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Kolín, 15. 9. 2018        Předkládá: Petra Pokorná, ředitelka 



1. Identifikační údaje  
 

Název organizace: Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161  

Sídlo organizace: Pražská 161, 280 02 Kolín 1  

Poštovní adresa: Pražská 161, P.O.BOX 64, 280 50 Kolín 1  

Jméno ředitele: Petra Pokorná  

Kontakty: ústředna tel./fax: +420321712939  

ředitel tel.: +420321714939  

ředitel tel.: +420731615632 

e-mail: info@ddmkolin.cz  

ředitel e-mail: reditel@ddmkolin.cz  

http://www.ddmkolin.cz  

IČ: 48664928  

DIČ: CZ48664928  

Č. krajské org.: 104 19  

IZO: 048 664 928  

Forma organizace: příspěvková organizace  

Zřizovatel: Středočeský Kraj  

Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

Kontakt: Odbor školství, mládeže a sportu  

tel.: +420257280111  

e-mail: podatelna@kr-s.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 10. 2018  

 

 

 

 

 

 

Razítko, Podpis ředitele:  



2. Charakteristika organizace  
Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (dále jen DDM) je střediskem volného času, které uskuteč-

ňuje zájmové vzdělávání formou domu dětí a mládeže, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmo-

vém vzdělávání a vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání.  

Statutárním zástupcem DDM je ředitel.  

Ředitel jmenuje svého zástupce, který mj. zajišťuje vnitřní řízení organizace a zastupuje ředitele ve 

vybraných oblastech. Není statutárním zástupcem.  

Zastupování ředitele v jeho nepřítomnosti pro vnější jednání určuje Organizační řád DDM.  

Jednotlivé formy zájmového vzdělávání organizují vedoucí oddělení a úseků, kteří jsou pedagogic-

kými pracovníky – pedagogy volného času.  

Vedoucí oddělení a úseků řídí další interní a externí pedagogické, technické a provozní pracovníky a 

další externí pracovníky.  

Organizační členění a personální obsazení DDM je uvedeno v příloze č. 1 pro aktuální školní rok.  

 

DDM vykonává činnost na adresách:  

1. Pražská 161, 280 02 Kolín 1 – sídlo organizace, ředitelství, ped. pracovníci, klubovny, sál  

2. Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín 2 - ateliéry, sál  

3. Pražská 880, 280 02 Kolín 1 – otevřený klub - herna, hudební zkušebna, čajovna, PC  

4. Rim. Soboty 923, 280 02 Kolín 2 - Dětské centrum Rimava 

5. ZŠ Veltruby, Školní 44, okr. Kolín – zájmové útvary 

6. ZŠ a MŠ Bečváry, Bečvárská 49, Bečváry – zájmové útvary 

7. ZŠ Býchory – zájmové útvary 

 

3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence (viz příloha č. 1)  
- schopnost umět si smysluplně naplnit volný čas  

- schopnost samostatně či v kolektivu rozvíjet a uplatnit vlastní talent, dovednosti a schopnosti  

- schopnost vyhledávat, získávat a uplatnit nové znalosti a dovednosti  

- dovednost aktivního odpočinku a rekreace  

- schopnost aktivní činností a pobytem v kolektivu vyhnout se negativním vlivům okolí  

- schopnost aktivní a konstruktivní komunikace a kooperace v kolektivu a v rodině  

- posílení tělesného a duševního zdraví a rozvoje sebevědomé a plnohodnotné osobnosti  

- rozvoj a posilování soutěživosti  

- prevence nudy, závadového chování, kriminality a vlivu negativních jevů  

 

4. Formy zájmového vzdělávání DDM  
a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen ZÚ) - kroužcích, klu-

bech, kurzech;  

b) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v místě sídla organizace, účast 

na příležitostných soutěžích, výletech, zábavných akcích a podobně;  

c) spontánní - využití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností, především zábavných a rekreač-

ních, často pojatých jako prevence sociálně patologických jevů vyplývajících především  

z nudy, činnost otevřeného klubu;  

d) organizování olympiád - předmětových, uměleckých, sportovních a jiných postupových soutěží a přehlí-

dek vyhlašovaných MŠMT;  

e) práce s talenty a nadanými jedinci - individuální práce s nadanými dětmi, žáky a studenty;  

f) prázdninová činnost - pobytové tábory a soustředění ZÚ zpravidla mimo místo sídla organizace a akce tzv. 

příměstského tábora ve městě a mimo město formou jednodenních výletů;  

g) výukové programy - nabídka zejména dopoledních odborných seminářů pro pedagogy, žáky,  

děti, případně další zájemce;  

h) osvětová činnost - shromažďování a poskytování informací pro účastníky zájm. vzdělávání.  



5. Účastníci zájmového vzdělávání  
Účastníky zájmového vzdělávání DDM jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zá-

stupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.  

 

6. Délka zájmového vzdělávání DDM  
DDM vykonává zájmové vzdělávání po celý školní rok i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.  

Z organizačních důvodů se za školní rok v DDM považuje období od října do poloviny června. Za období 

prázdnin se považuje období od poloviny června do konce září a termíny dalších prázdnin vyhlášených 

MŠMT. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v ZÚ zpravidla začíná v měsíci říjnu.  

 

7. Úplata za zájmové vzdělávání v DDM  
Zájmové vzdělávání v DDM je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši základní úplaty určuje ředitel.  

Úplata za zájmové vzdělávání je určena na částečné pokrytí provozních nákladů příspěvkové organizace 

DDM. Úplata není školným, kursovným, jedná se o příspěvek na činnost příspěvkové organizace, není tedy 

možné vracet ji za částečnou neúčast a podobně.  

Ze základní úplaty není hrazeno startovné, cestovné, vybavení jednotlivých dětí na činnost, kostýmy 

apod.  

U některých ZÚ může být kromě základní úplaty vybírán další poplatek určený na vyšší nároky na 

spotřební materiál (keramická hlína, barvy, broky apod.), startovné, cestovné apod. Výši tohoto dalšího po-

platku navrhuje vedoucí ZÚ a podléhá souhlasu ředitele. ZÚ kterých se toto navýšení týká jsou v náborovém 

letáku a ve ŠVP v příloze č. 1 označeny hvězdičkou (*).  

 Úplata se platí na celé období školního roku hotovostním vkladem na účet DDM v KB nebo bezho-

tovostním převodem na účet DDM nebo v úředních hodinách v kanceláři DDM, a to nejpozději do 20. 10. 

daného školního roku.  

Pololetní platba může být výjimečně povolena ředitelem na základě žádosti.  

U některých předem určených forem zájmového vzdělávání je možná jednorázová úplata formou 

permanentky zakoupené v úředních hodinách v kanceláři DDM, či vstupenky zakoupené v místě konání čin-

nosti. Úplata může být také rozložena do více splátek, vždy však musí být splatná před ukončením účasti v 

dané činnosti.  

Za zaplacení úplaty zodpovídá vedoucí ZÚ či vedoucí akce a vedoucí odd. zájmové činnosti.  

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi či studentovi v případech uvedených v § 11 

vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a to na základě písemné žádosti.  

V některých ZÚ, které jsou sportovním oddílem či občanským sdružením může být vybírán další 

členský příspěvek určený stanovami tohoto právního subjektu.  

Další ustanovení o úplatě za zájmové vzdělávání uvádí Vnitřní řád DDM.  

 

8. Podmínky přijímání a evidence a pojištění účastníků zájmového vzdělávání DDM  
Ředitel předem určí pro jednotlivé formy vzdělávání dolní a horní věkovou hranici účastníků. Toto je 

u každé činnosti uvedeno v náborových a propagačních materiálech, propozicích, materiálech technicko-

organizačního zabezpečení, případně v zaváděcím listu tábora. Pokud tomu nebrání zdravotní, fyziologické 

či jiné důvody, může ředitel povolit individuální věkové výjimky na základě písemné žádosti rodičů či zleti-

lého účastníka.  

Účastníci zájmového vzdělávání vyplňují přihlášku, kterou podepíší rodiče dítěte či zletilý účastník.  

U některých forem zájmového vzdělávání nahrazuje přihlášku hromadná soupiska.  

Tyto dokumenty musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození, bydliště, popřípadě další přede-

psané údaje či potvrzení. Přihláška je školní matrikou.  

Spontánní aktivity a některé formy příležitostných akcí výše uvedené dokumenty nevyžadují.  

U pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v zájmových útvarech je veden deník se se-

znamem účastníků a evidencí docházky, záznamem obsahu jednotlivých schůzek, plánem činnosti, evidencí 

účasti členů na soutěžích a přehlídkách, příp. dalšími údaji.  

Do zájmových útvarů v novém školním roce jsou přednostně zapisováni členové z předchozího škol-

ního roku, kteří v činnosti pokračují. Na další volná místa je začátkem září organizován zápis v budově 

DDM. Na volná místa v některých ZÚ je možné se přihlásit i v průběhu školního roku.  

Účastníci zájmového vzdělávání DDM jsou pojištěni pojištěním ze zodpovědnosti za škodu na zdraví 

nebo životě bez spoluúčasti a za škodu na osobních věcech se spoluúčastí 1.000,- Kč.  

 

 



9. Průběh a ukončení zájmového vzdělávání  
Každá forma zájmového vzdělávání má svůj počátek a zakončení. Tyto údaje jsou uvedeny v ŠVP 

příloze č. 1, náborových a propagačních materiálech, přihlášce k činnosti, případně propozicích a materiá-

lech technicko-organizačního zabezpečení či provozní dobou.  

 

10. Doklad o ukončení vzdělávání  
DDM nevydává doklad o ukončení zájmového vzdělávání.  

Ředitel může v ojedinělých případech na základě písemné žádosti vydat potvrzení o prokazatelné 

účasti v některých formách zájmového vzdělávání.  

 

11. Materiální, personální a ekonomické podmínky zájmového vzdělávání DDM  
DDM realizuje zájmové vzdělávání v pronajatých prostorách, které odpovídají hygienickým a bez-

pečnostním podmínkám a předpisům, nebo na veřejném prostranství.  

Každou formu zájmového vzdělávání vede interní či externí pedagogický pracovník, který splňuje 

zákonem (§ 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.) a ředitelem určené předpoklady, je 

předem prokazatelně poučen o podmínkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví a má s DDM uzavřenu 

smlouvu či dohodu zakládající pracovně právní vztah.  

Při některých formách zájmového vzdělávání mohou vypomáhat další externí pracovníci, kteří jsou 

náležitě poučeni ředitelem či vedoucím oddělení či úseku a podléhají jejich vedení.  

Technicky a provozně zajišťují zájmové vzdělávání interní a externí techničtí a provozní pracovníci.  

Ekonomicky je zájmové vzdělávání financováno ze státního rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje, 

příspěvků vybraných za úplatu za zájmové vzdělávání a dalších prostředků plynoucích z hlavní činnosti 

DDM, případně z dalších finančních darů a dotací od města Kolín a právnických či fyzických osob.  

 

12. Řízení činnosti a hodnocení  
Činnost organizace se řídí tímto školním vzdělávacím programem včetně jeho přílohy č. 1 pro každý 

školní rok. Operativními nástroji řízení jsou pracovní porady a zápisy z nich, technicko-organizační zabez-

pečení akcí (TOZ), propozice akcí, náplň činnosti ZÚ, zaváděcí list tábora, příkazy ředitele, vnitřní směrnice, 

organizační řád organizace.  

Nástroji hodnocení jsou konzultace v jednotlivých ZÚ a zápisy z nich, hodnocení akcí, hodnocení tá-

borů, hodnocení a výkazy spontánních aktivit, pravidelné ZČ, práce s talenty, soutěží-olympiád, ostatních 

programů vypracované vždy po akci či v určených termínech.  

Předběžná, průběžná a následná kontrola je ředitelem prováděna v oblasti ekonomické a provozní podle 

vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, nakládání s majetkem organizace a vnitřní 

kontrolní systém a Vnitřní směrnice pro postup při nabývání, evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování 

majetku organizace.  

Řízení, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu ve všech oblastech provádí ředitel a osoby jím 

pověřené.  

 

13. Obsah a časový plán zájmového vzdělávání DDM pro školní rok  
Obsah a časový plán všech forem zájmového vzdělávání DDM pro aktuální školní rok uvádí příloha 

č. 1 tohoto ŠVP vydávaná vždy před zahájením pravidelné zájmové činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 21. 9. 2018   Datum projednání: 4. 10. 2018 

Podpis ředitele a razítko DDM: 
 

 

 



 

     DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 

 

 

Školní vzdělávací program 

pro zájmové vzdělávání  

v DDM Kolín 

 

Příloha č. 1 

 

Obsah a časový plán zájmového vzdělávání  

DDM Kolín pro školní rok 2018 – 2019 

 

Obsah: 

 

1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech, kroužcích, 

klubech, kurzech; 

výchovně vzdělávací cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy, metody a formy práce v 

pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v zájmových útvarech, kroužcích, klu-

bech, kurzech. 
 

2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost. 
 

3. Předmětové, umělecké, sportovní a jiné postupové soutěže a přehlídky – olympiády. 
 

4. Prázdninová činnost – pobytové tábory, prázdninové akce ve městě, pobytové akce  

a soustředění ZÚ. 
 

5. Práce s talenty a nadanými jedinci – individuální práce s nadanými dětmi, žáky  

a studenty. 
 

6. Spontánní činnost – využití otevřené nabídky spontánních činností. 

 

7. Šablony II 

 

8. Struktura a personální obsazení SVČ 

 

 

V Kolíně dne 15. 9. 2018      předkládá: Petra Pokorná, ředitelka 

 



1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových 

útvarech, kroužcích, klubech, kurzech. 
 

Název zájmového 

útvaru 
Č. ZÚ Věk Čas Místo Cena * Vedoucí 

Angličtina hrou –

předškolní 1 
16 4 - 7  Út 16:30 – 17:15 Rim. Soboty 923 1000 Kč Vondrová 

Angličtina hrou –

předškolní 2 
16 4 - 7  St 16:30 – 17:15 Rim. Soboty 923 1000 Kč Vondrová 

Artefiletika 34 18+ 
St 17:30 – 20:00/1x 

za 14 dní 

Otevřený klub 

Céčko 

700 Kč/ 10 

lekcí 
Vlková 

Barvínek 1 - výtvar-

ka 
33 3 – 5 Po 16:30 - 17:30 Rim. Soboty 923 1 900 Kč Finková 

Barvínek 2 - výtvar-

ka 
33 5 – 7 Út 14:45 – 15:45 Rim. Soboty 923 1 900 Kč Hanzálková 

Barvínek 3 - výtvar-

ka 
33 5 – 7 St 16:15 - 17:15 Rim. Soboty 923 1 900 Kč Vondrová 

Flétna 39 4+ Út 14:15 – 15:00 Rim. Soboty 923   1 000 Kč Vondrová 

Foto kroužek - začá-

tečníci + 
38 8 – 18 Po 16:00 - 17:00 Pražská 161 1 800 Kč Houdková 

Foto kroužek - po-

kročilí + 
38 8 – 18 Po 17:00 - 18:00 Pražská 161 1 800 Kč Houdková 

Keramika předškolní 

1 ** 
45 4 – 6 Po 15:00 - 16:00 Rim. Soboty 923 2 000 Kč Finková 

Keramika předškolní 

2 ** 
45 4 – 6 Út 14:00 - 15:00 Rim. Soboty 923 2 000 Kč Drahovzalová 

Keramika předškolní 

3 ** 
45 4 – 6 Út 15:30 - 16:30 Rim. Soboty 923 2 000 Kč Mojžíšová 

Keramika předškolní 

4 ** 
45 4 – 6 St 14:00 - 15:00 Rim. Soboty 923 2 000 Kč Drahovzalová 

Keramika školní 1 36 ZŠ Po 16:30 - 18:00 Rim. Soboty 923 2 400 Kč Mojžíšová 

Keramika školní 2 36 ZŠ St 15:15 - 16:45 Rim. Soboty 923 2 400 Kč Drahovzalová 

Keramika školní 3 36 ZŠ St 17:00 - 18:30 Rim. Soboty 923 2 400 Kč Drahovzalová  

Keramika školní 4 36 ZŠ Čt 15:00 – 16:30 Rim. Soboty 923 2 400 Kč Burešová 

Keramika školní 5 36 ZŠ Čt 16:45 – 18:15 Rim. Soboty 923 2 400 Kč Burešová 

Keramika pro do-

spělé 1 + 
21 18+ Po 18:30 - 20:30 Rim. Soboty 923 

100 

Kč+materiál 
Mojžíšová 

Keramika pro do-

spělé 2 + 
21 18+ St 19:00 - 21:00 Rim. Soboty 923 

100 

Kč+materiál 
Rusková 

Kreativní tvoření 32 2 st. ZŠ St 17:30 - 19:00 Rim. Soboty 923 2 000 Kč Vondrová 

Malé divadlo 17 17+ Po, St 20:00 - 22:30 Pražská 161 2 400 Kč Drahovzal 

Moderní tanec 20 
2. st. ZŠ + 

SŠ 
St 15:30 – 17:00 Rim. Soboty 923 1 700 Kč Zborníková 

Pohybová rytmika 24 4 – 6 Út 15:00 – 16:00 Pražská 161 1 700 Kč Linhartová 

Ponny klub  

podzim, jaro 
49 1. st. ZŠ Pá 14:30 - 17:00 Miskovice 

1 800 Kč/ 10 

lekcí 
Prokšová 

Práce s pedigem + 35 18+ Út 17:00 - 19:00 Rim. Soboty 923 *** 60 Kč Mojžíšová 

Ruský jazyk  

pro začátečníky 
16 2. st. ZŠ Út 17:30 – 18:30 Rim. Soboty 923 1 000 Kč Kosar 

Skateboarding 1 jaro 15 6-14 Út 15:00 - 16:30 Skate park Kolín 
500 Kč/ 10 

lekcí 
Blecha 

Skateboarding 2 jaro 15 6-14 St 15:00 - 16:30 Skate park Kolín 
500 Kč/ 10 

lekcí 
Blecha 

Skateboarding 3 jaro 15 6-14 Čt 15:00 - 16:30 Skate park Kolín 
500 Kč/ 10 

lekcí 
Blecha 

Sportovní střelba 1 

● zač. ** 
25 8 – 18 Po 17:00 - 18:00 Rim. Soboty 923 1 800 Kč ■ Pokorný 

Sportovní střelba 2 

● pokr. ** 
25 8 – 18 Po 18:15 - 19:15 Rim. Soboty 923 1 800 Kč ■ Pokorný 



Sportovní střelba 3 

● zač. ** 
25 8 – 18 St 17:00 - 18:00 Rim. Soboty 923 1 800 Kč ■ Pokorný 

Sportovní střelba 4 

● pokr. ** 
25 8 – 18 St 18:15 - 19:15 Rim. Soboty 923 1 800 Kč ■ Pokorný 

Sportovní střelba 5 

● pokr. ** 
25 8 – 18 Pá 17:00 - 18:00 Rim. Soboty 923 1 800 Kč ■ Pokorný 

Sportovní střelba 6 

●  
25 8 – 18 Pá 18:15 - 19:15 Rim. Soboty 923 1 800 Kč ■ Pokorný 

Šachový kroužek 1 

**● 
26 ZŠ Po 16:30 - 18:00 Pražská 161 1 700 Kč Kalík 

Šachový kroužek 2 

**● 
26 ZŠ St 16:30 - 18:00 Pražská 161 1 700 Kč Kalík 

TK Bohuslava Ma-

tyáše - junior 
23 8 – 12 Po 16:00 – 17:00 Pražská 161 1 000 Kč Stanke 

TK Bohuslava Mati-

áše - STT **+ 
23 15+ Po 16:00 - 19:30 Pražská 161 2 000 Kč ■ Podhrázská 

TK Bohuslava Mati-

áše - LAT **+ 
23 15+ St 16:30 - 19:30 Pražská 161 2 000 Kč ■ Podhrázská 

TK Bohuslava Mati-

áše - FOR **+ 
23 15+ 

Ne 9:00 - 12:00/ 

14:00 
Pražská 161 2 000 Kč ■ Podhrázská 

TS Vergillio - sólo  

A **+ 
29 12+ So 9:00 - 11:00 Pražská 161 1 800 Kč ■ Pokorná 

TS Vergillio - sólo 

B **+ 
29 10 – 12 So 11:00 - 13:00 Pražská 161 1 800 Kč ■ Pokorná 

TS Vergillio - sólo 

C/D**+ 
29 5 + So 13:00 – 14:00 Pražská 161 1 800 Kč ■ Pokorná 

TS Vergillio B **+  

(mažoretky) 
29 10 – 12  Út 17:30 – 19:00 Pražská 161 1 800 Kč Pokorná 

TS Vergillio C **+  

(mažoretky) 
29 7 – 9 Út 16:00 – 17:30 Pražská 161 1 800 Kč Sxtová 

TS Vergillio D **+  

(mažoretky) 
29 4 – 6 Pá 15:30 – 16:30 Pražská 161 1 800 Kč Nováková 

TS Vergillio twirl 

team - senior 
29 13+ Pá 16:30 – 17:45 Pražská 161 1 800 Kč Pokorná 

TS Vergillio twirl 

team - děti 
29 10 – 13 Pá 17:45 – 19:00 Pražská 161 1 800 Kč Pokorná 

Výtvarné techniky – 

zač. 
43 15+ Čt 17:00 - 19:00 Rim. Soboty 923 2 000 Kč Štícha 

Výtvarné techniky – 

pokr. 
43 15+ 

Čt 17:00 - 19:00/ 

1x14 dní 
Rim. Soboty 923 1 000 Kč Štícha 

 

Název zájmového útvaru 
Č. 

ZÚ 
Věk Čas Místo Cena * Vedoucí 

Aerobik Veltruby 1 44 ZŠ Pá 15:00 - 16:30 ZŠ Veltruby 800 Kč Lasunovová 

Aerobik Veltruby 2 44 ZŠ Po 16:45 – 18:15 ZŠ Veltruby 800 Kč Lasunovová 

Keramika Veltruby 1 22 ZŠ 
St 13:30 – 15:00 

 (každá lichá) 
ZŠ Veltruby 700 Kč Pánková 

Keramika Veltruby 2 22 ZŠ 
St 13:30 – 15:00  

(každá lichá) 
ZŠ Veltruby 700 Kč Pánková 

 
 

Název zájmového útvaru 
Č. 

ZÚ 
Věk Čas Místo Cena * Vedoucí 

Keramika předškolní  1 

Bečváry  
37 4 – 6 

Čt 12:30 – 13:30 

 (1x14 dní) 
ZŚ a MŠ Bečváry 1 000 Kč Trnková 

Keramika předškolní  2 

Bečváry  
37 4 – 6 

Čt 13:45 – 14:45 

 (1x14 dní) 
ZŚ a MŠ Bečváry 1 000  Kč Trnková 

Keramika školní Bečváry 37 7 – 11 Čt 15:00 – 16:30 ZŚ a MŠ Bečváry 1 000 Kč Trnková 

Výtvarka předškolní Bečváry 42 3 – 6 Po 12:20 – 13:20 ZŚ a MŠ Bečváry 400 Kč Trnková 

 
 
 

Název zájmového útvaru Č. Věk Čas Místo Cena * Vedoucí 



ZÚ 

Anglická konverzace Býcho-

ry 
40 3. – 5. tř. ZŠ Po 12:10 – 12:55 ZŠ a MŠ Býchory 500 Kč Nesvadbová 

Anglická konverzace Býcho-

ry 
40 6. – 9. tř. ZŠ Po 12:55 – 13:40 ZŠ a MŠ Býchory 500 Kč Nesvadbová 

Míčové hry pro chlapce 

Býchory 
46 1. st. ZŠ St 12:10 – 13:40 ZŠ a MŠ Býchory 700 Kč Vendl 

 

Vysvětlivky: 

* poplatek je na školní rok 

** výběrový kroužek, výběr probíhá podle talentu a dalších specifických předpokladů    

*** úhrada formou permanentek, uvedená cena je za jednu schůzku  

+ během roku může být vybírán příplatek za použitý materiál nebo kostýmu   

 rozšířená výuka - poloviční platba z daného ZÚ v rámci jednoho tanečního klubu   

  rozdělení začátečníků a pokročilých probíhá na první schůzce    

BU - bude upřesněno             

Platba: členský poplatek uhraďte vkladem nebo převodem na účet DDM Kolín v KB dle instrukcí na přihlášce. 

Ve výjimečných případech a po dohodě lze platbu rozdělit na pololetí či jinak. 

Úplatu za zájmové vzdělávání DDM nevrací. Lze tak učinit pouze ze závažných zdravotních důvodů na základě 

lékařského potvrzení a písemné žádosti zákonného zástupce/účastníka, a to pouze poměrnou část. 

Zahájení a ukončení činnosti: 

pravidelná činnost ZÚ začíná 1. týden v říjnu v den uvedený v tomto přehledu. Končí 2. týden v měsíci červnu. 

Od 3. týdne v měsíci červnu do konce září probíhá tzv. prázdninová činnost. 

 

 

Výchovně vzdělávací cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy, metody a 

formy práce v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v zájmových 

útvarech, kroužcích, klubech, kurzech. 
 

Zájmové útvary  - jazykové  

Angličtina hrou – předškolní, Anglická konverzace (Býchory), Čtenářský kroužek (Býchory), 

Ruský jazyk pro začátečníky 

a) výchovně vzdělávací cíle  

seznámení s konkrétním jazykem  

základní slovní zásoba, gramatika, výslovnost  

následné rozšiřování základních znalostí  

překonání ostychu při používání cizího jazyka  

vést k rozvoji myšlení i smyslového vnímání  

pochopení celkového smyslu sděleného  

rozvíjet morálně volné vlastnosti  

rozvíjet individuální schopnosti  

dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti  

získání znalostí o zemích mluvících konkrétním jazykem  

naplňovat smysluplně volný čas  

soustředění na čtení pro radost a zábavu 

rozšiřuje rámec čtení a jejich schopnosti, zlepšování čtenářské dovednosti 
 

b) klíčové kompetence  

kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah    

k cizímu jazyku, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit  

kompetence k učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace pro-

pojuje s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje vlastní 

povinnosti, buduje si smysl pro plnění povinností  

kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění domácích úkolů, naučí 

se překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit 



vlastní pokrok v daném oboru a činnostech souvisejících, naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, 

naučí se překonávat překážky  
 

c) očekávané výstupy  

účastník zvládne základy konkrétního jazyka  

následně rozšíří základní znalosti (mírně pokročilí, pokročilí)  

zvládá jednoduchou konverzaci  

následně ji rozšiřuje  

plynule čte  

zvládne psaný projev - základní pravopisné prostředky  

získá kladný vztah ke studovanému jazyku  

zvýší si sebevědomí  

zvýší vlastní atraktivnost mezi vrstevníky  

získané znalosti usnadní účastníkovi další výuku v konkrétním jazyce  
 

d) metody a formy práce 

názorná výuka - klasické vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování,  

práce s texty, práce s prospekty  

výslovnost, čtení, psaní, konverzace  

práce se slovníkem a tiskovinami v cizím jazyce  

poslech, psaný projev  

dotazy a odpovědi  

individuální přístup  

pravidelné opakování, procvičování  

domácí práce  

hry a soutěže v konkrétním jazyce  

možnost získávání informací z různých pramenů a zdrojů literatury 

 

 

Zájmové útvary - hudební  

Flétna, Výuka kytarové hry – začátečníci 

a)výchovně vzdělávací cíle  

rozvoj všech smyslů a hudebních schopností členů naučit hře na konkrétní hudební nástroj zvládnout 

hudební nauku vést k rozvoji myšlení a smyslového vnímání rozvíjet morálně volní vlastnosti rozvíjet 

individuální schopnosti dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti naplňovat 

smysluplně 

 

b)klíčové kompetence 

kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah k 

hudbě, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit; kompetence k 

učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace propojuje s již 

nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje vlastní povinnosti, 

buduje si smysl pro plnění povinností; kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla, projevuje 

smysl pro plnění domácích úkolů, naučí se překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá 

teoretických znalostí ve hře, umí posoudit vlastní pokrok v daném oboru a činnostech souvisejících, 

naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, naučí se překonávat překážky 

c) očekávané výstupy 

účastník zvládne základy hry na konkrétní hudební nástroj zvýší koordinaci pohybů rukou posílí návyk 

na pravidelnou domácí práci - samostudium získá kladný vztah ke zpěvu, hudbě a hře na hudební nástroj 

zvládne vystoupení před veřejností, zvykne si hudbou a zpěvem vyplňovat část volného času vystoupení 



před rodiči a na akcích, hraní sólo i ve skupině, spojení se zpěvem, osvojení různých stylů a technik 

zpěvu, zpěv se stane běžnou součástí života 

d) metody a formy práce 

názorná výuka - klasické vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování dotazy a odpovědi 

individuální přístup poslech opakování, procvičování domácí práce - samostudium individuální a 

týmová práce hry a soutěže související práce s hlasem, s dechem relaxační cvičení, ladění sólový zpěv 

 

Zájmové útvary – taneční a pohybové 

TS Vergillio - sóla A+, B+, C/D, twirl team děti, senioři, B+, C+, D+, TK B. Matiáše – junior, STT, 

LAT a formace, Moderní tanec 

a) výchovně vzdělávací cíle:  

rozvoj všech smyslů, pohybových a hudebních schopností členů  

poznání pohybových zákonitostí lidského těla a vztahů jeho jednotlivých částí  

uvědomění a porozumění vlastních pohybových schopností a jejich rozvíjení  

vést k rozvoji myšlení a smyslového vnímání  

rozvíjet morálně volní vlastnosti  

rozvíjet individuální schopnosti  

dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti  

technické vybavení členů a příprava pro případnou interpretaci před veřejností  

pomoc indikovat a odstraňovat pohybové návyky  

naplňovat smysluplně volný čas  

 

b) klíčové kompetence:  

kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah k 

hudbě a tanci, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit  

Kompetence k učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace pro-

pojuje s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje vlastní 

povinnosti, buduje si smysl pro plnění povinností  

Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění domácích úkolů, naučí 

se překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit 

vlastní pokrok v daném oboru a činnostech souvisejících, naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, 

naučí se překonávat překážky  

 

c) očekávané výstupy:  

účastník zvládne základy mažor. sportu, moderních tanců, latinsko - amerických tanců, country tanců a 

umí je tančit  

zvýší fyzickou zdatnost  

zvýšení koordinace pohybů  

získá kladný vztah k tanci  

získá návyk na správné držení těla  

zvýšení sebevědomí  

pochopení tance jako komunikačního prostředku mezi lidmi  

zvýšení vlastní atraktivnosti mezi vrstevníky  

návyk na využívání tance k relaxaci  

zvládne vystoupení před veřejností  

zvykne si hudbou vyplňovat část volného času  

 

 

 

d) metody a formy práce:  



názorná výuka - klasické vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování, práce s rytmem, roze-

znání tanečních stylů, shoda s hudbou 

celého těla i jednotlivých částí, spojení s hudbou, sebepoznávání  

dotazy a odpovědi  

individuální přístup  

individuální a týmová práce - tanec ve skupinách – formace a v párech  

individuální terminologie - názvy tanečních prvků, figur  

pravidelné opakování, procvičování  

domácí práce - procvičování jednotlivých prvků  

veřejná vystoupení, účast na tanečních soutěžích  

taneční hry a soutěže související  

 

Zájmové útvary – divadelní - Malé divadlo 
 

a) výchovně vzdělávací cíle:  

zvládnout základy různých forem divadelního projevu 

rozvoj správného slovního, kultivovaného projevu  

rozvoj všech smyslů a hudebních schopností členů  

vést k rozvoji myšlení a smyslového vnímání  

rozvíjet morálně volní vlastnosti  

rozvoj pohybových schopností  

rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti  

zapojení do činností souvisejících s divadelní činností  

umění navázání kontaktu s diváky  

naplňovat smysluplně volný čas  

 

b)klíčové kompetence:  

kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah 

k divadelní činnosti, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit, 

rozvoj komunikace. 

Kompetence k učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace pro-

pojuje s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje vlastní 

povinnosti, buduje si smysl pro plnění povinností  

Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění domácích úkolů, naučí 

se překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit 

vlastní pokrok v daném oboru a činnostech souvisejících, naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, 

naučí se překonávat překážky  

 

c) očekávané výstupy:  

účastník zvládne dobrou a správnou výslovnost, artikulaci, zručnost  

zvýší koordinaci pohybů, získá nové pohybové dovednosti  

posílí návyk na pravidelnou domácí práci - samostudium  

získá vytrvalost při osvojování textů rolí  

získá kladný vztah k divadlu, diváku a kultuře vůbec  

posílí sebevědomí  

zvládne vystoupení před veřejností  

zvládne drobné manuální činnosti potřebné k výrobě kulis, kostýmů a rekvizit  

zvýší si atraktivnost mezi svými vrstevníky  

zvykne si kulturou a uměním vyplňovat část volného času  

 

 

d) metody a formy práce:  



názorná výuka - klasické vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování  

práce s textem, CD přehrávačem - čtení, poslech, přednes, dialog, monolog  

pohybové a taneční hry, hry a soutěže související  

spojení pohybu s mluveným slovem  

pozorování mezi členy kroužku; dotazy a odpovědi 

částečná improvizace  

individuální přístup  

poslech, opakování, procvičování, domácí práce - samostudium  

individuální a týmová práce  

vystupování před veřejností  

účast na soutěžích divadelních souborů a kouzelníků 

 

 

Zájmové útvary – sportovní 

Aerobik Veltruby1, 2, Pohybová rytmika, Ponny klub, Skateboarding  1, 2, 3, Sportovní střelba 1, 

2, 3, 4, 5, 6, Kolektivní hry (Býchory), Míčové hry pro dívky, chlapce (Býchory), Výletník 
 

a) výchovně vzdělávací cíle:  

rozvoj vytrvalost a pohybových schopností členů  

základy (rozšíření) jednotlivých sportovních odvětví  

poznání pohybových zákonitostí lidského těla a vztahů jeho jednotlivých částí  

uvědomění a porozumění vlastních pohybových schopností a jejich rozvíjení  

vést k rozvoji myšlení a smyslového vnímání při sportu  

rozvíjet morálně volní vlastnosti  

rozvíjet individuální schopnosti  

dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti  

technické vybavení členů a příprava pro rekreační sportování  

pomoc indikovat a odstraňovat pohybové návyky  

naplňovat smysluplně volný čas  

budování smyslu pro fair play  

prohloubení znalosti pravidel 

relaxační funkce – uvolnění, prožitek 

naučit zodpovědnosti 
 

b) klíčové kompetence:  

kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah ke 

sportu, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit, rozvoj týmové 

spolupráce  

Kompetence k učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace pro-

pojuje s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje vlastní 

povinnosti, buduje si smysl pro plnění povinností  

Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění domácích úkolů, naučí 

se překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit 

vlastní pokrok v daném oboru a činnostech souvisejících, naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, 

naučí se překonávat překážky  

 
 

c) očekávané výstupy:  

účastník zvládne základy konkrétního vybraného sportu  

upevnění morálně volních vlastností  

překonávání překážek typu zklamání z prohry, neúspěchu 

zvýší fyzickou zdatnost  

zvýšení koordinace pohybů  



získá kladný vztah ke sportu a zvířatům 

získá návyk na správné držení těla  

zvýšení sebevědomí  

zvýšení atraktivnosti mezi vrstevníky  

získá návyk na využívání sportu k rekreaci a k udržování tělesné kondice  

získání vytrvalosti, houževnatosti  

první pomoc při možných úrazech 

osvojení taktiky 

snaha o sebezdokonalení 
 

d) metody a formy práce:  

sportovní tréninky složeny z:  

rozcvičky, pohybových her  

nácviku prvků hlavního, vybraného sportu  

opakování již nacvičených prvků  

drobné sportovní soutěže  

názorná výuka - klasické vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování, práce celého těla i jed-

notlivých částí, práce se sportovním náčiním  

dotazy a odpovědi  

individuální přístup  

konkrétní terminologie  

pravidelné opakování, procvičování  

účast na soutěžích  

přátelské zápasy, závody s jinými subjekty, které se zabývají stejným druhem sportu  

fyzická i psychická příprava 

nácvik lezení a jištění, nácvik technik a taktiky 

krmení, čištění 

 

Zájmové útvary – stolní hry a jiné hry, Šachový kroužek 1, 2, Magická hra 

a) výchovně vzdělávací cíl: 
rozvoj morálních vlastností a citu pro fair-play 

rozvoj vytrvalosti 

základy (rozšíření) jednotlivých sportovních odvětví 

vést k rozvoji myšlení a smyslového vnímání při sportu 

rozvíjet individuální schopnosti 

dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti 

naplňovat smysluplně volný čas  

prohloubení znalosti pravidel 

zdravé odreagování 

 

b) klíčové kompetence: 
kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah ke 

sportu a hře, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit  

Kompetence k učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace pro-

pojuje s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje vlastní 

povinnosti, buduje si smysl pro plnění povinností  

Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění domácích úkolů, naučí 

se překonávat lenost, naučí se sebekázni, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit 

vlastní pokrok v daném oboru a činnostech souvisejících, naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, 

naučí se překonávat překážky  

 

c) očekávané výstupy:  



zvládnout hru a sportovní činnosti podle pravidel a instrukcí 

zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti 

konkurenceschopnost v závodní činnosti 

psychická zdatnost 

trpělivost a zklidnění   

jistota při zdolávání překážek 

smysl pro řád, pravidelnost 

 

d) metody a formy práce:  

vysvětlování, předvádění, pozorování, instruktáž, napodobování 

hra, soutěž, trénink, dotazy a odpovědi 

individuální přístup 

konkrétní terminologie 

nácvik technik a taktiky 

účast na soutěžích 
 

 

 

Zájmové útvary - estetické, výtvarné, rukodělné a relaxační 

Artefiletika, Barvínek 1, 2, 3 – výtvarka, Foto kroužek – začátečníci, pokročilí, Keramika 

předškolní 1, 2, 3, 4, Keramika školní 1, 2, 3, 4, 5 Keramika předškolní 1, 2, 3, 4 školní, Výtvarka 

předškolní, (Bečváry), Keramika pro dospělé 1, 2, Kreativní tvoření, Práce s pedigem, Výtvarné 

techniky – začátečnici, pokročilí, Výtvarka 1, 2, Keramika 1, 2 (Veltruby) 

 

a) výchovně vzdělávací cíl: 
rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii 

růst osobní svobody, proces sebepoznání, rozvíjení pozitivních rysů osobnosti 

naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem v oboru 

rozvíjet cit pro materiál – práce s různým materiálem 

rozvoj estetického cítění 

naučit se mít radost z vlastní tvorby 

poznání kulturních tradic  

soustředění a zaměření na proces tvorby - relaxace, zklidnění, prožitek 

dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti  

získání znalostí o potravinách a přípravě jídel 

technologie zpracování  

naplňovat smysluplně volný čas 
 

b) klíčové kompetence: 

kompetence sociální - účastník ZÚ posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce 

mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah k 

umění, podílí se na příjemné atmosféře kroužku, podílí se řešení konfliktů, učí se je řešit  

Kompetence k učení - vytváří se kladný postoj k novým znalostem a vědomostem, nové informace 

propojuje s již nabytými dovednostmi, dál rozvíjí své znalosti, učí se samostatné práci, respektuje 

vlastní povinnosti, buduje si smysl pro plnění povinností Kompetence pracovní - dodržuje vymezená 

pravidla, projevuje smysl pro plnění domácích úkolů, naučí se překonávat lenost, naučí se sebekázni, 

efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit vlastní pokrok v daném oboru a činnostech 

souvisejících, naučí se smysluplně využívat svůj volný čas, naučí se překonávat překážky  
 

c) očekávané výstupy:  

ovládá uváděné techniky v jednotlivých oborech 

získané poznatky, vědomosti a dovednosti dokáže využít v praxi 

svou fantazii, představivost a tvořivost aplikuje do výtvarného díla 

trpělivost  

soustředěnost, samostatnost 



zábavnou formou naučit děti připravovat jednoduchá jídla 

bezpečně používat kuchyň. náčiní 

základy stolování 
 

d) metody a formy práce: 

názorná výuka - vysvětlování, předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž, napodobování, 

kresba 

aktivizující a motivační - řešení problému, rozhovor, výtvarný experiment, hra  

využití nálady, ročních období a svátků....  

prostředky arteterapie 

dotazy a odpovědi  

individuální přístup  

 

 

2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační 

činnost. 
 

 

Příležitostná zájmová činnost – akce tanečního a sportovního charakteru 

O pohár ze Zámku, Memoriál Bohuslava Matiáše, O pohár ředitele DDM Kolín, O velikonočního 

beránka 

Cílem tanečních a sportovních soutěží je hlavně podpora zdravé soutěživosti, citu pro fairplay, rozvoj 

osobní koncentrace a trpělivosti. Možnost prezentovat vše, co se účastníci soutěže naučili a natrénovali 

během cílené přípravy na tréninkách ve svých klubech.  

Mimo jiné se na těchto akcích účastníci učí pracovat s trémou a překonávat ji a dál rozvíjet svůj osobní 

sportovní přednes. 

 

Příležitostná zájmová činnost – osvětové akce 

Název akce Termín konání Místo Kontaktní údaje 

Ples TS Vergillio 17. 11. 2018 DDM Kolín, Pražská 161 sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Mikuláš 5. 12. 2018 DDM Kolín, Pražská 161 sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Kolínský pohár ve 

twirlingu 
8. 12. 2018 TJ Sokol Kolín reditel@ddmkolin.cz 

Silvestr pro děti 31. 12. 2018 DDM Kolín, Pražská 161 sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Karneval únor 2019 DDM Kolín, Pražská 161 sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Zámecká prkna únor 2019 DDM Kolín, Pražská 161 drahovzalova.renata@ddmkolin.cz 

O pohár ze zámku 2019 30.- 31. 3. 2019 DDM Kolín, Pražská 161 reditel@ddmkolin.cz 

O Velikonočního beránka duben 2019 DDM Kolín, Pražská 161 sixtova.tereza@ddmkoli.cz 

Slet čarodějnic duben 2019 Restaurace na Rychtě, Kolín sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Hrou proti AIDS květen 2019 Otevřený klub Céčko, Kolín sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Kolínský výběr 8. 5. 2019 Karlovo náměstí Kolín sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Prima prvňák květen 2019 DDM Kolín, Pražská 161 drahovzalova.renata@ddmkolin.cz 

Memoriál B. Matiáše BU DDM Kolín, Pražská 161 sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Mladý zahrádkář květen 2019 DDM Kolín, Pražská 161 proksova.iva@seznam.cz 
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Hrou proti AIDS, Besedy s IZS, Matilda o.s.,  

Cílem těchto akcí je hlavně předání ucelených informací a problematiky z daného oboru, které dále vyu-

žívají v běžném životě. Mimo jiné je i rozvíjena práce v malých skupinách a zdravá soutěživost.  

Účastníky jsou žáky základní školy.  

Pro 1. stupeň ZŠ jsou připravování interaktivní besedy s Policií, kde se žáci seznámí nejen její činností, 

ale stanou se součástí jednotlivých ukázek práce polici, jako je zneškodnění pachatele zásahovou jed-

notkou, zadržení pachatele za pomoci služebního psa, výcvik služebního psa a mnohé jiné činnosti. Děti 

mají možnost vyzkoušet a osahat si jednotlivé části policejní výstroje, či vlastními pokyny motivovat 

psa k požadované práci.  

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ je určena akce Hrou proti AIDS, což je interaktivní forma přednášky, během 

které se účastníci seznámí s komplexní problematikou HIV a nezbytnými základy venerologie. Jeden 

přednáškový blok trvá 90 minut. Třída o maximálním počtu 40 osob je rozdělena na 5 různých stanovišť 

(Sexualita řečí těla, Antikoncepce v praxi, Cesty přenosu, Život s HIV/PPCH, Praktické dovednosti). 

Účastníci během uvedeného času kolují na všech stanovištích a získávají informace od mederárota sta-

noviště (studenta 3. ročníku Gymnázia v Kolíně, který prošel odborným školením). Na této akci je velmi 

pozitivní, že žádná z praktických informací není teoretická. Každý si zkusí nasadit bariérovou ochranu 

na trenažér, každý si vezme do ruky platíčko hormonální antikoncepce, zatím co probíhá odborný vý-

klad. Celá akce probíhá za odborného dohledu Státního zdravotního ústavu a Státní hygienické stanice.  

 

3. Předmětové, umělecké, sportovní a jiné postupové soutěže a přehlídky – 

olympiády. 
 

Olympiády jsou předmětové soutěže ve znalostech z jednotlivých předmětů a oblastí určená žákům 

základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů v rámcových vzdělávacích 

programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Jedná se o 

systematickou kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet 

jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na 

reprezentaci v postupových kolech. Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné 

využití volného času. 

Olympiáda je vždy jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v kategoriích a soutěžních 

kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v propozicích olympiády a jsou 

závazné. Účast v soutěži je dobrovolná. Zájemci z řad žáků a studentů se přihlásí u pověřeného učitele 

nebo ředitele školy. Soutěží v kategoriích, které odpovídají jejich ročníku, případně v kategorii vyšší, 

ale vždy pouze v jedné z nich. Jedná se o soutěž postupovou, soutěžícího proto není možné zařadit do 

vyššího soutěžního kola přímo. V průběhu soutěže jsou soutěžícím předkládány k řešení soutěžní úlohy. 

Olympiádu každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(MŠMT ČR). Organizačním zajištěním jsou pověřovány univerzity, odbornou stránku garantují ústřední 

komise olympiády. Ústřední komise olympiády je řídícím orgánem soutěže. Pro svou činnost má 

ústřední komise k dispozici vysoce kvalifikované týmy odborníků (autory úloh, lektory, konzultanty a 

organizační pracovníky), ty jsou sestavovány převážně z pedagogů, vědeckých pracovníků, odborníků 

z praxe a vysokoškolských studentů z celé České republiky. Přípravou soutěžních úloh jsou pověřeny 

pracovní skupiny. 

Olympiáda je po stránce organizačního a finančního zajištění a z hlediska metodických pokynů řízena a 

upravována vyhláškou MŠMT o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání (vydává MŠMT) a dalšími dokumenty, organizačním řádem, propozicemi a td. 

Pro řízení jednotlivých úrovní soutěže jsou zřízeny komise. Republiková - Ústřední komise BiO a or-

ganizace pověřená MŠMT ČR, krajská - krajská komise BiO a organizace pověřená krajským úřadem, 

okresní - okresní komise BiO a organizace pověřená krajským úřadem, školní - ředitel školy a pověře-

ný učitel, případně předmětová komise. 

 

 
 

Název akce 
Termín 

konání 
Čas Místo Kontaktní údaje 

http://www.msmt.cz/


Florbal III., IV. říjen 2018 8:00 Kolín sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Německý jazyk ZŠ leden 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Matematika Z 5,9 leden 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Dějepis  leden 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Německý jazyk SŠ únor 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Anglický jazyk SŠ únor 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Anglický jazyk ZŠ únor 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Zeměpis  únor 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Český jazyk ZŠ únor 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Český jazyk SŠ únor 2019 8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Chemie 
březen 

2019 
8:00 ZŠ Bezručova  proksova.iva@ddmkolin.cz 

Dětská scéna (okr. kolo) 
březen 

2019 
8:30 Pražská 161 drahovzalova.renata@ddmkolin.cz 

Matematický klokan 
březen 

2019 
--- --------- proksova.iva@ddmkolin.cz 

Fyzika 
březen 

2019 
8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Biologie C 
duben 

2019 
8:30 ZŠ Bezručova proksova.iva@ddmkolin.cz 

Matematika Z 6,7,8 
duben 

2019 
8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Biologie D 
duben 

2019 
8:30 ZŠ Bezručova proksova.iva@ddmkolin.cz 

Dětská scéna (kraj. kolo) 
duben 

2019 
9:00 Pražská 161 drahovzalova.renata@ddmkolin.cz 

Pythagoriáda Z5 
březen 

2019 
8:30 Pražská 161 proksova.iva@ddmkolin.cz 

Pythagoriáda Z6,7,8 
květen 

2019 
14:00 ZŠ Kmochova, Kolín proksova.iva@ddmkolin.cz 

 

Na základě pověření DDM Kolín pořádá okresní kola soutěží vyhlašovaných Středočeským krajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prázdninová činnost  

pobytové tábory, prázdninové akce ve městě, pobytové akce a soustředění ZÚ. 
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Pobytové tábory a akce 

 

O jarních a letních prázdninách pořádá DDM Kolín pobytové tábory s ubytováním v pevných objektech. 

Každý tábor má své tematické zaměření a výchovnou a rekreační náplň. Cílem pobytových táborů je 

rekreace účastníků, posílení kompetencí pro pobyt v kolektivu a ve specifických činnostech každého 

konkrétního tábora. 
 

 

Název akce Termín konání Místo Zaměření Kontaktní údaje 

Jarní hory 3. 3. – 10. 3. 2019 Moravská Bouda Lyžování, sáňkování, sport čin. mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Twirlingový tábor  28. 6. - 14. 7. 2019 BU 

Twirlingová techniky, tanec, 

kondiční cvičení, sportovní a 

společenské aktivity  

mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Tábor s ma-

minkou  
 

7. 7. – 14. 7. 2019 Tuhaň 
Společenské a zábavné aktivity 

pro maminky/babičky s dětmi  
mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

 

Výtvarný tábor 
14. 7. – 21. 7. 2019 Tuhaň  Kreativní a výtvarné techniky mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Koňský tábor I 21. 7.  –28. 7. 2019 Tuhaň 
Výuka a péče o koně, spor-

tovní a společenské aktivity  
 

mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Koňský tábor II 28.7. – 4. 8. 2019 Benecko 
Výuka a péče o koně, spor-

tovní a společenské aktivity  
mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Foto-keramický 28.7. – 4. 8. 2019 Benecko 

Fotografování v interiéru i 

exteríéru, výroba vl. alba,  

Výroba ker. předmětů 

mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Reprezentační 

zájezd TS Vergillio 
16. – 19. 8. 2019 Kamenz SRN 

Reprezentace města Kolín na 

květinových slavnostech 
reditel@ddmkolin.cz 

 

Prázdniny ve městě 

 

O jarních a letních prázdninách a dalších dnech prázdnin a školního volna pořádá DDM Kolín 

prázdninové akce – Prázdniny ve městě. 

Jedná se o příležitostné jednodenní akce bez ubytování pořádané formou výletu, zájezdu, exkurze nebo 

pobytu v herně či výtvarném ateliéru. Vždy je zajištěn kvalifikovaný dozor a konkrétní náplň činnosti. 

Je veden seznam účastníků a vyžadovány přihlášky s podpisem rodičů či zákonných zástupců. 

Za prázdninové akce ve městě zodpovídá vedoucí úseku prázdninové činnosti a pořádá je společně 

s vedoucí odd. zájmové činnosti příležitostné a vedoucí úseku spontánních  aktivit – otevřeného klubu 

Céčko a ve spolupráci s dalšími pedagogy. Náplň a propagace těchto akcí tábora je schválena ředitelem 

s předstihem v souladu s vnitřními předpisy a projednána na poradě. 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny ve městě školní rok 2018 – 2019 
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Název akce Termín konání Místo Zaměření Kontaktní údaje 

Podzimní tvoření 29. 10. 2018 Ateliér DDM Výtvarná a sportovní činnost mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Výlet Tongo 30. 10. 2018 Hradec Králové Zábavné a sportovní činnosti mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Tvoření na Céčku 5. 3. 2019 Céčko DDM Výtvarné a sportovní činnosti mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

Velikonoční 

tvoření 
18. 4. 2019 Ateliér DDM Výtvarné a sportovní činnosti mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

19. 8. - 20. 8. 2019 

26. 8. - 27. 8. 2019 
PVM Keramika Ateliér DDM 

Modelování z keramické 

hlíny, točení na kruhu, gla-

zování  
 

mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

21. 8. - 23. 8. 2019 PVM Výtvarničení Ateliér DDM 
Výtvarné aktivity různého 

druhu  
mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

28. 8. - 30. 8. 2019 PVM Výlety 
Místo bude 

upřesněno 
Pohybové aktivity  mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

 

 

5. Práce s talenty a nadanými jedinci – individuální práce s nadanými 

dětmi, žáky a studenty. 
 

V oblasti práce s talenty se jedná o podporu a rozvoj talentovaných jednotlivců a kolektivů formou 

účasti na soutěžích s cílem porovnat dovednosti a schopnosti s jinými, podobně talentovanými 

jednotlivci a kolektivy, a tak rozvíjet talent, schopnosti a dovednosti, posilovat osobnost a sebevědomí, 

jako i smysluplně naplňovat volný čas, posilovat smysl po fair play, pro kolektiv a rodinu, a další 

důležité kompetence. 
 

Název akce Termín konání Čas Místo Kontaktní údaje 

Šachový kroužek listopad 2018 BU DDM Nymburk sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Seminář TKBM prosinec 2018 BU 
DDM Kolín, 

Pražská 161 
sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
Prosinec 2018 BU Sokolovna Kolín sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
listopad 2018 BU 

MČR WBTF 2018 

Dvůr Králové 
sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU 

Praha – Chodovské 

berušky 
sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Praha – Děti fitness sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Čáslav sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Říčany u Prahy sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Kostelec n/Č.Lesy sixtova.tereza@ddmkolin.cz 
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TS Vergillio – účast na 

soutěži 
Březen  BU 

DDM Kolín, 

Pražská 161 
sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Mladá Boleslav sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Liberec sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TS Vergillio – účast na 

soutěži 
BU BU Praha - Lucerna sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Fotokroužek – účast na 

soutěžích 
BU BU BU sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Šachový kroužek – účast 

na soutěžích 
BU BU BU sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

TKBM – účast na soutěži BU BU Hradec Králové sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Střelecký kroužek – 

účast na soutěžích 
BU BU BU mojzisova.eva@ddmkolin.cz 

 

BU - bude upřesněno. DDM Kolín si vyhrazuje právo na změnu, sledujte aktuální propagaci. 

 

 

 

 

 

6. Spontánní činnost – využití otevřené nabídky spontánních činností. 
 

Nabídka spontánních aktivit je určena především pro děti a mladé lidi, kteří nejsou jinde zapojeni, nebo 

pro děti s doprovodem. Je vynikající příležitostí pro vlastní rozhodovaní, kdy a čemu se budu věnovat, 

vznik participace na aktivitách. Stává se i nástrojem primární prevence sociálně patologických jevů, 

mnohdy plynoucích z nudy. Místem, kde DDM Kolín realizuje tuto oblast je:  
 

 

 

A. Otevřený klub Céčko 

 

Otevřený klub Céčko (OKC) je velkou hernou s nabídkou pro spontánní aktivity, místem setkávání a 

mnohdy i seberealizace dětí a mladých lidí ve věku 6 až 18 let, kteří doposud nenašli nikde jinde 

zapojení a realizaci. Klub se pro ně stává alternativou bezcílného potulování po ulici. Klub vznikl a je 

provozovaný ve spolupráci s městem Kolín, které poskytuje prostory v Pražské ulici č. 880, hradí 

energie a poskytuje finanční dotaci na pomůcky a vybavení. Vedle spontánních aktivit, kdy si účastníci 

sami volí, čemu a jak dlouho se budou věnovat, co si vyberou z otevřené nabídky klubu, pedagogové 

organizují tematické akce, soutěže, turnaje, práce v ateliérech, hudební a taneční aktivity. V prostorách 

klubu jsou pořádány vernisáže a výstavy fotografií a výtvarných děl přístupné široké veřejnosti. 
 

Vybavení Otevřeného klubu Céčko: 

Pohybové, herní a sportovní aktivity stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky, stolní hry a další. 

Výtvarný ateliér - využití různých výtvarných technik, účast na výtvarných soutěžích. 

Taneční parket s ozvučením a osvětlením 

Hudební zkušebna 

Čajovna - galerie 

Audiovizuální projekce vlastních projektů a tvorbu fotografií - projektor, plátno, fotoaparát aj. 

Didaktický kout - počítačové vybavení, připojení k internetu, herní konzole Nintendo Wii. 

V prostorách Otevřeného klubu Céčko se vedle spontánních aktivit schází: 
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Klub Brykule pro školní družiny, který každou středu a čtvrtek nabízí prostory a vedení pedagogů 

Céčka dětem a pedagogům ze školních družin. Jeho náplní jsou sportovní hry, stolní hry, výtvarné 

činnosti a zábavné akce – karneval, Mikuláš atd. Snahou klubu je nabídnout změnu a alternativu 

školním družinám a také dostat klub Céčko do povědomí dětí. 
 

Hudební skupiny v hudební zkušebně, která je plně vybavena nástrojovou a zvukovou aparaturou. 

Pravidelně se zde během roku střídají až 1 - 3 hudební skupiny, OKC poskytuje lektorskou pomoc a 

odborný dohled. 

 

Pravidelné akce v Otevřeném klubu Céčko na školní rok 2018 – 2019 
 

Den otvírací doba aktivita věkové zařazení kontaktní údaje 

Pondělí  14:00 - 18:00 

Spontánní 

činnost  

 

děti a mládež od 6 do 8 

let 
sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Úterý 
14:00 - 15:00 

15:00 – 18:00 

Klub "Brykule"  

Spontánní 

činnost 

Školní družiny 

děti a mládež od 6 do 

18 let 

sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Středa 
13:00 - 15:30 

15:30 - 17:00 

Klub "Brykule"  

Spontánní 

činnost  

školní družiny 

děti a mládež od 6 do 

18 let 

sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Čtvrtek 
13:30 - 15:30 

15:30 - 17:30 

Klub "Brykule"  

Spontánní 

činnost  

školní družiny 

děti a mládež od 6 do 

18 let 

sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Pátek 14:00 - 18:00 
Spontánní 

činnost 

děti a mládež od 6 do 

18 let  
sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Sobota Zavřeno. Příležitostné akce. 

Neděle Zavřeno. Příležitostné akce. 

 

 

 

Připravované akce v Otevřeném klubu Céčko ve školním roce 2018 – 2019 
 

Název akce Termín konání Čas Místo Kontaktní údaje 

Zábavné odpoledne 

s drumbeny 
září 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Rozvrh hodin září 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Veselá zvířátka z kaštanů září 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Náramek štěstí říjen 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba soviček říjen 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Turnaj na tanečních 

podložkách 
říjen 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Strašidelné odpoledne  listopad 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba barevných dýní listopad 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba podzimních 

zápichů 
listopad 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Turnaj v ping-pongu listopad 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 



Mikuláš, anděl, čert – 

netradiční výroba 
prosinec 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba vánočních dekorací 

– ozdoby, jmenovky 
prosinec 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Dárková krabička prosinec 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Dárková taštička prosinec 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Vánoční věnec prosinec 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Vánoční odpoledne prosinec 2018 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Netradiční výroba tučňáků leden 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Turnaj v kulečníku leden 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Beseda s PČR a PJ leden 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Valentýnská přání z korálků únor 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Soutěž o nejhezčí obrázek – 

zvířátka 
únor 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Turnaj v kulečníku únor 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Překvapení pro maminky březen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Velikonoční tvoření – 

vajíčka 
březen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Velikonoční dekorace – 

zajíček, kuřátko 
březen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Velikonoční dekorace – 

zápich  
březen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Hádankové odpoledne březen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba jarního věnečku  duben 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba čarodějnických 

pomůcek – klobouk, hůlka 
duben 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Čarodějnické odpoledne duben 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Sportovní odpoledne  duben 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Jarní květiny z papírových 

košíčků 
květen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba motýlů květen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Netradiční záložka do 

knížky 
květen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Procházka po Kolíně červen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Výroba závěsných dekorací 

– letní motivy 
červen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Mořská zvířátka z EKO 

materiálů 
červen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

Loučení se školním rokem červen 2019 Dle ot.doby Otevřený klub Céčko sixtova.tereza@ddmkolin.cz 

 

 

 

 

 

 

B. Herna – Dětské centrum Rimava 

 



Herna – Dětské centrum Rimava (DCR) je velkou hernou s nabídkou pro spontánní aktivity dětí ve věku 

1 až 12 let za doprovodu rodičů, a prostorem pro spontánní, příležitostnou, případně pravidelnou 

zájmovou činnost pod vedením a dohledem pedagoga DDM. Dětské centrum Rimava vzniklo a je 

provozováno ve spolupráci s městem Kolín, které v pavilonu Herna v ulici Rimavské soboty 923, 

Kolín 2, hradí energie a dalšími prostředky podporuje provoz a činnost DCR. Vedle spontánních aktivit 

pod dohledem rodičů - herny, kdy si návštěvníci sami volí, čemu a jak dlouho se budou věnovat, co si 

vyberou z otevřené nabídky DCR, pedagogové organizují tematické akce, soutěže, turnaje, výtvarné 

činnosti a pohybové aktivity.  
 

 

Vybavení Dětského centra Rimava: 

 

Herna, která je rozdělena do dvou zón podle obtížnosti jednotlivých herních prvků - Klec je určena pro 

děti ve věku 5 – 12 let s kapacitou 25 dětí a Ohrádka pro děti 1 – 5 let s kapacitou 10 dětí.  

Prostor pro zájmové aktivity se stolky a židlemi. 

Prostor pro posezení rodičů a doprovodu se stoly a židlemi, možností občerstvení a WiFi free. 
 

Kontakt:   Votroubek.lubos@ddmkolin.cz, tel.: +420 603 719 966 

 

 

7. Šablony II 

V rámci výzvy Šablony II OP VVV pro SVČ bude v tomto školním roce DDM Kolín 

realizovat: 

 

Klub Anglického jazyka – bude zaměřená na zejména na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce.  

Příklady činností:  

• „filmový klub“ - společné a komentované promítání filmů, které nejsou dabované  

• dramatická výchova v cizím jazyce  

• skupinová práce – např. překlady textů písní z cizího jazyka do češtiny,  

• podpora a společné zapojení členů klubu do korespondenčních aktivit s žáky ze zahraničních škol, zapojení klu-

bu do partnerských aktivit škol na internetu (on-line chatování žáků v cizím jazyce apod.),  

• uspořádání motivačních akcí pro žáky školy zaměřených na podporu zájmu žáků o výuku cizích jazyků – např. 

besedy s žáky nebo rodiči, kteří dlouhodobě žijí/žili v zahraničí apod.,  

 

Dle počtu, věku a jazykové zdatnosti přihlášených určí lektor (vedoucí klubu) nejvhodnější činnost, či kombinaci 

činností z výčtu výše uvedených tak, aby daná forma vzdělávání v klubu byla pro vzdělávací skupinu nejvhodněj-

ší. 

 

Činnost klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení je zaměřena na získání znalostí a 

dovedností pro demokratické občanství, udržitelný rozvoj, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci - 

zapojování do věcí veřejných, posílení přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti za věci veřejné. 

Rozvíjeny mohou být dovednosti a postoje jako např. týmová práce, kooperativní dovednosti, komunikace, 

budování vzájemné tolerance a respektu k odlišnostem, předcházení a řešení konfliktů. Práce může probíhat např. 

formou facilitovaných diskuzí, simulačních a rolových her, projektové výuky (řešení praktických projektů 

užitečných pro dané místo), dobrovolnických aktivit, dětských parlamentů, přípravy a účasti na fórech mladých 

apod. 

 
Klub je pro DDM novou aktivitou. Aktivita Klubu je účastníkům poskytována zdarma. Činnost 

jednotlivých klubů bude zahájena v listopadu 2018 a bude probíhat v prostorách DDM Kolín. 

 

 

 

 

 

 



8. Struktura a personální obsazení SVČ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Úseky: 

Ředitelka        

Zástupce ředitele, vedoucí odd. PR a uměleckých soutěží, přidělené ZÚ.   

Vedoucí odd. soutěží a pravidelné ZČ, správa budovy Pražská 161, technický provoz, přidělené ZÚ. 

Vedoucí odd. prázdninové činnosti, správa budovy ul. Rimavské Soboty-ateliéry, přidělené ZÚ. 

Vedoucí Dětského centra Rimava.  

Vedoucí Otevřeného klubu Céčko, vedoucí příležitostné ZČ, přidělené ZÚ. 

Sportovní soutěže. 

Pedagogický pracovník otevřeného klubu Céčko a Dětského centra Rimava. 

Ekonom. 

Účetní.  

Školní asistent.       

Správce budova Pražská 161. 

Správce budova Rimavské Soboty 923 - ateliéry. 

Správce budova Dětské centrum Rimava. 

Správce budova Otevřený klub Céčko. 

Úklid budova ul. Pražská 161, školník.       

Úklid budova ul. Rimavské Soboty - ateliéry.     

Úklid Otevřený klub Céčko.  

Úklid Dětské centrum Rimava.      

 

Datum zpracování zprávy:  15. 9. 2018                       

Podpis ředitele a razítko DDM: 

ŘEDITELKA 

ZÁSTUPCE.
ŘEDITELE,  

VEDOUCÍ 

PR, 
UMĚLECKÉ 

SOUTĚŽE, 

PŘIDĚLENÉ 
ZÚ  

 

EKONOM 
 

 

 
 

 

. 

SOUTĚŽE  
MŠMT,  

PRAV. ZČ. 

SPRÁVA 
BUDOVY 

PRAŽSKÁ, 

PŘIDĚLENÉ 
ZÚ 

ŠKOLNÍK 

PRAŽSKÁ 

UL. 

ÚKLID 

PRAŽSKÁ 

UL. 

SOUTĚŽE  

A PRAV ZČ. 

EXT., INT 
PRAC 

 

VEDOUCÍ 
ODD. 

PRÁZDNINO

VÉ 
ČINNOSTI, 

SPRÁVA 

BUDOVY RS, 
PŘIDĚLENÉ 

SOUTĚŽE, 

PŘIDĚLENÉ 

ZÚ  

PRACOVNÍ
CI  „C“ 

(EXT., INT.) 

 

ÚLID „C“ 

 PRACOVNÍ 
CI TÁBORY 

(EXT.,INT.) 

ÚKLID 

RIMAVSKÉ 

SOBOTY 
PRACOVNÍ

CI  AKCE 
(EXT.,INT.) 

 

VEDOUCÍ 
OTEVŘENÝ 

KLUB „C“, 

SPRÁVA 
BUDOVY, 

VEDOUCÍ 

PŘÍLEŽITOS
TNÉ ZČ,  

PŘIDĚLENÉ 

ZČ 

 

ÚČETNÍ 

 

 

 

 

 
. 

VEDOUCÍ 
DCR, 

SPRÁVA 

BUDOVY 
DCR, 

AKCE V DCR 
PŘÍLEŽIT. 
ZČ. 

PRACOVNÍCI  

DCR+ 
DOZOR,  

(EXT.,INT.) 

ÚKLID DCR 
 

SPORTOVNÍ 
SOUTĚŽE 

 

ŠKOLNÍ 

ASISTENT 


