Osnova plánu činnosti DDM zřizovaných MHMP
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I.

Základní informace
1. Identifikační údaje
Název školského zařízení:
Dům dětí a mládeže Modřany
Herrmannova 2016/24, Praha 4, 14300
pracoviště Urbánkova 3348, Praha 4, 143 00
IČ: 452 41 295, IZO: 0452 41 295
MČ Praha 12,
Herrmannova – tel. 244 400 334
Urbánkova – tel. 241 772 463
Web: www.ddmm.cz
E-mail: info@ddmm.cz
Zřizovatel
Hlavní město Praha,
se sídlem Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Ředitel a statutární zástupce, jejich e-mail, telefon
Ředitel
Bc. Věra Tošnerová
Tel. 222 534 340
E-mail: v.tosnerova@ddmm.cz
Statutární zástupce ředitele
Mgr. Marek Dastych
Tel., fax: 222 534 336
E-mail: m.dastych@ddmm.cz
Zástupce ředitele pro pracoviště v ul. Urbánkova
Bc. Marie Dastychová
Tel. 222 534 344
E-mail: m.dastychova@ddmm.cz
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II. Plán činnosti v průběhu školního roku 2021/2022
1. Hlavní úkoly a cíle v bodech
Hlavní úkoly a cíle za celý DDM:
Hlavním cílem je již tradičně rozvoj a udržení stávající nabídky zájmového vzdělávání
a vyplnění volného času dětí, mládeže i dospělých. Nabídku hodláme i nadále co nejlépe
přizpůsobovat aktuální poptávce a nové vlně trendů v zájmovém vzdělávání mezi mládeží.
Samozřejmostí je efektivita a udržitelnost stávajících a dlouhodobě oblíbených zájmových
kroužků s důrazem na stabilizaci a navýšení zájmové činnosti napříč spektrem nabízených
aktivit. Navíc se mít u každého kroužku, kde je to možné připravenou případnou online formu
vzdělávání, aby došlo k co nejmenšímu dopadu při přechodu na domácí výuku.
Cíle DDM vycházejí ze Školního vzdělávacího programu DDM (dále jen „ŠVP“).
•

Cíleně rozšiřovat spolupráci s MŠ a ZŠ a udržet stávající spolupráci s jednotlivými
školami a školkami

•

Rozvíjet formy pro distanční výuku dětí pro případ uzavření zařízení

•

Pokračovat v doučování školní látky pro děti zasažené pandemií a nekvalitní domácí
výukou

•

Pokračovat a rozvíjet spolupráci s organizacemi zabývajícími se integrací cizinců
a pomáhat dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při školní výuce a zařazování
se do procesu školního vzdělávání – formy distanční i přímo v DDM

•

Zefektivňovat veškeré činnosti uvnitř i vně DDM tak, aby zaručovaly ekonomickou
i personální stabilitu DDM

•

Revitalizace a rekonstrukce objektu pobočky Urbánkova

•

Udržení a růst v oblasti PR a efektivní užívání již zavedeného nového názvu a loga DDM
a celkový rozvoj firemní kultury - Dům dětí a mládeže Modřany

•

Posílit tým externích pedagogů, kteří by vedli zájmové kroužky a příležitostné aktivity

•

K zajištění některých činností DDM využívat i jiné zdroje mimo veřejné rozpočty

•

DDM bude v průběhu roku maximálně podporovat vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami dále (SVP)

•

Podporovat práci s nadanými účastníky napříč sekcemi
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•

Propojení a rozvoj činnosti sekcí poskytující speciálně-pedagogické kroužky, zážitkovou
prevenci a otevřeným Klubem akcí a her

•

Podpora nových projektů a celostátních akcí a soutěží s možností distanční účasti

Další úkoly a cíle za celý DDM
V oblasti vize a poslání:
Naplnit vizi DDM:
• Být váženým lídrem volnočasových organizací působících na území MČ Praha 12 rovněž
stabilně být mezi špičkou organizací obdobného charakteru v Praze a jejím blízkém okolí
• Upevnit pozici modřanského kulturně – vzdělávacího centra a stát se nedílnou
součástí společenského dění v Modřanech
• Pořádat jedinečné akce jasně spojené s naším zařízením (Mílová výzva, online taneční
soutěže, Cestou Zemí českou)
V oblasti hlavní činnosti DDM:
• Udržovat a rozšiřovat komplexní nabídku zájmových kroužků dle aktuálních trendů
v oblasti zájmového vzdělávání mezi mládeží
• Rozvíjet specializované zájmové kroužky pro talentovanou mládež
• I nadále podporovat rozvoj Dětské univerzity, která poskytuje kvalitní divadelní,
vzdělávací a projektové programy pro děti a mládež ve spolupráci s nejbližšími školami
• Rozvíjet a pokračovat v akci doučování školní látky pro děti základních škol a vyrovnání
rozdílů po roce distanční výuky
•

Rozvíjet a pokračovat v doučování cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem

• Plán distanční výuky jednotlivých kroužků, aby došlo k co nejmenším výpadkům
v případě uzavření školských zařízení
•

Organizovat během školního roku akce, workshopy, soutěže, divadelní představení,
preventivní a vzdělávací programy, a to i online formou

• Zajistit duplicitní nabídku příměstských táborů o letních prázdninách a udržení stávající
nabídky výjezdních táborů
•

Víkendové výjezdní akce v rámci otevřeného Klubu akcí a her, letní výjezdní tábor do
zahraničí primárně pro děti s kožními problémy a astmatem (potřeba mořské vody)
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Hlavní cíle za propagaci DDM
•

Rozšiřovat informační servis pro mládež a metodickou činnost pro ostatní pracovníky
a organizace zabývající se volným časem dětí a mládeže

•

Nový a uživatelsky uzpůsobený web DDM pro mobilní zařízení

•

pokrok v brandování a rozšíření jednotného vizuálního stylu DDM Modřany včetně
jednotné komunikace zaměstnanců s veřejností

•

Vývoj mobilní aplikace DDM Modřany, která usnadní zájemcům přehled o zájmové
činnosti a umožní přihlášení i odhlášení dítěte včetně omluv nepřítomnosti apod. přímo
z mobilního telefonu

•

příprava na případnou distanční výuku, výuková videa pro pedagogy i účastníky

•

zlepšení komunikace v rámci DDM pro účely PR
o zpřehlednění zadávání požadavků na propagaci kroužků i akcí DDM
o zavedení systému pro sběr foto a video dokumentace v rámci DDM a zpřehlednění
jejich strukturalizace pro další využití
o průběžná školení zaměstnanců

Formy propagace:

• webové stránky DDM (www.ddmm.cz) – informace, upozornění, fotodokumentace z akcí,
přihlašování na ZK i akce, provozní informace apod.
• Facebook, Facebook stories Instagram - akce, události, foto, videa, upoutávky, soutěže,
stories apod., TikTok
• Newsletter – zasílání nabídek stávajícím klientům prostřednictvím e-mailu
• vývěsné a prezentační plochy v areálu DDM
• informační vitríny v přímém okolí obou pracovišť DDM
• vitríny na vybraných modřanských autobusových zastávkách MHD, u MŠ a ZŠ a přilehlých
sportovištích
• billboardy – příležitostná propagace stěžejních a tradičních akcí (Den dětí, Veletrh,
Zápisy…)
• noviny Prahy 12 – úzká spolupráce s možností otištění našich hlavních letáků, krátké články
ohledně dění v DDM, aktuality a přehled konaných akcí v daném měsíci
• spolupráce se ZŠ a MŠ v Praze 12 a jejím blízkém okolí – distribuce propagačních tiskovin,
spolupráce na pořadatelství příležitostných akcí
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• spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy – účast na pořadatelství akcí pro veřejnost
• spolupráce s Městskou částí Praha 12 - účast na pořadatelství akcí pro veřejnost, využití
vývěsních ploch
• komunikace s veřejností skrze lektory v rámci ZK, akcí, táborů
2. Pravidelná zájmová činnost
Ve školním roce 2021/2022 plánujeme zájmové kroužky (dále jen ZK) provozovat nadále
i v následujících objektech:
o Hlavní budova DDM Modřany v ul. Herrmannova;
o Dislokované pracoviště DDM Modřany v ul. Urbánkova;
o ZŠ MČ Prahy 12
o MŠ (doposud Tyršovka a Karásek)
o Plavecký bazén Zelený pruh, bazén Krč
o Sokol Modřany
Hlavní cíle celoroční pravidelné činnosti v ZK:
•

Hlavním cílem je sledování skutečného zájmu dětí v mainstreamovém proudu
a přímá systémová reakce v následné nabídce ZK, a to i pololetně

•

Pružná

a flexibilní

nabídka

stávajících

běžných

ZK,

stejně

tak všech

specializovaných ZK
•

Udržení kvality ZK v jednotlivých zájmových oblastech dle úrovně dosažených
kompetencí, pokračovací kroužky

•

Získávání kvalifikovaných lektorů do všech sekcí

•

Zaměřit se na organizaci speciálně-pedagogických zájmových kroužků

•

Organizace doučování všech oblastí školního vzdělávání a doučování dětí s odlišným
mateřským jazykem

•

Plán distančního vzdělávání napříč sekcemi pro případ uzavření školských zařízení

•

Vyhledávání nových prostor pro ZK, převážně sportovišť pro celoroční provoz

•

Získávání kvalifikovaných lektorů do všech sekcí

•

Rozvoj sekce poskytující speciálně-pedagogické zájmové aktivity
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Stěžejní aktivity celoroční pravidelné činnosti v ZK:

Předškoláci:
•

Rozšíření zájmových kroužků pro předškolní věk v rámci umělecké, naučné,
sportovní, taneční i hudební sekce

•

Zefektivnění plynulosti a návaznosti postupu v zájmových kroužcích podle věku
i získaných dovedností

•

Spolupráce s MŠ v nabídce ZK v prostorách našeho DDM nebo v MŠ

•

Rozšíření nabídky přípravek pro předškolní děti, a to napříč sekcemi

nabídky Speciálně-pedagogické sekce poskytující speciálně-pedagogické zájmové aktivity
Hlavním úkolem je zaměřit se na organizaci speciálně-pedagogických zájmových kroužků,
které by podporovaly děti, které potřebují zlepšit či usměrnit svůj psychomotorický vývoj, který
neprobíhá dle standardů, ale také za preventivním účelem.
Dále se hodláme i nadále angažovat a rozvíjet spolupráci s organizacemi sdružujícími cizince
žijící u nás. Připravili jsme pro ně soustavu kroužků určených pro děti s OMJ (odlišným
mateřským jazykem), a hodláme je podporovat nejen při nutnosti online výuky.
Speciálně-pedagogické zájmové kroužky svým zaměřením pomáhají k dosažení
optimálního vývoje dítěte. Jsou vedeny tak, aby docházelo k plynulému vývoji, bez výraznějších
odchylek, ve všech vývojových stádiích dítěte.

Připravované pravidelné ZK
•

Sportovní sekce: kromě stálé nabídky ZK připravujeme zcela nové kroužky
horolezectví přípravky, sportovně pohybový klub pro rodiče a děti, sportovní
a kondiční průprava, základy míčových sportů a všestrannost

•

Naučná sekce: Jazykové kroužky, technické kroužky, IT kroužky, mediální tvorba, klub
přátel deskových her

•

Umělecká sekce: Klub rodičů s dětmi, Keramická a výtvarná dílna, Výtvarný ateliér

•

Taneční sekce: Lidový tanec, Taneční přípravka, Mažoretky, Moderní tanec, Street dance,
Aerobik, Klasický a moderní tanec

•

Hudební sekce: Hudební přípravka, Malý hudebník, Kytary, Flétny, Flétnový soubor,
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Muzikálohraní, Muzikálové herectví, klávesy, saxofon
Speciálně-pedagogická sekce: Kroužky pro děti s OMJ, Logopedické kroužky,

•

Grafomotorické a přípravné kroužky pro předškoláky, nově také kroužky Šikovný
školáček – příprava na ZŠ a Šikovný školáček s Logopedíkem. Připravujeme i kroužky pro
cizince s názvem Čeština s porozuměním, které mají pomoci předškolákům s odstraněním
jazykové bariéry.
Účastníci 6 – 15 let:
Udržování a rozšiřování nabídky je tedy hlavním cílem všech sekcí našeho DDM a níže
uvedené úkoly pro nadcházející školní rok mají pomoci dané cíle realizovat.
-

Zkvalitnit stávající ZK a udržet a případně i navýšit počty jejich účastníků

-

Navýšit počty ZK, o které je dlouhodobý zájem a vzniká u nich tak převis zájemců

-

Zvýšit nabídku ZK na pobočce Urbánkova a dalších objektech. Urbánkova prochází
rekonstrukcí, ale prostory jsou využity na plnou kapacitu

Stěžejní pravidelné aktivity připravované pro účastníky ve věku 6 – 15 let:
Sportovní sekce: tradiční kroužky míčových sportů úpolové sporty a řadu oblíbených
kroužků doplní program kroužků pohybových her, pro který byla vytvořena nová a jednotná
metodika. Pro rodiče z těchto kroužků uspořádáme besedy o stravování dětí atd. Cílem je
dělat osvětu ve sportu, přilákat co nejvíce dětí ke sportování a aby si vytvořili ke sportu
pozitivní vztah. Tento program chceme postupně rozšiřovat o další akce a příležitosti. Do
tohoto programu spadají nové kroužky: Základy míčových her a všestrannost.
Naučná sekce: Modřanské online zpravodajství, Video a já-malý Youtuber, Mladý
projektant, Mladý architekt, Elektronika, Minikáry a modeláři, Deskové hry, Mladý
technik pro různé věkové kategorie, tradiční PC kroužky a kroužky ANG, klub přátel
deskových her
Umělecká sekce: Klasická animovaná tvorba, Mediální tvorba, Tvorba bižuterie, Kroužky
vedené v cizím jazyce – English art class, Příprava na umělecké školy, Výtvarný atelier,
Šitíčko, Zážitková výtvarka, Keramické dílny, Komiks a ilustrace
Taneční sekce: Lidový tanec, Taneční gymnastika, Aerobik, Street dance, Moderní tanec,
Mažoretky, MTV Dance
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Hudební sekce: Muzikálohraní, Muzikálové herectví, kytarové dílny, sólový zpěv
Speciálně-pedagogická sekce: Učíme se hrou – rozvoj školních dovedností, Čeština
s porozuměním pro děti s OMJ, Angličtina – doučování 3. až 4. třída a 5. až 6. třída
Účastníci 16 – 18 let:
Ve školním roce 2021/2022 bychom rádi navýšili počet nabízených zájmových kroužků
pro tuto věkovou kategorii. Zástupci této věkové skupiny se zapojují do činností DDM především
prostřednictvím individuální činnosti, v rámci níž se pracuje hlavně s talenty z oblasti tance,
hudby a sportu, kteří jsou pod vedením kvalifikovaných trenérů a lektorů celoročně připravováni
na starty v mistrovských závodech a soutěžích.
Také ve školním roce 2021/22 si dospívající teenageři budou moci vybírat z aktivit
sportovních (volejbal, kolečkové bruslení, florbal, horolezectví, stolní tenis, sebeobrany, apod.),
tanečních a hudebních (MTV Dance, Lidový tanec, Street dance, Muzikálové herectví, sólový
zpěv, Mažoretky, Divadelní improvizace)
Účastníci 19 – 26 let:
Součástí nabídky pro účastníky této věkové kategorie budou i nadále kurzy keramiky,
angličtiny, a také sportovních aktivit – kolečkové bruslení, florbal, stolní tenis, Buki-waza,
Tai – jutsu, jóga
Dospělí:
Hlavní nabídku pro seniorskou věkovou skupinu vytvoří ZK zaměřené na angličtinu s různou
úrovní pokročilosti, dále keramické kroužky, a sportovní kroužky kolečkového bruslení, jóga pro
dospělé, Buki-waza, Tai – jutsu, Divadelní improvizace, MTV Dance, Čeština pro cizince.
Plán pravidelné zájmové činnosti je přílohou pod názvem: Příloha č. 1: Plán pravidelné
zájmové činnosti
3. Příležitostná zájmová činnost:
Komentář
DDM Modřany nabízí množství aktivit mimo pravidelné zájmové vzdělávání, kterých se mohou
účastnit nejen návštěvníci našich kurzů, ale i široká veřejnost všech věkových kategorií.
Hlavní cíle příležitostné zájmové činnosti
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•

Široká nabídka zajímavých akcí napříč všemi sekcemi, včetně tradičních akcí

•

Rozvoj projektu Dětská univerzita

•

Rozvoj projektu Domeček školních aktivit – doučování dětí ZŠ

•

Participace s MČ, školskými zařízeními a dalšími organizacemi na Praze 12, MHMP

•

Projekty pro podporu integrace cizinců

•

Rozvoj sekce poskytující speciálně-pedagogickou zážitkovou prevenci

•

Výuka a vedení workshopů v cizím jazyce

•

Multimediální zapojení, online projekty

•

Nová nabídka víkendových pobytů s přespáním a sportovními aktivitami

•

Projekty na podporu integrace dětí a mládeže s handicapem – Sportujeme bez bariér

•

Realizace M-cup - prvního ročníku amatérské taneční soutěže

•

Podpora sportovních a tanečních akcí pro širokou veřejnost

Dětská univerzita
Dětská univerzita je vzdělávacím programem navazujícím na školní osnovy (zážitková forma
výuky). Cílem projektu je dětem od MŠ po ZŠ nabídnout atraktivnější vnímání učení a předmětů
jak v rámci školních osnov, tak s přesahem mimo běžnou výuku. Projekt se stává součástí
komplexního vzdělávacího systému školství.
Cílem a hlavním úkolem Dětské univerzity je nová koncepce rozvoje celkem tří
programových oblastí:
Divadlo Na Cikorce – dopolední a odpolední divadelní představení pro děti z MŠ a ZŠ,
večerní program divadelních umělců pro dospělé, dětská vystoupení a prezentace
dramatických kroužků v rámci DDM
Projektová činnost aneb Dětská univertzita pro školy - dopolední bloky pro děti
zaměřené na kreativní a tvůrčí činnosti, propojení všech sekcí DDM – naučná, umělecká,
sportovní, taneční a hudební sekce, Klub Akcí a her
Preventivní programy – ukázky a aktivní nácvik první pomoci, kyberšikana, dopravní
bezpečnost, nebezpečí užívání drog a dalších sociálně patologických jevů
Cílem je volný přechod projektu Dětské univerzity, která si klade za cíl na poli volnočasové
pedagogiky doplňovat formální vzdělávání na základních i mateřských školách.
Příležitostné akce a cíle projektové činnosti vychází z následujících pěti bodů:
~ 11 ~

1) Edukativní programy pro MŠ a ZŠ
Jedná se především o:
a) vzdělávací programy – snaha o propojení indoorových a outdoorových vzdělávacích
programů v konkrétních oblastech (příroda, vesmír, mikrosvět, makrosvět, přednášky
předních českých odborníků na daná témata), která rozšiřují a doplňují témata školních
vzdělávacích předmětů a jsou podávány zážitkovou a netradiční formou. Na edukativní
program v indoorovém prostředí tak navazuje outdoorový program.
b) projektový svět – zaměření na konstrukční programy pro školy (konstrukční programy
pro školy jako je stavba horské dráhy, výroba draků, letadel a dřevěných postaviček ze
světa Minecraftu apod., kuličkové turnaje, různé tematické dílny pro děti – Vánoční,
Velikonoční aj.)
c) divadelní svět pro školy – ukázka kvalitních divadelních představení pro děti ze MŠ a ZŠ,
která poukazují na české tradice či loutkařské umění, divadelní workshopy, případně
návaznost na dějepis
d) poznávací outdoorové výlety – netradiční formou pojaté výukové programy, u kterých
dochází zážitkovou formou k doplnění školních osnov (např. Karlštejn, hora Říp, štoly Sv.
Josefa, přespávání na hradech s noční bojovkou apod.)
e) filmová

a hudební

tvorba

–

programy

moviemaker,

lipdub

a drum

circle

a boomwhackers
2) Spolupráce s externími subjekty
Spolupráce na jednotlivých tematizovaných akcích (Halloween, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce
a mnoho dalších workshopů, akce ve spolupráci s MČ P12 a MHMP)
Stěžejní příležitostné akce speciálně-pedagogické sekce
Projekt Po stopách Knihomolky
Projekt na podporu aktivního čtení dětí i dospělých. Projekt podporuje rozvoj zájmu o čtení
formou organizace seriálu akcí Po stopách Knihomolky, náplní jednotlivých akcí bude
navštěvování knihoven, bibliobusů, samostatná výroba malých knihobudek, atd. Dalším plánem
je získání oficiální knihobudky, kde si děti budou moci zdarma brát knížky a jiné zase na oplátku
přenechávat ostatním.
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Projekty pro podporu integrace cizinců a dětí s OMJ (odlišný mateřský jazyk)
Projekt má za úkol rozvoj spolupráce na poli integrace cizinců a dětí s OMJ, formou organizace
nejrůznějších sportovních utkání mezi minoritou a majoritní společností. Organizaci pravidelných
uměleckých workshopů, které seznámí účastníky s nejrůznějšími národními tradicemi a zvyky
nejrůznějších kultur.
Také realizace čtvrtého ročníku velké multikulturní akce Cestou zemí Českou, na které bude
spolupracovat více než 10 organizací zabývajících se integrací cizinců a nabídne velmi rozmanitý
multikulturně založený program. Cílem této akce je usnadnit dětem cizinců začlenění do kolektivu
českých dětí, seznámit je s možností trávení volného času a organizacemi, na které se mohou
v případě potřeby obracet. Myšlenka organizace této akce vzešla na základě informací, týkajících
se potřeby podpořit děti cizinců v bezproblémové integraci.
Výuka a vedení workshopů v cizím jazyce
Díky rodilým mluvčím a přirozeně plynoucí konverzaci při zadávání úkolů a tvorby se účastníci
nenásilnou formou ocitnou v prostředí jim známého jazyka, který aktivně málo používají, ztratí
ostych z mluvení, procvičí si běžně užívané fráze a u toho absolvují umělecky založený workshop.
Těchto workshopů se tam mohou účastnit i cizinci, kteří se díky tomu zapojí aktivně do
konverzace s českými účastníky v jiném než českém jazyce.
Tradice uměleckých workshopů a vernisáží
V umělecké sekci hodláme pokračovat ve velmi úspěšných seriálech Netradiční výtvarné techniky
a Keramických workshopů. Po navázání spolupráce s okolními výstavními prostory se nadaní
účastníci se svými výrobky a malbami mohou účastnit chystaných vernisáží ve Viničním domku
apod.
Multimediální zapojení
S účastníky multimediálních kroužků se hodláme kromě lokálních soutěží opět zapojit do projektů
a soutěží Antifetfest a Anifilm.
Antifetfest aneb Jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového
chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež.
Přihlásit lze filmový snímek s námětem rizikového chování. Cílem snímků je upozornit na rizikové
chování a motivovat k jeho předcházení.
Opět se plánujeme zúčastnit soutěže animovaného filmu Anifilm. Tento festival představuje
aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje nové animační projekty
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a jejich tvůrce. Poskytuje prostor pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktů
z celého světa. Je určen profesionálům, studentům, pedagogům a všem fanouškům animované
tvorby včetně dětí. Anifilm dlouhodobě reprezentuje a propaguje Českou republiku ve světovém
kontextu. Do této soutěže se plánujeme přihlásit s dětmi z kroužku Klasická animovaná tvorba
a Multimediální tvorba.
Projekty na podporu integrace dětí a mládeže s handicapem – Sportujeme bez bariér
Plánujeme sportovně zaměřenou podporu handicapovaných dětí a mládeže ve spolupráci
s Duklou Praha a herci z Dejvického divadla.
Náplní akce bude realizace sportovních workshopů, kde bude možnost aktivního zapojení, jak
účastníků s handicapem, tak i zdravé populace. Na jednotlivých workshopech budou přítomni
známé osobnosti – herci z Dejvického divadla a lidé s handicapem. Akce se zúčastní například
fotbalový tým nevidomých, který zapojí do hry zdravou populace, avšak za použití pomůcek, které
jim znemožní na hru vidět a plno dalších aktivit vhodných pro zdraví i handicapované děti
a mládež.
Stěžejní příležitostné akce taneční sekce
Kombinované taneční dílny
Tradiční taneční dílny kombinované s vyráběním, návštěvou divadelních představení, muzeí
a dalších zajímavých míst spojených s uměním a kulturou. Chystané jsou pro všechny věkové
kategorie, některé dohromady, jiné tematizované pro cílenou věkovou skupinu.
Projekt Svět za oponou
V rámci projektu budou představeny názorné taneční a hudební ukázky a celkové seznámení
s dějem příběhu i výrobou rekvizit, doplňků kostýmů apod. Jde o příběhy taneční, muzikálové,
operní známé i méně známé. Do tohoto projektu se nabízí možnost zapojení i profesionálních
umělců. Z toho ovšem vyplývá i vyšší finanční náročnost akce. Cílem je seznámit děti se světem
divadla, ukázkami tréninků a celkovou přípravou před představením. V projektu se počítá
s aktivním zapojením dětí a jejich kreativně čistou myslí. Lze realizovat i ve spolupráci
s Projektovou sekcí a jejich nabídkou pro MŠ a 1. stupeň ZŠ nebo školní družiny.
M-cup
Druhý ročník amatérské taneční soutěže, pořádané přímo taneční sekcí DDM. Jejím cílem je
rozdávat radost z tance. Vyhodnocují se tři nejlepší týmy z různých tanečních stylů a věkových
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skupin. Na týmy, kterým se nepovede umístit se na předních třech místech, budou čekat pamětní
medaile a ceny útěchy. Hodnotit bude odborná porota.
Příležitostná činnost našeho DDM bude v následujícím školním roce 2021/22 probíhat
v následujícím výčtu aktivit:
Tradiční akce lokálního významu: Den dětí; Veletrh volnočasových aktivit; Podzimní umělecké
dílny; Ahoj, prázdniny!; Taneční akademie; Hudba a tanec v doMečku
Cestou zemí českou.
Tradiční akce vázané k sezónním oslavám a oslavám významných svátků: Halloween;
Mikuláš; Vánoční den; Velikonoční jarmark; Čarodějnice.
Sportovní soutěže a turnaje: florbalové a fotbalové turnaje, Liga pražských DDM, amatérské
závody v kolečkovém bruslení a lezení na stěně, turnaje ve volejbale, turnaje ve stolním tenise,
turnaje v badmintonu. Zde existuje velký prostor pro spolupráci jednotlivých pražských DDM
v koordinaci a organizaci jednotlivých sportovních akcí. Taková spolupráce se nám již
v minulosti osvědčila.
Taneční akce: M-cup, Roztancuj svůj pokojíček; Taneční akademie, Tanec a hudba v doMečku;
návštěvy divadelních představení; taneční a hudební dílny; pódiová vystoupení na tradičních
akcích; taneční soustředění; taneční dílny s vyráběním a poznáváním
Výtvarné workshopy: seriálové akce s názvem Po stopách umělců; Netradiční výtvarné
techniky; Po stopách Knihomolky; keramické workshopy; vernisáže na konci pololetí. Další
novinkou bude organizace multikulturních tvořivých workshopů, kde si účastníci odnesou
základní informace o dané kultuře cizích zemí a workshopy vedené v jiném než českém jazyce.
Exkurze: Propojování umění s návštěvami muzeí a galerií, jako načerpání inspirace pro tvorbu
děl na dané téma.
Klub: Každoměsíční tematické dny a akce v rámci Klubu akcí a her i mimo něj
Akce v Divadle Na Cikorce: divadelní představení a koncerty pro veřejnost; vzdělávací
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programy pro ZŠ a MŠ; dětská vystoupení účastníků tanečních a hudebních ZK; dětské výstavy
účastníků výtvarných ZK; výstavy prací pedagogů z umělecké sekce; večerní program
divadelních umělců pro dospělé
Projektová činnost: Projektové dni pro ZŠ, Dětská univerzita
Akce zaměřené na speciálně-pedagogickou zážitkovou prevenci: Cestou zemí Českou, seriály
akcí: Po stopách Knihomolky; Netradiční výtvarné techniky; Keramické workshopy; Úsměv pro
Alzheimer centrum
Akce pořádané ve spolupráci s MČ Prahy 12 (dvanáctka jede, dvanáctka běhá, Den dětí;
Cestou zemí českou)
Pokud máme pro všechny zájemce z řad veřejnosti udržet i nadále cenovou dostupnost našich
příležitostných aktivit, jsou tradiční akce závislé na podpoře MHMP.
DDM Modřany má velkou tradici v pořádání sportovních turnajů pro neorganizovanou
mládež. Jsme rádi, že díky finanční podpoře MHMP můžeme tyto turnaje pořádat.
Pro zachování pestrosti a šíře nabídky v rámci příležitostné zájmové činnosti pro veřejnost,
zejména v nabídce Divadla Na Cikorce, kulturní aktivity finančně dotujeme, neboť chceme
vytvářet a udržovat i jiné hodnoty (kulturní, morální, vzdělávací), které považujeme za cíl
a poslání každého školského zařízení (resp. DDM).
Plánovaná činnost stěžejních projektů příležitostné činnosti na rok 2021/2022:
Předškoláci:
Děti ve věku 3–6 let nejsou sice naší primární cílovou skupinou, přesto jsou některé
příležitostné aktivity cíleny, či jinak přizpůsobeny právě pro ně. Připraveny jsou společné dílny
pro rodiče a děti, soutěže pro děti a nejrůznější vystoupení prezentovaná u příležitosti pořádání
velkých tradičních, většinou sezónních akcí DDM v Divadle Na Cikorce.
V rámci mezioborové spolupráce jednotlivé sekce DDM pro předškolní děti z široké
modřanské veřejnosti připravují:
Sportovní sekce:
Závody v kolečkovém bruslení, které se pravidelně konají na bruslařské in-line dráze v areálu
hlavní budovy DDM. Závody odrážedel, taktéž konané na bruslařské dráze v areálu hlavní
budovy DDM. Seriál cvičení s názvem „Cvičí celá rodina”, Rodinný čtyřboj
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Umělecká sekce:
Umělecké akce nebývají omezené věkem, pouze dovednostmi (např. šití na stroji), v plánu je
zopakovat všechny úspěšné akce sekce a pokračovat v zavedených workshopech (Keramika,
Adventní věnce, Netradiční výtvarné techniky)
Taneční a Hudební sekce:
Děti předškolního věku vystupují na tradičních akcích DDM, ale též na akcích ve spolupráci
s jinými subjekty. Dále plánujeme projekty o tanci a hudbě ve spolupráci s profesionálními
tanečníky či hudebníky.
Naučná sekce:
Naučná sekce bude pravidelně střídat oblíbené dílny. Dále plánujeme možnost prezentace
výrobků, které děti vyrobí na technických kroužcích.
Sekce - projektové činnosti:
Divadelní projekty, edukativní programy v přírodě, vzdělávací programy o zvířatech,
Nemocnice pro medvídky, Cesta do vesmíru, Cesta do pravěku, Malý detektiv, Jaké to je být
hasičem, Život ve tmě, Bezpečný pes.
Účastníci 6–15 let:
DDM Modřany pořádá pro tuto věkovou skupinu, která je nejvíce zastoupena, tradiční sportovní
akce a turnaje. Doplňují je tradiční akce pro širokou veřejnost, různorodé workshopy, dílny, taneční
vystoupení a řada dalších příležitostných aktivit.
Častější prezentace dovedností účastníků ZK veřejnosti – mimo prostory DDM
a naplňování vize Dětské univerzity a ostatních projektů DDM
Stěžejní příležitostné akce připravované pro účastníky ve věku 6 – 15 let:
Sportovní sekce: Florbalové turnaje, Florbalová liga pražských DDM, fotbalové turnaje,
závody v kolečkovém bruslení, beach volejbalové turnaje a turnaje v beach přehazované, závody
v lezení a plavání, turnaje ve stolním tenise, badmintonu, orientační běh, Dětská olympiáda,
Rodinný čtyřboj, Sobotní dopolední kruhový trénink
Naučná sekce: Naučná sekce plánuje nabídku návštěv muzeí a výstav. Ve spolupráci s Klubem
Akcí a her proběhne plán doučování, kdy každý den v klubu bude stanoven na doučování
různých předmětů, a to záživnou formou.
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Umělecká sekce: Nadále plánujeme pokračovat v zavedených workshopech a tvořivých seriálech
v počtu nejméně jednoho tematizovaného workshopu měsíčně.
Taneční a Hudební sekce: I tyto věkové skupiny se podílejí na vystoupeních na různých akcích,
a tím zvyšují zájem okolí o DDM a jeho nabídku kroužků. Budeme realizovat taneční dílny,
soustředění, návštěvy muzeí (Muzeum hudby), navážeme spolupráci s tanečnicí ND, která
povede víkendové workshopy pro děti a mládež, případně i pro dospělé. Opět se zapojíme do
tematických vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze a rozšíříme spolupráci s dalšími
subjekty zabývajícími se tancem či hudbou a tyto oblasti dlouhodobě podporují.
Sekce speciálně-pedagogické zážitková prevence: Cestou zemí českou, Seriály akcí: Po
stopách knihomolky; Úsměv pro Alzheimer centrum
Sekce projektové činnosti: Podrobněji rozpracované viz Příležitostné akce a cíle projektové
činnosti vychází z výše uvedených pěti oblastí.
Tradiční akce pořádané ve spolupráci s MČ Prahy 12:
Cyklistické závody „12ka jede“ – akce pro děti ze ZŠ Prahy 12, kterým se za finanční podpory
MČ Prahy 12 dostává možnost srovnání výkonnosti v cyklistické disciplíně.
Účastníci 16 – 18 let:
Hlavním úkolem pro období školního roku 2021/22 je udržení zájmu o aktivity
nabízených pro tuto věkovou kategorii.
Pro tuto věkovou kategorii jsou primárně určeny volejbalové turnaje, závody v lezení a závody
v kolečkovém bruslení. Sportovní dopoledne pro dorostence v domečku
Účastníci ZK se účastní různých soutěží a přehlídek. Pořádají se různé taneční vystoupení, taneční
soustředění a workshopy. Nadále se staršími talentovanými účastníky probíhá i individuální či
miniskupinová výuka.
Účastníci 19 – 26 let:
Prostřednictvím kvalitních, osvědčených lektorů chceme i ve školním roce 2021/22
udržet nabídku sportovních, jazykových, tanečních a jiných lekcí pro dospělé (resp.
~ 18 ~

věkovou skupinu 19 – 26 let), organizovat spontánní aktivity pro dospělé a aktivity vycházející
vstříc zájmu a poptávce dospělých. Rádi bychom zapojili tuto věkovou skupinu do akcí DDM.
Plánujeme využít divadelního sálu pro jednorázové večerní akce – Tančíren, a také velmi
oblíbené akce Taneční wellness, po níž je poptávka již několik let po sobě.
Účastníci napříč věkem:
Pro účastníky všech věkových kategorií a širokou veřejnost budou i v následujícím
školním roce pořádány příležitostné akce, na nichž se počítá se zapojením každého člena rodiny.
Půjde především o tradiční sezónní akce jako je Pálení čarodějnic, Vánoční den,
Velikonoční jarmark, Ahoj prázdniny a dále pak o velké lokální akce organizované ve spolupráci
s MČ Praha 12 a za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy (viz dále).
Pro rodiny s dětmi připravujeme outdoory, orientační závody, výtvarné dílničky. Dále podporujeme
sportovní akce pro rodiny a snažíme se tak upevnit modřanskou komunitu.
Stěžejní příležitostné akce lokálního významu pro účastníky všech věkových kategorií:
Domečkobraní 2021 – Den otevřených dveří DDM
Na začátek školního roku 2021/22 je již tradičně připravena akce, která se bude
konat dne 8. září 2021 od 14:00–18:00 hod. Jejím cílem je oslovit nové potenciální zájemce
o pravidelnou zájmovou (resp. volnočasovou) činnost.
Den dětí 2022:
Tradiční oslava Mezinárodního dne dětí se bude konat i ve školním roce 2021/22. Pro
návštěvníky bude připraven bohatý pódiový program a nejrůznější zážitkové workshopy. Místo
konání bude totožné jako v loňském roce, a to v našem areálu DDM Herrmannova.
Plán příležitostné činnosti je ve formě přílohy pod názvem: Příloha č. 2: Plán příležitostné činnosti
4. Soutěže
Komentář:
Většina soutěží souvisí se sportovními a tanečními aktivitami ve Sportovní a Taneční sekci.
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Plánujeme tradiční závody v in-line bruslení, školní soutěže POPRASK, Florbalová a fotbalová
liga pražských DDM, závody v horolezectví nebo Děti v akci, Tančíš, tančím, tančíme a M CUP,
soutěže MŠMT, celorepubliková online i prezenční soutěž Roztancuj svůj pokojíček, soubor
výzev a soutěží v rámci Dětské mílové výzvy, Výtvarné soutěže v přírodě, animační cvičení
a účast v kategoriích studentský a amatérský krátký film a další.
Soutěže MŠMT:
V rámci soutěží spadajících do programu MŠMT budou opět uspořádány sportovní
soutěže, které jsou vypsány v rámci Bílé knihy, kterou vydává AŠSK a metodicky by k ní
měly být vypsány soutěže v kategorii A B. Dále budeme organizovat sportovní soutěže v rámci
projektu SLZŠ. V předmětových soutěžích budeme pořádat krajské kolo ve španělštině.
POPRASK aneb Pohár pražských škol:
V rámci obvodních kol sportovní soutěže POPRASK, které zajišťujeme pro základní školy Prahy
12, budou v roce 2021/22 opět uspořádány soutěže, turnaje a závody v různých disciplínách
(atletika, přespolní běh, stolní tenis, florbal, minikopaná, házená, volejbal, přehazovaná, basketbal,
volejbal, softbal, vybíjená, futsal, beachvolejbal, šplh aj.), zařazených do projektu Putovní pohár
starosty Prahy 12.
Soutěže pořádané DDM nebo účast na soutěžích:
DDM plánuje uspořádat celorepublikovou soutěž M-Cup a Roztancuj svůj pokojíček.
Další soutěže budou i v ostatních sekcích. Z taneční sekce se soutěží budou účastnit kroužky
Moderního tance, Mažoretky soutěžní skupina kadetky a juniorky, Street dance, Klasický
a moderní tanec. Soutěžní skupiny Mažoretek se plánují zúčastnit kvalifikace na Mistrovství
ČR

v kategorii B. Nově taneční soutěž v samostatné tvorbě a improvizaci Miss dance.

Plánujeme účast návštěvníků zájmových kroužků rychlobruslení na závodech v ČR a v zahraničí.
V umělecké sekci je nejvýznamnější výtvarnou soutěží Svět dětské fantazie, která má
celopražský dosah a mezinárodní festival Anifilm, kde se zapojí s videem do soutěžní sekce
dětského amatérského animovaného filmu. Naučná sekce chystá soutěže v minikárách.
5. Spontánní aktivity
Komentář:
Díky nabídce přilehlých sportovišť DDM a jedinečné in-line bruslařské dráze je nabídka
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spontánních aktivit DDM Modřany velmi pestrá. Areálu DDM Herrmannova dominuje krom
zmíněné dráhy i velká venkovní horolezecká stěna, která prošla v roce 2021 rekonstrukcí
a získala i nové trasy několika obtížností. V areálu hlavní budovy DDM v Herrmannově ulici je
také k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Další hřiště s asfaltovým povrchem je
využíváno na in-line bruslení, basketbal, tenis a další míčové sporty. Doplňuje tak nabídku
možností sportování těm, co zrovna nevyužívají hřiště na fotbal. Dospělí mohou navštěvovat dvě
posilovny, které jsou na obou pracovištích DDM.
V areálu hlavní budovy DDM v Herrmannově ulici je také k dispozici víceúčelové hřiště.
Na víceúčelovém hřišti je instalována umělá tráva 5. generace, která je perfektním povrchem pro
celoroční hraní fotbalu, který se tak na hřišti hraje prakticky nepřetržitě. Další hřiště s asfaltovým
povrchem je využíváno na in-line bruslení, basketbal, tenis, a další míčové sporty a doplňuje
nabídku možností sportování těm, co zrovna nevyužívají hřiště na fotbal.
Dospělí mohou navštěvovat dvě posilovny, které jsou na obou pracovištích DDM, v ulici
Herrmannova a v ulici Urbánkova. Obě posilovny jsou vybaveny moderními stroji a vybavením
pro cvičení. Posilovna na pracovišti Herrmannova nese název Cardio posilovna, kde je také
možnost ukázek jednotlivých cvičení kvalifikovaným lektorem..
Navržená řešení v podobě investic do současného majetku DDM jsou následující:
Areál dislokovaného pracoviště v ulici Urbánkova 3348.
Stavební úpravy, které proběhnou v rámci revitalizace celého objektu dislokovaného
pracoviště pobočky Urbánkova, jdou naproti otevření nové nabídky kurzů a zájmových kroužků
pro děti, mládež i dospělé z přilehlého okolí. Zároveň dojde k rozšíření vstupní haly a úpravě
recepce tak, aby byla schopna pokrýt očekávaný zvýšený zájem a počet návštěvníků. Taktéž
proběhne kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a šaten. Velký důraz je kladen na venkovní
úpravy areálu, který bude disponovat víceúčelovým sportovištěm (s přípravou na nafukovací
halu) přístupným i zájemcům z řad veřejnosti mimo zájmovou činnost v DDM. Vše by mělo vést
k většímu komfortu veřejnosti i zaměstnanců DDM spojeného s technicko-provozní organizací
nabízených aktivit. Samozřejmostí je revitalizace přístupových cest, chodníků a zeleně uvnitř
objektu areálu DDM.
Otevřený Klub akcí a her pro neorganizovanou mládež:
Účastníci 6 – 18 let:
Otevřený klub akcí a her (dále jen klub) poskytuje dětem a mládeži bezpečný prostor, v němž
se mohou pravidelní i nahodilí návštěvníci ve věku 6 až 18 let věnovat svým koníčkům
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a zájmům. Vstup do klubu není limitován žádným účastnickým poplatkem ani vstupným a je
pro všechny účastníky zcela zdarma.
Komentář:
Volnočasový Klub akcí a her jde naproti všem dětem a mládeži, které nemají prostor svůj volný
čas trávit na kroužcích, nebo nemají prostor pro scházení se s kamarády. Samotný klub disponuje
velkým množstvím her, ať už deskových, počítačových či určených na herní konzole, a tak si
každý návštěvník může odpočinout právě u činnosti, která ho nejvíce baví. Pro společné hry je
k dispozici i kulečníkový stůl, fotbálek, vzdušný hokej a další.
Ačkoliv je nabídka aktivit uvnitř i vně klubu. Pořádá pravidelné akce (umělecké, naučné,
poznávací, herní odpoledne…) v rámci klubových hodin i výlety za zábavou v Praze i mimo ni.
Nově připravila 2 až 3 denní výlety za poznáním či tematizované zájezdy pro nadšence určitého
odvětví.
Plán nabídky spontánních aktivit je přílohou pod názvem: Příloha č. 3: Plán nabídky spontánní
činnosti
6. Tábory a pobytové akce od 5 dnů
Komentář:
V roce 2021/2022 chceme primárně stabilizovat a navíc rozvinout počet příměstských
a pobytových táborů zejména v období letních prázdnin. Zájem o nabídky našich příměstských
táborů je tak veliký, že se budeme snažit neustále rozšiřovat svoji nabídku tak, abychom maximálně
uspokojili poptávku ze strany rodičů i samotných dětí. U výjezdových akcí je nabídka stabilně
velmi pestrá. Kromě tradičních letních táborů, pořádáme jarní pobytové tematické tábory, lyžařské
výcviky, cyklotábory, umělecky zaměřené tábory, tematické tábory, taneční tábory, adaptační první
tábory pro děti, které se učí trávit čas bez rodičů, sportovní tábory a další. V roce 2021/2022
bychom se rádi zapojili do projektu doučovacích kempů, na základě zkušeností s kempy
pořádanými MŠMT v létě 2021 a nabídku našich příměstských táborů jsme obohatili a hodláme ji
dále rozšířit o PT pro cizince a děti s odlišným mateřským jazykem. Tyto tábory plánujeme ve
spolupráci tlumočníka, který umožní všem účastníkům bezproblémové zařazení do kolektivu
dalších dětí.
Hlavní cíle celoroční táborové činnosti
•

duplicita (v některých termínech ztrojení) nabídky příměstských táborů v období letních
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prázdnin tak, aby byla uspokojena poptávka z řad veřejnosti
•

Stabilizace počtu výjezdových táborů a zvýšení počtu osobodnů na těchto táborech

•

Snaha o udržení přijatelných cen jednotlivých táborů. Tato snaha je přímo úměrná od
finanční podpory, která bude DDM na tuto oblast poskytnuta

Stěžejní pobytové tábory a akce od 5 dnů:
Účastníci 6–15 let: Stěžejní cílovou skupinou táborů nad pět dní pobytu zůstávají i nadále děti ve
věku 6–15 let, kterým bude poskytnuta tato nabídka:
2x

zimní lyžařský tábor

1x

tematický jarní pobytový tábor

2x

sportovní tábor se zaměřením na různé druhy sportů, hry v přírodě a rekreační plavání

1x

adaptační tábor, jehož cílem je získání táborových dovedností a adaptování se na pobyt
v kolektivu bez rodičů

1x

umělecký tábor

1x

taneční a mažoretkový tábor

1x

outdoorový tábor

1x

cyklotábor

1x

klasický letní tábor

1x

tematický letní tábor

Účastníci 16 – 18 let: účastníci v této věkové kategorii jezdí na sportovní tábor. Tábor pořádá
DDM již řadu let a děti (mladí lidé) si tábory natolik oblíbily, že na tábory jezdí stále jako
účastníci nebo již jako praktikanti.
7. Pobytové akce do 5 dnů a příměstské tábory
Komentář:
Počet příměstských táborů se z důvodu velkého převisu v poptávce stále zvyšuje. Jde především
o poptávku v období školních prázdnin a státních svátků. Na tuto poptávku rychle reagujeme a
v případě zájmu o daný termín jsme schopni zdvojnásobit a leckdy i ztrojnásobit týdenní nabídku
příměstských táborů. Jedná se o tematizované i klasické příměstské tábory, vycházející cenově
vstříc potřebám účastníků s cílem umožnit i dětem ze sociálně slabších rodin trávit volný
prázdninový čas smysluplně, v podnětném a sociálně nezávadném prostředí střeženém
přítomností pedagoga.
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Stěžejní příměstské tábory a pobytové akce do 5 dnů:
Účastníci 6–15 let: Jsou majoritní skupinou využívající příměstské tábory. V době podzimních,
jarních, velikonočních a letních prázdnin bude poskytnuta následující nabídka:
Podzimní příměstské tábory – po dobu podzimních prázdnin
Pololetní příměstský tábor – po dobu pololetních prázdnin
Jarní příměstské tábory – po dobu jarních prázdnin
Velikonoční příměstské tábory – po dobu velikonočních prázdnin
Letní příměstské tábory – po dobu celých hlavních prázdnin
Na základě poptávky jsou pro účastníky ve věku 6–15 let, kromě příměstských táborů
organizovány také víkendová soustředění jednotlivých ZK, a to v rámci sekcí DDM
(víkendová taneční soustředění a další). Plánujeme také jednodenní či víkendové cyklistické,
outdoorové a lyžařské výjezdní akce.
Plán nabídky táborové činnosti a výjezdních akcí je přílohou pod názvem: Příloha č.
4: Plán nabídky táborů a pobytových akcí
8. Práce s talenty (individuální činnost)
Komentář:
Vedoucí zájmových kroužků, s potenciálem rozvoje počítají a pracují se specifickou
a individuální přípravou účastníků na závody a soutěže ve všech oborech své činnosti a pro tyto
účely budou i nadále nabízet možnosti mimořádných tréninků a soustředění, probíhajících
v nepravidelných časových intervalech.
Stěžejní aktivity celoroční individuální činnosti při práci s talenty:
Účastníci 6 – 15 let
Talentované děti a mládež zařazujeme do soutěžních a tréninkových skupin dle jejich zájmu.
Práce v těchto skupinách se zaměřuje na individualitu dítěte, rozvíjení jeho potenciálu, ale také
pochopení týmové spolupráce. Děti se učí postupně překonávat své hranice a tím se posouvají
neustále dopředu.
Plánujeme znovuotevření ZK Příprava na umělecké školy, což je zájmový kroužek, který
předpokládá návštěvnost talentovaných dětí, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední
výtvarné školy.
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Opět plánujeme otevřít kroužky Kresby a malby, ve kterých se ze zkušenosti profiluje mnoho
talentované mládeže, a někteří se připravují na přijímací zkoušky na školy s výtvarným či jinak
uměleckým zaměřením.
Novinkou v tomto roce bude kroužek Prostorové tvorby, který je určen taktéž dětem a mládeži,
kteří se výtvarnému umění věnují v hlubším smyslu a již mají více výtvarných zkušeností.
Předpokládáme výskyt talentované mládeže ale i v dalších zájmových kroužcích. K profilaci
těchto dětí dochází až v průběhu školního roku a takovým účastníkům jsou poskytovány
individuální konzultace a jsou jim zadávány odlišné práce tak, aby byl jejich potenciál řádně
rozvíjen.
Práci s talentovanou mládeží se v taneční a hudební sekci věnuje hned několik zájmových
kroužků zaměřených na individuální práci s těmito dětmi. Mažoretky- sóloformace, dua, tria nebo
Klasický a moderní tanec – sóla. V této činnosti plánujeme pokračovat a případně rozšiřovat tuto
základnu dětí, které se v rámci běžných ZK nemohou více rozvíjet. V hudební sekci budeme
pokračovat v kroužcích sólových zpěvů. Se sníženým počtem dětí a individuálnějším přístupem
máme v nabídce i kroužek Flétny.
Budeme pokračovat kroužkem Dívčího fotbalu ve spolupráci s FK Dukla Praha. Talentované
dívky budou mít stále možnost přesunout se do týmu FK Dukla Praha a zapojit se tam do
tréninkového procesu. Kroužky florbalu Vosy se budou zapojovat do oficiálních soutěží.
Kolečkoví rychlobruslaři se budou účastnit mezinárodních závodů.
Pracovat s talenty plánujeme zejména formou účasti v různých soutěžích, jako ukázka
talentovaných jedinců, navštěvujících naše zařízení, slouží také výstavy jednotlivých uměleckých
prací.
9. 9. Práce s účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami
Komentář:
Dům dětí a mládeže Modřany i nadále hodlá maximálně podporovat vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dále (SVP). Cílem je takové děti postupem
času integrovat do průběhu táborů a dalších společných akcí. Dále se věnujeme dětem s odlišným
mateřským jazykem (OMJ), které se snažíme zapojovat do táborů a zájmového vzdělávání za
spolupráce tlumočníků ze spřátelených organizací.
V sekci speciálně-pedagogické jsou kroužky určeny dětem, které potřebují podpořit svůj
psychomotorický vývoj, který neprobíhá dle standardů, ale také za účelem preventivním. Účast
na kroužcích předpokládá návštěvnost hlavně dětí se SVP s nejrůznějšími DYS poruchami,
ADHD a problémy s integrací a dalším znevýhodněním.
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10.

Metodická, osvětová a poradenská činnost

Komentář:
Ve školním roce 2021/2022 budeme usilovat o realizaci akreditovaných vzdělávacích
programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Z
počátku plánujeme poskytování vzdělávacích programů zaměřených na sportovní aktivity, které
jsou v našem DDM stěžejní. V budoucnu plánujeme rozšíření vzdělávacích programů,
s rozmanitým zaměřením dle zájmu a aktuální poptávky veřejnosti.
Prevence rizikového chování:
amotné zájmové vzdělávání je svou podstatou již určeno k prevenci rizikového chování
mládeže. Pravidelným navštěvováním kroužků je dítě vystaveno režimu a cílenému aktivnímu
a hlavně smysluplnému využití svého volného času, což samo o sobě působí preventivně vůči
rizikovému chování mimo objekty škol a vzdělávacích zařízení. V rámci ZK se účastníci rozvíjejí
nejen v dovednostech, které jim přinášejí uspokojení, ale i po stránce měkkých kompetencí
sociálních, které je opravňují spolupracovat se svými vrstevníky, snášet a sdílet prohry, ale
i úspěchy, zvládat zátěž a být aktivní.
Prevenci rizikového chování v DDM i nadále zajišťuje interní zaměstnanec (metodik
primární prevence), který v průběhu roku naplňuje koncepci Minimálního preventivního
programu (dále jen MPP). V současné době již DDM disponuje zpracovaným MPP, na základě
informací získaných preventistou DDM, který má diplom z lékařské fakulty-katedry adiktologie,
což pro DDM znamená odborné zastřešení preventivních aktivit DDM a prevence jako takové.
I v dalším školním roce bude metodik prevence úzce spolupracovat s organizacemi zabývajícími se
prevencí mezi mládeží a portfolio těchto organizací bude cíleně rozšiřovat. Navíc se zaměří i na
podporu integrace cizinců do života v Čechách. K tomu hodlá pořádat i podpůrné multikulturní
akce ve spolupráci s organizacemi se stejným cílem.
DDM pracuje a bude pracovat na možnostech zpřístupnění zájmových aktivit i dětem ze
socio - kulturně znevýhodněného prostředí. V tomto spolupracuje s lokální síťařkou systémového
rozvoje a podpory nástrojů sociálně-právní ochrany dětí a MČ Prahy 12.
V poradenské oblasti DDM sehrává i nadále velkou roli i Klub akcí a her nabízející
prostor pro kladení otázek a hledání odpovědí. Cíle pedagogických pracovníků působících
v klubu budou:
•

kvalitní akce, produkty a programy pro neorganizovanou mládež

•

příležitostné akce spolu s pravidelnou činností, jež tvoří hlavní náplň práce
s neorganizovanou mládeží
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•

prevence alkoholu, drog a utváření společensky přijatelné nárazové soustavy a hodnot
účastníků, chceme působit jako místo pro setkávání sídlištní mládeže, a dále být místem,
které může pomoci dětem řešit problémy ve škole či rodině

11.

Personální zajištění a vzdělávání

Komentář:
DDM Modřany sestává z interních i externích pracovníků, kteří svým profilem odpovídají
a splňují veškeré požadavky pro práci a výuku ve volnočasovém centru. Každý pedagog má
odpovídající pedagogické vzdělání.

• Klademe důraz na vytváření zdravého klimatu, zajištění a rozvoj kvalitního
pedagogického sboru
• Poskytujeme pedagogům perspektivu růstu, jistotu sociálního zázemí, dlouhodobou
podporu a realizace celého systému dalšího vzdělávání pracovníků s důrazem na
kolektivní školení všech zaměstnanců v DDM
• Podporujeme profesní rozvoj různými efektivními formami (kolegiální spolupráce,
spolupráce s jednotlivci z jiných DDM, cílená podpora rozvoje pedagogických
schopností začínajících pedagogů)
• Nabíráme kvalifikované a specializované externí pedagogy
• Podstatná je pro nás stabilizace a udržení týmu pedagogů tak, aby docházelo k větší
propojenosti při plánovaných a pravidelných činností
• Ze stávajících účastníků budujeme základnu pedagogů

12.

Doplňková činnost

Komentář:
Ve školním roce 2021/22 hodláme i nadále využívat prostory pronájmu pro vlastní zájmovou
činnost, která je pro nás prioritou. Případné nevyužité prostory budou v maximální možné míře
nabízeny k pronájmu.
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III. Závěr
Jedním z hlavních cílů DDM Modřany pro rok 2021/2022 je nejen stabilizace nynější nabídky
volnočasových aktivit, ale i její rozšíření na základě sledování aktuálních trendů a požadavků ze
strany uchazečů o zájmovou činnost. Taktéž je pro nás důležité pokračovat v projektech spojených
s doučováním dětí ze základních i středních škol a intenzivní práce s dětmi s odlišným mateřským
jazykem.
Nadále hodláme prohlubovat a rozvíjet spolupráci s MŠ a ZŠ v Praze 12 a blízkém okolí.
Samozřejmostí je pro nás i další spolupráce s MČ Prahy 12 nejenom na již tradičních a zaběhlých
projektech, ale i na nových akcích, které mohou být potenciálem dalšího rozvoje vzájemné
spolupráce a našeho zařízení.
Aby vše výše uvedené mohlo plynule fungovat, je nutné zajištění stabilního ekonomického
prostředí. To bude vycházet z reálných ekonomických podmínek DDM a na základě schváleného
rozpočtu, který je v souladu s jeho cíli a prioritami. Mít i navzdory protiepidemickým opatřením
dobré hospodářské výsledky v hlavní činnosti při hospodárném a efektivním využívání svěřených
finančních prostředků a získávání dalších finančních zdrojů z nejrůznějších projektů, grantů,
dotací je cílem hospodaření DDM.
Vzhledem k vývoji situace okolo pandemie v souvislosti s onemocněním Covid-19 jsme
jako DDM připraveni ihned reagovat na změny a nařízení týkající se vzdělávání dětí a mládeže,
pořádání akcí apod. Jak jsme si vyzkoušeli v minulém roce, máme dobrou základnu pedagogů,
kteří jsou schopni online výuky, soutěží i návodů a dokážeme tak skrze média a vzdálená připojení
zprostředkovat i zájmové vzdělávání všem i mimo účastníky zájmových kroužků v DDM.
Úspěšné celostátní online soutěže a projekty uspořádané během lockdownu a uzavření školských
zařízení jsou toho dokladem.
Naplánované činnosti budou probíhat v souladu s ŠVP a Plánem činnosti.

Datum zpracování Plánu činnosti: 20. 8. 2021
Zpracovala: Bc. Věra Tošnerová
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