro školní rok 2011-2012 plánuje SP otevřít další přírodovědně zaměřené ZÚ(cca o 10%
stavu roku 2010-2011) převáţně pro členy věkové kategorie „ţáci“. Mimo přírodovědné ZÚ
jsou v plánu i sportovní, výtvarné a taneční, rozvíjející logiku – Detektiv a Deskové hry.
Centrum předškolních dětí, které se stalo nedílnou součástí činnosti SP, plánuje rozšíření
činnosti na 1 odpoledne v týdnu a nabídku ZÚ AJ pro členy CPD.
Také se počítá s pokračováním přírodovědného ZÚ pro francouzsky mluvící děti z blízkého
Lycea (interkulturní výchova), s rozšířením odborných ZÚ pro SŠ, popř. realizaci odborných
kurzů. V rámci příleţitostné činnosti plánuje SP inovaci některých tradičních akcí.
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Prevence sociálně patologických jevů bude i nadále součástí veškeré naší činnosti.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracovala: Ing. Jana Bendová
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4. Jezdecké středisko Zmrzlík
Plán činnosti na školní rok 2011 – 2012

I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Jezdecké středisko Zmrzlík (dále JSZ) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Helena Dubová
2. Přehled o prostorových podmínkách
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. K dispozici pro
návštěvníky JSZ a členy ZÚ je zvířecí farma.
JSZ vyuţívá hlavní budovu, přilehlá hospodářská stavení, 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 22 koní.
JSZ má dále k dispozici prostory, kde jsou ustájeny kozy a prasátko.
Jízdárna je dopoledne k dispozici majitelům ustájených koní, 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 7:30 do 20:30 hod.
Otevřený klub je provozován ve všední dny 9:00 do 19:00, prázdniny nebo svátky od 9:00 do
17:00.

II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti JSZ a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Zvyšovat i nadále kvalitu zájmového vzdělávání a nabídky spontánní a příleţitostné
činnosti a především dodrţování bezpečnosti při zacházení s koňmi.
3. Zajistit realizaci výukových programů pro školy a školky.
4. Pokračovat v rekonstrukci a obnově areálu.
5. Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.
6. Opravit poškozené oplocení areálu.
7. Zajistit vodovodní přípojku do areálu.
8. Postavit nový altán pro odpočinek dětí.
2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: Přípravný kurz pro nejmenší jezdce. Zde se děti naučí úplným základům jízdy na
koni, ošetřování koní.
Kurz začátečníků a pokročilých, zde jsou jiţ jezdci, kteří jsou schopni si koně připravit sami.
16 – 18 let: Kurz začátečníků a pokročilých, zde jsou jiţ jezdci, kteří jsou schopni si koně
připravit sami.
19 – 26 let: Kurz začátečníků a pokročilých, zde jsou jiţ jezdci, kteří jsou schopni si koně
připravit sami.
Ostatní: Neplánujeme.
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3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2
Plánujeme aktivity, ve kterých děti nejsou rozděleny podle věku, ale vycházíme z jejich
zkušeností a schopností jízdy na koni. Po dobu vedlejších i hlavních prázdnin nabízíme
příměstské tábory pro věkovou kategorii 6 – 15 let.
4. Soutěže
Soutěţe neplánujeme.
5. Spontánní aktivity
Připravujeme pro děti aktivity se zaměřením na poznávání zvířat na naší dětské farmě (včetně
péče o ně). Tímto způsobem se jim snaţíme přiblíţit ţivot venkovských zvířat.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Tábory JSZ nepořádá.
7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Pobytové akce JSZ nepořádá.
8. Práce s talenty
I v příštím školním roce budeme intenzivně rozvíjet děti a mládeţ, aby získaly kvalifikaci
na mistrovské soutěţe. JSZ se soustředí i na začínající jezdce a to na zkoušky základního
výcviku jezdce. Děti nejsou rozděleny podle věku, ale vycházíme z jejich zkušeností
a schopností jízdy na koni.
Dále plánujeme zvyšovat kvalifikace cvičitelů v oblasti jezdectví.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí
s handicapem do naší činnosti. Na našem středisku budeme i nadále praktikovat hipoterapii
pod odborným dohledem.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. Doplňková činnost
Doplňkovou činnost neplánujeme.

III. Závěr
Cílem pro nadcházející školní rok je nejen kvalitně realizovat plánované akce, ale pořádat i
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 DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracovala: Helena Dubová
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5. Stanice techniků
Plán činnosti na školní rok 2011 – 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Stanice techniků DDM hl. m. Prahy (dále jen ST)
Zástupce ředitele: Radana Benešová
ST sídlí Pod Juliskou 2a/2561 v Praze 6. Ve své nabídce aktivit se zaměřuje především na
technické oblasti, konkrétně modelářství, výpočetní techniku a elektroniku, umělecké a
uměleckotechnické oblasti – fotoklub, multimédia, výtvarné ateliéry a videoklub (včetně
klubu seniorů a handicapovaných). Nabídka je doplněna pohybovými aktivitami, ve kterých
převládají taneční studia. Dětem a mládeţi je od pondělí do pátku 14.00-19.00 k dispozici
Otevřený klub (dále OK) „Pohoda“.
2. Přehled o prostorových podmínkách
ST sídlí ve čtyřpodlaţní budově.
Suterén: Vyuţívají návštěvníci fotoklubu (velká a malá komora, fotoateliér a kancelář).
Dále je zde velké kolejiště ţelezničních modelářů, 1 místnost s malým kolejištěm, modelářská
dílna pro ţelezniční a letecké modeláře a menší dílna s budovaným kolejištěm modelářů
MHD.
Přízemí: Prostory OK Pohoda (kulečník, stolní fotbal, internet), projekční sál, místnost reţie
nahrávacího studia a multimédií. Místnost Centra předškolních dětí a Stepařský sál.
První patro: Zde se nachází učebna výpočetní techniky, výtvarný ateliér, učebna
elektrotechniky a ateliér prostorové tvorby (dříve keramika). Dále zde je místnost
s autodráhou a zázemím pro automodeláře a zájmový útvar (dále jen ZÚ) „Šikulka".
Komunikační prostor hlavní chodby je vyuţíván k pravidelnému výstavnictví (fotogalerie
Juliska) a relaxaci návštěvníků Stanice.
Druhé patro: 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 14:00 do 19:00 je také
pro děti a mládeţ k dispozici OK„Pohoda".
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly na školní rok 2011 – 2012
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti ST a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Udrţet vyrovnané příjmy a výdaje střediska.
3. Navýšit počet zájmových útvarů (dále jen ZÚ) na 100 a počet jejich účastníků 850, a to
při udrţení kvality obsahů činností jednotlivých odborností
4. Průběţně rozvíjet práci s talentovanou mládeţí v oblasti výtvarného umění, tvůrčí
fotografie, filmu a tance. Doplnit a zpestřit stávající nabídku pro náctileté a zaměřit se na
jednorázové akce pro tuto věkovou skupinu.
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 nové modelářské aktivity. Pokračovat v úspěšné soutěţi TESOPRAM.
7. Rozvíjet dosavadní spolupráci s osvědčenými partnery (Polas, Škola kreativní fotografie,
AMC Praha 6) a hledat partnerství nová (zvláště školy a instituce Prahy 6).
8. V rámci příleţitostných akcí (Den dětí, svátky, dny otevřených dveří) připravit méně
obvyklou, efektnější a atraktivnější nabídku, zviditelňující Stanici techniků jako
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specifické zařízení.
9. Zlepšit propagaci střediska a jeho firemní kulturu.
10. Podpořit další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků v rámci kurzů a
seminářů.
2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
V pravidelné činnosti se chceme zaměřit na udrţení vysoké úrovně stávajících ZÚ a rozšíření
nabídky o některé novinky. Je to především ZÚ Rotor, kde chceme účastníkům nabídnout
během jednoho školního roku vyzkoušení několika zcela odlišných aktivit (foto, film,
výtvarná činnost, PC), ZÚ TopDesignRevival, který je určen pro náctileté věnující se módě
a módnímu návrhářství. Velmi se osvědčily ZÚ zaměřené na přípravu dětí ke zkouškám na
vyšší odborné umělecké školy.
Předškoláci: pro tuto věkovou kategorii nabízíme výtvarné ateliery.
6 – 15 let: Pro tuto věkovou kategorii jsou připraveny především aktivity modelářské
(autodráha, ţeleznice, tramvaje) dále výtvarná činnost, tanec, elektronika, robotika, tvořivé
dílny, klub Šikulka a také sportovní krouţek Shotokan Karate.
16 – 18 let: Pro tuto věkovou kategorii jsou připraveny aktivity v ZÚ fotografie, filmu,
počítačové grafiky, výtvarné ateliery – příprava na přijetí na vyšší odborné školy, taneční
studia (Emotion, Caramella, aj.) automodelářství, ţeleznice, MHD.
19 – 26 let: Zde se jedná o prohlubování znalostí dosaţených v minulých letech v oblasti
fotografie, filmu, výtvarné činnosti, hudby, tance a modelářských činností.
Klub Rotor bude zaměřen na rychlé a pestré získání zkušeností s nabídkou DDM Stanice
techniků s moţností vybrat si později činnost podle vlastní zkušenosti!
Ostatní: Český klub kinematografie se bude i nadále scházet v kinosále k pravidelným
filmařským pondělkům a je určen především seniorům.
3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2
Stanice techniků připravila v minulém roce přes sto příleţitostných činností (bez soutěţí) a
nejinak tomu bude i v následujícím roce. Jsou to především dny otevřených dveří, které jsme
pojali v duchu oblíbených dětských filmů (Piráti z Karibiku, Harry Potter, apod.), kdy mají
děti i s rodiči moţnost jak shlédnout naše nejlákavější činnosti (ţeleznice, automobilová
dráha, letadla, tramvaje), tak se zapojit do připravených soutěţí na jednotlivých stanovištích.
Plánujeme rozšířit aktivitu především o sportovní workshopy, tvořivé dílny pro veřejnost a
akce zaměřené na náctileté návštěvníky.
Předškoláci: Pouze v rámci dnů otevřených dveří.
6 – 15 let: Pro tuto věkovou kategorii pořádáme největší podíl veškerých akcí.
16 – 18 let: V této věkové kategorii je především zájem o taneční semináře, výtvarné a
fotografické dílny a workshopy.
19 – 26 let: Mládeţ v tomto věku si vybírá především výtvarné výstavy, fotografické výstavy,
filmové projekce a taneční dílny jiţ určitého zaměření.
Ostatní: Neplánujeme.
Dále plánujeme účast na těchto akcích:
Veletrh Model Hobby – PVA Letňany
Den Seniorů – ve spolupráci s Prahou 6
LandronkaFest – přehlídka volnočasových aktivit na Ladronce
Čarodějnice na Ladronce
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4. Soutěže
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Zde se jedná především o automodelářské soutěţe, které jsou určeny členům
automodelářských klubů (Praţský pohár, NASCAR, Cahoza Cup, Honda Cup), které
pořádáme ve spolupráci s AMC Praha 6. Dále pak pravidelné soutěţe TESOPRAM a Česká
Liga Robotiky – FLL.
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: Pro tuto věkovou kategorii je určena především TESOPRAM, ČLR - FLL.
16 – 18 let: Pro tuto věkovou kategorii připravujeme pravidelné automodelářské a taneční
soutěţe.
19 – 26 let: Pro tuto věkovou kategorii připravujeme automodelářské soutěţe.
Ostatní: Neplánujeme.
5. Spontánní aktivity
OK Pohoda plánuje pro rok 2011/2012 řadu aktivit pro přilákání většího počtu návštěvníků.
Jsou to především pravidelné Klubové filmové projekce 3-4x měsíčně spojené s promítáním
amatérských, dokumentárních, animovaných a hraných filmů. Klubové turnaje ve stolním
tenisu, odpolední Deskové hry, výtvarné workshopy, klubové večery poslechu alternativní
hudby a popíjení čaje, klubové Kulečníkové večery, přednášky o poskytování první pomoci,
představení činnosti ve Stanici techniků, výtvarná akce „tvorba 3D objektů“, přednáška o
moderní architektuře, klubový turnaj ve stolním fotbale. Dětem a mládeţi je Otevřený klub
k dispozici vţdy od pondělí do pátku 14.00-19.00 hod.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4
Stanice techniků připravuje v tomto období 7 táborů. Jeden zimní a šest letních. Zimní má
hlavní téma lyţování, letní tábory jsou pak určeny zájemcům o sportovní i výtvarné vyţití.
Předškoláci: Pořádáme tábor rodičů s dětmi v Janských Lázních s celodenním programem.
6 – 15 let: Pro tuto kategorii je specielně určen zimní lyţařský tábor v termínu jarních
prázdnin. Jeho zaměření je na výuku zimních sportů (lyţe, snowboard). V letních měsících se
děti mohou účastnit specielních táborů zaměřených na výtvarné činnosti, modelářství,
cyklistiku či zdravý ţivotní styl.
16 – 18 let: V této věkové kategorii se děti a mládeţ můţe účastnit letních táborů s technickou
nebo uměleckou tématikou.
19 – 26 let: V této věkové kategorii se mohou zájemci účastnit letních táborů s technickou
nebo uměleckou tématikou podle jiţ vyhraněných zájmů a zkušeností z minulých let.
Ostatní: Neplánujeme.
7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci: Pro tuto věkovou kategorii nemáme ţádnou nabídku.
6 – 15 let: Pro nejstarší děti této kategorie plánujeme několikadenní fotovýpravu do Bělé pod
Bezdězem, Survival Camp – neboli víkend zaměřený na zvládnutí „přeţití“ v přírodě, Snow
Camp či návrat kdysi oblíbeného branného závodu zdatnosti Partyzánský samopal.
16 – 18 let: Pro tuto věkovou kategorii plánujeme dvě akce: Výtvarnou a fotografickou dílnu
ve Lhotce u Mělníka, mohou se samozřejmě zúčastnit i výše zmíněných víkendových akcí
a zejména pro náctileté slečny je určen wellness víkend před prázdninami.
19 – 26 let: Pro tuto věkovou kategorii plánujeme dvě akce: Výtvarnou a fotografickou dílnu
ve Lhotce u Mělníka.
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8. Práce s talenty
Na ST dělíme práci s talentovanou mládeţí do dvou oblastí a tím je příprava na přijímací
zkoušky a úspěšné přijetí na střední, popř. vysoké školy uměleckého směru ve výtvarné
činnosti a fotografii. Dále podporujeme talentované tanečníky studia Emotion jak na
mistrovstvích ČR, tak na mistrovství světa v moderních tancích.
Předškoláci: Neplánujeme.
6 – 15 let: V této věkové kategorii pracujeme v přípravě na přijetí talentovaných dětí na
střední školy uměleckého zaměření a na podporu účastníků tanečních soutěţí jako bude
mistrovství světa v moderním tanci.
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.) a na podporu účastníků tanečních soutěţí jako
bude mistrovství světa v moderním tanci.
19 – 26 let: Podporu účastníků tanečních soutěţí mistrovství světa v moderním tanci.
Ostatní: neplánujeme
9. Práce s handicapovanou mládeží
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí s
handicapem do naší činnosti.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. Doplňková činnost
Pronajímáme prostory pro nápojové automaty a nebytové prostory.

III. Závěr
Plán činnosti slouţí všem pedagogům jako orientační vodítko k jejich práci. Je moţno jej
upravovat, doplňovat a korigovat podle momentální situace, poptávky na trhu a zájmu dětí a
rodičů o nabízené aktivity. Je jasné, ţe grantové akce je nutno včas a v termínu splnit, ale
úroveň a kreativita pedagogů na poli pravidelné činnosti je tím, co dělá DDM zajímavým,
akčním a dynamickým. A přitaţlivým pro děti a mládeţ i na počátku 21. století.
DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků má k tomu všechny předpoklady.
Prevence sociálně patologických jevů bude prolínat veškerou naší činností.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracovala: Radana Benešová
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6. Klub Klamovka
Plán činnosti na školní rok 2011 – 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Klub Klamovka (dále jen KK) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Lukáš Šulc
2. Přehled o prostorových podmínkách
KK je středisko DDM hl. m. Prahy s uměleckým a klubovým zaměřením. KK sídlí na Praze 5
v Podbělohorské ul. 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),
Klub 4list – divadelní a literární kavárna, klubový sál s aparaturou a světelným parkem,
zázemí pro divadelní soubory (šatna, sklad kulis a kostýmů), učebna pro hudební krouţky.
Prostory klubů jsou vyuţívány rovněţ k výstavám fotografií a obrazů.
První patro: Prostory pro zájmovou a příleţitostnou činnost - velký víceúčelový sál,
keramická a výtvarná dílna.
Druhé patro: Nově zrekonstruované ubytovací zařízení - moţnost ubytování pro celkem 22
osob ve 3 pokojích + sociální zařízení a malá kuchyňka.
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 na školní rok 2011 – 2012
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti KK a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Zajistit dostatečnou naplněnost zájmových útvarů (dále jen ZÚ) pro celý školní rok,
zaměřit se na propagační akce v září 2011. Nabídka bude nově rozšířena o tyto ZÚ:
Zvukařské umění, Taoistická cvičení a Břišní tance, Rockovou kytaru, kendo a Japonštinu.
3. Připravit a realizovat příleţitostnou, spontánní a prázdninovou činnost v níţe uvedeném
rozsahu.
4. Zajistit vyuţití prostor jinými subjekty v době, kdy není provozována vlastní činnost.
5. Podporovat spolupráci s ostatními středisky DDM hl. m. Prahy – konkrétně se Stanicí
přírodovědců, Stanicí techniků, Karlínským Spektrem a dalšími DDM v Praze.
6. Zajistit kvalitní a dostatečnou účast a prezentaci na celopraţských projektech DDM.
7. 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. Počet plánovaných nabídek výukových programů pro ZŠ (4), počet
plánovaných nabídek výukových programů pro SŠ (2), počet plánovaných soutěţí pro ZŠ
(2), počet plánovaných soutěţí pro SŠ (1).
8. Zajistit vyrovnaný rozpočet střediska. Zaměřit se na získání sponzorů pro akce většího
rozsahu – konkrétně KlamFEST, ČervEND, Májové slavnosti pod širým nebem
9. Trvale vytvářet kvalitní grantové projekty a nabídku projektů pro Společenskou
odpovědnost firem.
10. Zajistit vyuţití všech prostor KK určených pro činnost, tj. vyuţití prostor ateliéru
v dopoledních hodinách od pondělí do pátku, víkendové pronájmy a spolupořadatelské
akce.
11. Vytvářet kvalitní image střediska i celého DDM hl. m. Prahy vůči veřejnosti.
12. Trvale zajišťovat dostatečnou a kvalitní propagaci činnosti.
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13. Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů –
kaţdý interní pedagog za školní. rok 2010/2011 navštíví minimálně dva odborné
semináře, kaţdý externí pedagog navštíví minimálně jeden.
2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Předškoláci: CPD, Rytmika pro nejmenší, Cvičení rodičů s dětmi, Rytmem k divadlu,
Angličtina pro předškoláky, Keramika pro předškoláky, Tvůrčí výtvarné dílny.
6 – 15 let: Rytmem k divadlu, Aerobic pro nejmenší, Djembe, Angličtina, Cestář, Cestička,
Flétna, Housle, Klavír, Kytara, Keramika, Kresba, malba, grafika, Výtvarné hrátky,
Pantomima, Tvůrčí psaní, Břišní tance, Základy hry ve skupině, Ţonglování, Animovaný film,
Digitální fotografie, Rocková kytara, Rockové housle, Japonština, Kendo, Zumba, Divadelní
Improvizace.
16 – 18 let: Pantomima, Tvůrčí psaní, Břišní tance, Základy hry ve skupině, Ţonglování,
Klika, Časumálo, Angličtina, Flétna, Housle, Klavír, Kytara, Rocková kytara, Rockové
housle, Japonština, Kendo.
19 – 26 let: Časumálo, Klika, Pantomima, Angličtina, RIYO, Hudební skupina
Ostatní: Hudební skupina, RIYO, Angličtina, Pilates, Taoistická cvičení, Břišní tance,
Japonština.
3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2
Předškoláci: Výtvarné dílny, divadélka.
6 – 15 let: Výtvarné dílny, výukové programy pro ZŠ, divadelní představení, koncerty, výlety,
workshopy, oslavy, tradice.
16 – 18 let: Festivaly, výstavy, přehlídky, semináře, workshopy, výlety.
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. Soutěže
16– 18 let: „Řečniště“ – třídenní rétorické klání pro střední školy a víceletá gymnázia.
5. Spontánní aktivity
Nadále bude v provozu otevřený hudební a divadelní klub, který slouţí jako zázemí pro
začínající kapely a umoţňuje jim prezentaci. V klubu realizujeme pravidelné koncerty,
divadelní představení a vernisáţe. Rovněţ bude otevřena divadelní kavárna, kde se mohou
návštěvníci občerstvit. Dále bude v provozu otevřené hřiště Klubu Klamovka, a to od dubna
do listopadu.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci: Minitábor.
6 – 15 let: Letní tábor v Podhradí „Piráti z Karibiku“, Na jedné vlně, Tábor jinak, Letní
outdoorový tábor ve Švýcarských Alpách „Expedice Eiger.“
16 – 18 let: Tábor jinak.
19 – 26 let: Pro tuto věkovou kategorii nejsou tábory plánovány.
Ostatní: Pro tuto věkovou kategorii nejsou tábory plánovány.
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7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 11 do 31. 8. 12
Plánované akce - viz příloha č. 4
Předškoláci: Podzimní prázdniny pro maminky s dětmi .
6 – 15 let: Podzimní outdoorové prázdniny v Krkonoších, Velikonoce v jiţních Čechách.
16 – 18 let: Pro tuto věkovou kategorii nejsou akce plánovány.
19 – 26 let: Pro tuto věkovou kategorii nejsou akce plánovány.
Ostatní: Pro tuto věkovou kategorii nejsou akce plánovány.
8. Práce s talenty
Předškoláci: Pro tuto věkovou kategorii práce s talenty není plánována.
6 – 15 let: Hudební skupina – pravidelná vystoupení, individuální přístup k jednotlivým
hráčům (rozvíjení technik), individuální výuka hry na hudební nástroje.
16 – 18 let: Individuální výuka hry na hudební nástroje.
19 – 26 let: Individuální výuka hry na hudební nástroje.
Ostatní: Pro tuto věkovou kategorii práce s talenty není plánována.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí
s handicapem do naší činnosti.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. 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 v provozu stejně
jako v minulých letech.
III. Závěr
KK 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 ztotoţnění se
strategickým plánem a dlouhodobou koncepcí rozvoje KK a jejich práce se odráţí na
celkovém obrazu v očích veřejnosti. KK je a bude seriozním partnerem široké veřejnosti pro
volný čas.
Prevence sociálně patologických jevů bude prolínat veškerou naší činností.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracoval: Lukáš Šulc
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7. Stadion mládeže
Plán činnosti na školní rok 2011 – 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Stadion mládeţe (dále jen SM) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: Mgr. Richard Vaculka
Stadion mládeţe DDM hl. m. Prahy sídlí v ulici Na Kotlářce 1 v Praze 6.
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. V minulých šesti
letech byl areál postupně modernizován. Byl poloţen nový sportovní trávník s umělým
zavlaţováním, umělý trávník 3. generace u baseballového odpalovacího tunelu, nová podlaha
v hale stolního tenisu, rekonstrukce atletického stadionu (šestidráha a sektory), oplocení na
okraji umělého trávy, kompletní rekonstrukce nohejbalového kurtu vč. zázemí pro diváky.
Rekonstrukce vodovodního a topného systému, vymalování šaten a sociálního zařízení
v letních šatnách a v budově „K“, nová kancelář hospodářky, nová místnost kotelny
v tělocvičně Centra předškolního sportu. V předloňském školním roce byla jednak
realizována dlouho očekávaná výstavba nových šaten u víceúčelové haly a také
zrekonstruována jedna z letních šaten na Centrum předškolních dětí. Současně s posledně
jmenovanou akcí došlo k rekonstrukci nové šatny v Centru předškolního sportu v prostorách
kotelny. Během října 2011 aţ března 2012 by měla získat úplně novou podobu hlavní
administrativní budova, kdy dojde k výstavbě nízkopodlaţního, půdorysně o 100m² většího
objektu na místě toho stávajícího. Nejenom, ţe se změní podoba kanceláří, šaten a sociálního
zařízení, ale dojde i k výstavbě nové tělocvičny, jeţ bude o polovinu větší neţ stávající a bude
mít speciální povrch z umělé hmoty. Během podzimu 2011 by se měla dokončit výstavba
kurtu na beachvolejbal za víceúčelovou halou.
K dispozici momentálně jsou:
Kryté prostory a sportoviště – víceúčelová hala, nafukovací hala, hala stolního tenisu, malá
tělocvična, posilovna, tělocvična Centra předškolního sportu, místnost Centra předškolních
dětí.
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, hřiště s umělou
trávou 3. generace, dětské hřiště s lanovými prvky.
Administrativně technické zázemí - kanceláře, klubovna, šatny se sociálním zařízením, dílny
správců, 3 sklady sportovních potřeb, garáţ, 5 kotelen, sluţební byty správců.
Provozní doba: denně od 7,00 do 22,00 hod.

II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti SM a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Splnit plánovaný rozpočet na rok 2011.
3. Zvýšit ceny úplat u většiny ZÚ.
4. Iniciovat spolu se Stanicí techniků projekt Partner pro školy.
5. Zajistit rentabilitu víceúčelové haly ve spolupráci s Tatranem Střešovice.
6. Zajistit provizorní pracovní podmínky během rekonstrukce hlavní budovy.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Více zaměřit svoji příleţitostnou činnost na –náctileté (alespoň 5 akcí za školní rok pro
min. 20 účastníků.
Zajistit prostory pro činnost některých ZÚ atletiky přes zimu.
Realizovat výstavbu oplocení beachvolejbalového kurtu.
Realizovat rekonstrukci osvětlení venkovního areálu a následné vyuţití činnosti ZÚ
softballu a baseballu i ve večerních hodinách.
Naplnit maximálně prostory pro sportování především v dopoledních hodinách.
Rozšířit nabídku pravidelné činnosti o ZÚ zumbu, cvičení na trampolínách a různé formy
aerobiku v nových prostorách tělocvičny v hlavní budově.
Zajistit externího pedagoga ZÚ aikida (2x týdně).
Nový beachvojebalový kurt nabídnout veřejnosti a otevřít ZÚ beachvolejbalu.
Zajistit kvalitní pedagogy pro vedení ZÚ v brzkém odpoledni.
Instalovat v areálu informační tabuli se všeobecnými informacemi o SM.
Vytvořit propagační předměty střediska (kalendáře, klíčenky atd.).
Šířit prostřednictvím pedagogů osvětu mezi dětmi a mládeţí s důrazem na slušné chování
mezi sebou, na sportovištích a v šatnách se sociálním zařízením.
POPRASK – upravit systém bodování v Poháru primátora
Pokračovat v nabídce pobytových akcí pro předškoláky.
Medializovat nabídku prostor k činnosti jiných subjektů v době, kdy neprobíhá činnost
vlastní.
Podpořit další vzdělávání interních a externích pedagogů v rámci kurzů a seminářů.

2. Pravidelná činnost
Plánované zájmové útvary - viz příloha č. 1
Předškoláci: Udrţet si skvělou pověst Centra předškolních dětí mezi veřejností. Pohybový
slabikář opět rozdělit na tři věkové skupiny.
6 – 15 let: Pokračovat ve stávající struktuře ZÚ a rozšířit ji o beachvolejbal.
16 – 18 let: Pokračovat ve stávající struktuře ZÚ a rozšířit ji o beachvolejbal.
19 – 26 let: Pokračovat ve stávající struktuře ZÚ a rozšířit ji o zumbu, trampolínky a další
moderní trendy.
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.
3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2
Předškoláci: Pro tuto věkovou kategorii chystáme především Den dětí a Mikuláše na
Stadionu mládeţe. Nabídku rozšiřujeme i o nesportovní akce např. Velikonoční tvoření.
O letních prázdninách bude otevřeno pro zájemce CPD Cipísek.
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 dva příměstské
tábory.
16 – 18 let: Pro tuto věkovou kategorii připravujeme akce: Florbalový Jeţíšek a Sedm
veselých míčů, Štafetové odpoledne, O nejrychlejšího běţce Prahy 6, Vánoční stůl trochu
jinak.
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 atletický víceboj, Vánoční stůl trochu jinak, Běh do schodů rodičů a dětí.
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4. Soutěže
Plánované soutěţe - viz příloha č. 3
Předškoláci: Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
6 – 15 let: Opět plánujeme zrealizovat projekt čtyř atletických závodů pro děti od 8 do 11let
pod názvem Atletický pohár přípravek. Samozřejmostí je realizace soutěţí Poháru praţských
škol (POPRASK) pro kategorii základních škol. POPRASK bude vstupovat do 20. ročníku
16 – 18 let: Chceme opět navázat na úspěšný Nohejbalový turnaj rodinných dvojic a
Florbalový turnaj pro neregistrované ţáky SŠ a vyuţít kvalitního zázemí našeho zařízení.
Pochopitelně hodláme pokračovat v úspěšném POPRASKu pro střední školy.
19 – 26 let: Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
Ostatní: Pro tuto věkovou kategorii soutěţe neplánujeme.
5. Spontánní aktivity
V jarních a letních měsících 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.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4a)
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: Zde chystáme všeobecný cykloturistický tábor v Lomech u Kunţaku, který
veřejnost kladně hodnotí. Hodláme ho zkombinovat s tzv. táborem geocashingu.
Dále nabídneme tábor míčových her na základně ve Střelských Hošticích.
16 – 18 let: Plánujeme jeden odborně zaměřený tábor v Kolíně-atletika.
19 – 26 let: Pro tuto věkovou kategorii akce neplánujeme.
Ostatní: Pro tuto věkovou kategorii akce neplánujeme.
7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Neplánujeme ţádnou pobytovou akci tohoto typu.
8. 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: Pro talentovanou mládeţ 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.
19 – 26 let: Pro talentovanou mládeţ 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.
Ostatní: Pro tuto věkovou kategorii aktivity neplánujeme.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Neplánujeme ţádnou systematickou práci, umoţňujeme individuální zapojení dětí
s handicapem do naší činnosti.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
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11. Doplňková činnost
Neplánujeme ţádnou významnou doplňkovou činnost. Pronajímáme prostor pro nápojový
automat a pronajímáme obytnou místnost.
III. Závěr
V tomto školním roce nás čeká především pracovně-provozně nelehký první půlrok, kdy
dojde k výstavbě nové hlavní budovy. Celý tento proces bude vyţadovat ze strany
zaměstnanců, rodičů a členů zájmových útvarů maximální soudrţnost, spolupráci a pochopení
pro daný stav. SM získá reprezentativní prostory, které vhodně doplní zmodernizovaný areál.
Díky tomu nebude problém udrţet si pověst kvalitního střediska nejen s dostatečně
kvalifikovaným pedagogickým vedením , ale i technickým zázemím a sportovišti na výborné
úrovni. Budeme se snaţit co nejrychleji vyuţít nově vzniklé prostory pro sportovní
a pohybovou činnost (nová tělocvična, beachvolejbalový kurt). Jedním z důleţitých úkolů je i
nadále šířit osvětu mezi členy zájmových útvarů vedoucí k vzájemné úctě a respektu.
Chystáme se kreativně reagovat na poptávku veřejnosti během školního roku. Celoročně
budeme pracovat s talentovanými dětmi a mládeţí .
Prevence sociálně patologických jevů bude prolínat veškerou naší činností.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracoval: Mgr. Richard Vaculka
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8. Informační centrum pro mládež
Plán činnosti na školní rok 2011 – 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Informační centrum pro mládeţ (dále ICM) DDM hl. m. Prahy
Zástupce ředitele: PhDr. Soňa Šteflová
2. Přehled o prostorových podmínkách
ICM má k dispozici 4 místnosti: Otevřený klub ICM s volným přístupem na internet a
pedagogickou poradnou, 2 samostatné kanceláře a jednu kancelář s technickým zázemím sítě
PC DDM.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly na školní rok 2011 – 2012
1. Zohlednit nové poţadavky MHMP na výkony domů dětí a mládeţe do pedagogické
činnosti ICM a přizpůsobit jim plán činnosti.
2. Zpracovávat broţury a databáze Mít kam jít a Mít kam jet, Jarní prázdniny, vytvářet
stejnojmenný časopis, který vychází jako příloha broţur, organizovat a částečně zajišťovat
distribuci těchto materiálů.
2. Realizovat výukové programy pro školy - Volba střední školy a povolání (pro ţáky ZŠ) a
moţnosti studia po ukončení střední školy (pro ţáky gymnázií). Ve školním roce
2011/2012 plánujeme navýšit počet uskutečněných přednášek o 5 %.
3. Poskytovat individuální poradenství z oblastí vzdělávání, práce, volného času, cestování,
zdraví, prevence sociálně patologických jevů a občanství v EU.
4. Provozovat psychologickou poradnu.
5. Zajišťovat PR DDM hl. m. Prahy, včetně propagace aktivit jednotlivých středisek DDM hl.
m. Prahy; vydávat pravidelné tiskové zprávy, přispívat články a informacemi o činnosti do
pravidelných tištěných periodik, přispívat pravidelnými aktualitami na internetové stránky
www.ddmpraha.cz, www.mitkamjit.cz, www.volnycaspraha.cz; zanášet informace o akcích
do bezplatných i placených kalendářů akcí a pravidelně propagovat své aktivity na
sociálních sítích.
6. Spolupracovat při zajištění mediálního partnerství (dále jen MP) pro nejdůleţitější
společné akce praţských DDM (Zastávka volný čas, Parníkem do zoo, Karneval na ledě,
Parním vlakem na Lhotku). ICM téţ zajišťuje MP také pro velké akce organizované pouze
DDM hl. m. Prahy (např. Den dětí, United Colours of Karlín, KAŠHE, apod.).
7. Prezentovat činnosti DDM hl. m. Prahy na akcích pořádaných komerčními subjekty – ICM
se ve školním roce 2011/2012 zúčastní alespoň tří veletrhů (veletrh For Kids, For Babies,
S kočárkem Prahou), dále systematicky prezentovat činnosti DDM hl. m. Prahy na akcích
pořádaných MHMP, praţskými DDM a jednotlivými středisky DDM hl. m. Prahy.
8. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci kurzů a seminářů.
9. Koordinovat mezinárodní aktivity DDM hl. m. Prahy - příprava a samostatná realizace
projektů - výměny mládeţe, účast na seminářích a zahraničních stáţích podpořených z
finančních prostředků MŠMT, MHMP, Fondu česko-německé budoucnosti, Klíčů pro ţivot
aj.). ICM pravidelně rozšiřuje Databázi zájemců o mezinárodní aktivity DDM HMP, nově
spravuje také databázi doprovázejících pedagogických pracovníků.
ICM je hlavním koordinátorem mezinárodního projektu Evropské dobrovolné sluţby,
v rámci kterého organizuje vysílání a přijímání českých i zahraničních dobrovolníků.
Spravuje databázi zájemců, zajišťuje jejich ubytování, náplň práce apod. V rámci Evropské
dobrovolné sluţby se pro rok 2011/2012 předpokládá v rámci jednotlivých středisek DDM
hl. m. Prahy zapojení minimálně 2 dobrovolníků ze zahraničí. ICM dále předpokládá
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vyuţití dobrovolníků z USA, kteří se do aktivit zapojí v rámci studijních stáţí v ČR
v průběhu celého roku.
2. Pravidelná činnost
ICM pravidelnou činnost nezajišťuje.
3. Příležitostná činnost bez soutěží
Plánované akce - viz příloha č. 2a
Pořádání výukových programů pro základní i střední školy. Programy jsou plánovány během
celého školního roku na základě objednávek škol. ICM soustředí více své pozornosti na
individuální poradenství.
Předškoláci: Pro tuto věkovou kategorii nejsou aktivity plánovány.
6 – 15 let: Pro ţáky 8. a 9. ročníků realizace přednášky na téma profesní orientace a volba
střední školy s uplatněním interaktivních postupů. Poskytování individuálního poradenství.
16 – 18 let: Pro ţáky závěrečných ročníků gymnázií realizace přednášky na téma profesní
orientace s uplatněním interaktivních postupů. Poskytování individuálního poradenství.
19 – 26 let: Poskytování individuálního poradenství. Zapojení do mezinárodních aktivit DDM
hl. m. Prahy.
Ostatní: Poskytování individuálního poradenství. Nabídka účasti na mezinárodních aktivitách
DDM hl. m. Prahy.
4. Soutěže
ICM soutěţe nepořádá.
Pracovníci budou zasedat v odborných porotách a pomáhat při organizačním zajištění
Krajského kola Středoškolské odborné činnosti.
5. Spontánní aktivity
Internetový klub – provozní doba kaţdý všední den od 9 do 18 hodin. V internetovém klubu
dlouhodobě funguje tzv. legitimace volného vstupu, která je určena zejména ţákům a
studentům ZŠ, SŠ a VŠ (nutnost doloţit potvrzení o studiu či průkazkou ISIC),
nezaměstnaným a matkám na mateřské dovolené. Tyto průkazky drţitele opravňují
k vyuţívání některých sluţeb zdarma. Součástí nabídky internetového klubu je také
individuální poradenství poskytované pracovníky Informačního centra pro mládeţ v oblastech
vzdělávání v ČR a v zahraničí, pracovní příleţitosti v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas,
zdraví, ekologie, sociálně patologické jevy, občan a stát, aktivní občanství v EU.
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4b)
Mezinárodní výměna „Praha – Bonn ve volném čase“; českoněmecký projekt pro mládeţ
„Černé divadlo“; zahraniční konference ve Strasbourgu na téma „Lidská práva“.
Příleţitostně další výměnné pobyty ve spolupráci s ČNA Mládeţ v akci a EAICY v průběhu
roku.
Tyto akce jsou určeny zejména pro mládež od 16 do 26 let.
7. Pobytové akce do 5 dnů v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Plánované akce - viz příloha č. 4a)
Přípravují se výměnné mezinárodní aktivity, jeţ však budou upřesněny aţ v průběhu roku.
Tyto akce jsou určeny zejména pro mládež od 16 do 26 let.
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8. Práce s talenty
Práce s talentovanými dětmi a mládeţí není systematicky realizována. Budeme s nimi
pracovat v oblasti poradenských sluţeb.
9. Práce s handicapovanou mládeží
Práce s handicapovanými dětmi a mládeţí není systematicky realizována. Budeme s nimi
pracovat v oblasti poradenských sluţeb.
10. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
11. Doplňková činnost
Neplánujeme.
III. Závěr
Informační centrum pro mládeţ kompletně zajistí realizaci plánovaných aktivity. I nadále
bude jednou ze stěţejních činností systematické poskytování informací zájemcům z řad široké
veřejnosti a školním kolektivům. Jako certifikované ICM je propojeno s informačním
systémem NIDM. ICM počítá s rozšířením své činnosti také na mezinárodním poli - bude
zajišťovat přípravu a realizaci jednotlivých zahraničních aktivit pro děti, mládeţ i dospělé,
nově se aktivně zapojí do projektu Evropské dobrovolné sluţby, v jehoţ rámci budou v DDM
hl. m. Prahy pracovat dobrovolníci ze zahraničí.
Jednotlivé aktivity všech středisek Domu dětí a mládeţe hl. m. Prahy budou propagovány ve
všech typech médií, a to prostřednictvím rozhovorů a reklamních spotů, pravidelným
vydáváním tiskových zpráv, přispíváním do pravidelných periodik, kulturních přehledů
a prezentací na internetu, dále tištěním a distribucí propagačních materiálů apod.
Samozřejmostí bude správa databáze a vydávání broţury Mít kam jít a Mít kam jet, Jarní
prázdniny a tvorba stejnojmenného časopisu.
Ve všech svých činnostech bude ICM přispívat k prevenci sociálně patologických jevů
ve společnosti.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracovala: PhDr. Soňa Šteflová
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9. Správa ubytovacích středisek
Plán činnosti na školní rok 2011 – 2012
I. Základní informace
1. Identifikační údaje střediska DDM
Ubytovací středisko DDM hl. m. Prahy, Praha 8
Zástupce ředitele: Eva Drábková
Základní údaje o středisku
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, které prošlo v letech 2005 - 2006
rozsáhlou rekonstrukcí, se nachází v ekologicky neporušené oblasti mezi Jindřichovým
Hradcem a Dačicemi v kraji zvaném "Česká Kanada". K dalším známým lokalitám v této
oblasti patří Slavonice, Albeř, hrad Landštejn a Telč. Místní atrakcí je vyhlídková cesta
vláčkem úzkokolejkou k rakouským hranicím s moţností přepravy kol. K dispozici je sauna,
dětské hřiště, hřiště na volejbal a kopanou. Od června do srpna slouţí k ubytování i stanový
tábor nově 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, videem a tabulí se také vyuţívá jako učebna a společenská místnost,
k dispozici je i druhá menší učebna. V letošním roce došlo sloučením dvou pokojů
k vytvoření dalších prostor, které se dají pouţít buď jako větší pokoj, případně další učebna –
vše podle přání klienta.. 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. Nově
rekonstruovaným 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 postavené v roce 2005 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 zcela nová
menší budova s vytápěním, sociálním zařízením a vlastní kuchyňkou o kapacitě cca 12 osob.
Na louce je 15 čtyřlůţkových chat a sruby s moţností vlastního vaření, které mohou slouţit k
ubytování vedoucích dětských skupin apod.
Celoroční provoz v hlavní budově a tzv. marodce.
Podhradí u Ledče nad Sázavou: Dále DDM provozuje středisko Podhradí u Ledče nad
Sázavou leţící v údolí řeky Sázavy. Toto středisko je vhodné pro školy v přírodě, školení,
sportovní soustředění druţstev, apod. V areálu je moţné vyuţít tenisové kurty, krytý
vyhřívaný bazén, saunu, kryté krbové posezení, ohniště apod. Je zde moţné si zapůjčit kola.
Středisko poskytuje celodenní stravování a ubytování v sedmi chatách - bungalovech. Chaty
jsou třípokojové celkem pro 12 osob, se sociálním zařízením, společenskou halou a zádveřím.
Višňová u Křivoklátu: Nejmenší objekt DDM, který prošel nákladnou rekonstrukcí a byl
uveden do provozu v létě 2006, 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
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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 hřiště s
umělým povrchem, asfaltové hřiště, 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.
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 školy 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, sborovna,
televizní místnost a hala, v nové budově je k dispozici další společenská místnost (vyuţívaná
jako učebna a televizní místnost) a televizní koutek pro dospělé. V areálu se dále nachází
oplocené 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.
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. Při pobytech
mateřských škol poskytujeme sociální pracovnici, která zajišťuje dozor v nočních hodinách.
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, společné hygienické zařízení pro
děti, 2 sprchy, prostorná jídelna s TV, DVD a videem a šatny s věšáky a sušáky. Dále je
k dispozici pokoj s TV a lednicí pro pedagogy /2 lůţka+ přistýlka/ s vlastním sociálním
zařízením. 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.
II. Plán činnosti v průběhu školního roku
1. Hlavní úkoly a cíle
Dosaţení maximální vytíţenosti všech ubytovacích zařízení.
2. Personální zabezpečení, vzdělávání
Viz příloha č. 5
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3. Doplňková činnost
Pronajímáme sluţební byty v ŠvP Duncan v Janských Lázních, ve Střelských Hošticích u
Strakonic a v Podhradí u Ledče nad Sázavou.
V případě volných kapacit zajišťujeme rekreaci dětí a dospělých a zaměstnanců škol
a školských zařízení.
V některých ubytovacích zařízeních zajišťujeme doplňkový prodej občerstvení.
III. Závěr
Jako kaţdý rok bude naší snahou pokud moţno co největší obsazenost všech středisek,
zlepšení prostředí jak pro účastníky, tak i pro zaměstnance DDM.
Plán činnosti byl projednán na poradě vedení DDM hl. města Prahy dne 13. 6. 2011
Zpracovala: Eva Drábková
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