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Rezortní identifikátor: 691 008 7 44

2. CHARAKTERISTIKA zAŘízENi

Středisko volného času Dobřichovický domek je školská právnícká osoba zaměřená na
zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělýcň. SVČ sídli a svou činnost vykonává na
adrese 5. května 12, Dobřichovice, vklidné lokalitě nedaleko centra Dobřichovic, Dům, ktený
má SVČ k dispozici je dvoupodlažní s dvorem, kteriý je také k dispozici pro činnosti'Sýč.
Nachází se zde výtvarný a keramický ateliér, zázemí pro lektory a vedoucí aktivit, skladové
Prostory, technické zázemí a odpovídající sociální zázemí. V přízemí je k dispozici pro
skupinovou výuku a skupinové aktivity Společenská místnost, dále Denní místnost
a kancelář pro individuální výuku či aktivity. V patře SVČ využívá rohovou třídu/prostor pro
aktivity předŠkolních dětí a mladších školních dětí. Centrem dění v 1. patře je taneční sál. 

'

!á]9 {jmové vzdělávání probíhá v pronajatých prostorách škol, tělocvičen, hřišť apod.
SVC Dobřichovický domek poskytuje aktivity pro kvalitní a účelné využíváni volného času.
Zqměiuje se na pestrost a rŮznorodost nabídky, která je neustále aktualizována podle
měnících se potřeb a přání účastníků. Nabízí široký výběr aktivit spojených s osobním
růstem a rozvojem osobnosti,
SVC_ poskytuje program pro co nejširší okruh účastníků všech věkových kategorií občanů od
rodiČŮ s dětmi přes školní věk, středoškoláky, vysokoškoláky až po dospělé účastníky
a se_niory v místě pŮsobení formou pestré nabídky jednotlivých druhů činností a vytvářením
kvalitního zázemí pro aktivity.

3. GHARAKTERISTIKA ŠxolttíHo VzDĚLÁvncíno PRoGRAMU

Št<otní vzdělávací program SVČ OoOrichovického domku vycházi z priorit a vizí SVč,
z jednotlivých typů činností a potřeb zájmového vzdělávání.
Vlastní vzdělávací záměry vycházqi z možností personálních, materiálních, prostorových,
z hlediska požadavků prostředí, z regionu aztradic.
Skolní vzdělávací program v souladu s §5 odst, 2 zákona 56112004 Sb., o předškolním,
základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) má přímou vazbu
na rámcové vzdělávací programy především pro předškolní vzdělávání a pro základní

www. do brich ovickydomek. cz Šrotn i vzdělávací program



Středisko volného času Dobřichovický domek
5. května t2,252 29 Dobřichovice
lČ: 04 626 478
www.dobrichovickydomek.cz

vzdělávání. Pomáhá je naplňovat všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou
a příleŽitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, tematickou rekreační činností,
táborovou Činností, osvětovou činností a otevřenou nabídkou spontánních činností). Jedná
se předevŠÍm o prŮřezová témata RVP - osobnostní a sociální výchovu, výchovu
demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
multikulturnÍ, environmentální, mediální a etickou výchovu, která je do činností a aktivit SVČ
zaěleňována tam, kde je to vhodné a navazujicí na základní aktivity.

4. PosLÁNÍ AvlzE

Vytváříme vhodné a kvalitní podmínky pro využívání volného času ve městě a okolí
pro všechny občany.
Poskytujeme kvalitní a rŮznorodou nabídku aktivit pro děti, mládež a dospělé.
NaŠimi lektory jsou profesionálové na danou oblast a na práci s dětmi a mládeží.
RozŠiřujeme spolupráci s ostatními subjekty ve městě, které pracují s dětmi
a mládeží.
Jsme rovnocenným partnerem městu,
Profesionální přístup ke všem našim činnostem je pro nás prioritou.
U každého klienta se zaměřujeme na osobnostně sociální rozvoj.
Vytváříme kvalitní, estetické a účelné prostředí pro účastníky zájmového vzdělávání.
Vytváříme vhodné podmínky pro využíváni volného času v dalších místech
poskytování služeb.

5. PRloRlTY

. Zavádění nových prvků a přitažlivých forem práce pro činnost se všemi věkovými
kategoriemi,

a

a

a

a

postupné rozšiřování nabídky činností pro věkovou kategorii mládež.
Postupné zvyšování kvalifikace všech pracovníků SVČ Dobřichovický domek,
udžení, popřípadě rozšíření stávajícího počtu pedagogických pracovníků,
Tvorba image organizace.

6. cíle vzoĚlÁvÁttí

6.í. Obecné cíle zájmového vzdělávání

CÍle vzdělávání SVČ Dobřichovický domek jsou zaměřeny především na úče|né využívání
volného Času se zaměřením na pestrost a různorodost nabídky spojené s osobním růstem
a rozvojem osobnosti. Tím svč předchází sociálně patologickým jevům.
SVČ si stanovilo za cíl oslovit co nejširší okruh potenciálních klientů všech věkových
kategorií oběanŮ od rodiěů s dětmi přes školní věk, středoškoláky, vysokoškoláky až po

a

a

a

a

a

a

a

a
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dospělé účastníky a seniory v místě působení formou pestré nabídky jednotlivých druhů
činností a vytvářením kvalitníh o zázemí pro aktivity.

6.2. Kompetence pedagogických pracovníků

. Kompetence pedagogických pracovníků vycházqí z potřeb aktivní spoluúčasti na
přípravě a realizaci všech ěinností, Pedagogický pracovník je kompetentní k volbě
metod a forem práce, postupů práce, vedení a spolupráce s externími pracovníky,
zná dobře obor své činnosti, je kompetentní ke kvalitnímu vedení volnočasové
aktivity.

. Pedagogický pracovník má možnost propojovat činnost i v rámci celého SVČ
Dobřichovický domek.

o S kompetencemi přijímá i osobní zodpovědnost za dodržování bezpečnosti, Vnitřního
řádu a plánu činností,

6.3. Klíěové kompetence účastníků činností zájmového vzdělávání
KlíČové kompetence jsou rozvíjeny při činnostech pravidelných, příležitostných výchovně
vzdělávací azájmových. Jsou odstupňovány podle věku účastníků následovně:

A. pŘeošxoLNí vĚK

Kompetence k učení
Účastník/ dítě:

o klade otázky, hledá na ně odpovědi,o aktivně sivšímá, co se kolem něho děje,o snaží se porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí,. poznává, že se může mnohému naučit a záměrně si pamatuje,o raduje se z toho, co samo dokázalo, zvládlo,. učí se spontánně a vědomě,
. vyvine úsilí, soustředí se na činnost,o odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje kroky.

Kompetence k řešení problému
Účastník/ dítě;

o si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí,o Při řeŠení myŠlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických
a empirických postupů,

o nebojí se pochybovat, pokud nachází pozitivní ocenění za úspěch i snahu,

Kom petence komu n ikativní
Uěastní]</ dítě:

. ovládá řeč, hovoříve vhodně formulovaných větách,o samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělením, otázky i odpovědi,o rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog,
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o dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady,. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,
o prŮběŽně rozlišuje svou slovní zásobu, aktivně ji používá ke komunikaci s okolím.

Kompetence sociální a personální
Učastník/ dítě:

. dětským zpŮsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,. rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu
a lhostejnost,

. spolupodílí se na společných rozhodnutích,
o chápé, Že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se

nevyplácí, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou,o dokáže se bránit pro.|evům násilíjiného dítěte, ponižování a ubližování,. oceňuje výkony druhých.

Kompetence občanské a pracovní
Učastník/ dítě:

o svoje Činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,o při zadané práci dokončí, co započalo,
o dovede postupovat podle pokynů a instrukcí,. je schopno dobrat se výsledkům,
o k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,o váží si práce a úsilídruhých,
o spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumíjejich smyslu, chápe

potřebu je zachovávat,
o dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,. chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí.

Kompetence k smysluplnému naplňování volného času
Učastník/ dítě:

. vytváří návyky pro udženízdravého životního stylu,o dokáže říct ne nevhodným aktivitám,

. zajímá se o aktivity rozličného charakteru, které mu jsou nabízeny, nebo které
vyhledává.

B. ŠKOLNÍ VĚX

Kompetence k učení
účastník/ dítě

. vybírá aužívá pro efektivní učenívhodné způsoby, metody, strategie,o plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,o projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,. VYhledává a třídí informace a na základě pochopení, propojení a systematizace je
efektivně vyuŽivá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. operuje s obecně užívanýmitermíny, symboly,o vYtváří si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturníjevy,
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o samostatně pozoruje a experimentuje, porovnává získané výsledky, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro vyuŽití v budoucnosti,o kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutuje o nich.

Kompetence k řešení problému
účastníu dítě

o ověřuje prakticky správnost řešení problémů a postupy aplikuje při řešení obdobných
nebo nových problémových situací,o sleduje vlastní pokrok přizdolávání problémů,

o nebojí se pochybovat a klást si otázky.

Kom petence kom u n i kativní
účastnílď dítě

. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumíjim, vhodně na ně reaguje,. činně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor,o vhodně argumentuje,

. vyuŽÍvá zÍskané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitníspolupráci s ostatními lidmi,

Kompetence sociální a personální
učastník/ dítě

o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celého kolektivu,o chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,o oceňuje zkušenosti druhých lidí,
o respektuje různá hlediska a čerpá poučení z názoru druhých,. VYtVáří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru

a samostatný rozvoj,
. ovládá a řídí svoje jednánítak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanská, činnostní a pracovní
účastník/ dítě

o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace,. poskytne dle svých možností účinnou pomoc,
. chová se zodpovědně v krizových situacích ohrožujícíchzdraví,. respektuje, chrání a ocení naše kulturní a historické dědictví,o Projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu, tvořivost,o aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit,o používá bezpečné materiály, nástroje, vybavení,. dodržuje vymezená pravidla,
o adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,. vYuŽÍvá znalosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zďlmu vlastního

rozvoje,
. Činí PodloŽená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.

Kompetence k trávení volného času
učastnílď dítě

o vybírá vhodné způsoby, metody, strategie,
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o plánuje, organizuje a řídívlastní volný čas,o sleduje nabídku volnočasových aktivit ve svém okolí.

c. MLÁDEŽ

Kompetence k učení
Účastník

o organizuje a řídívlastní učení,
o samostatně i skupinově pracuje, plánuje, organizuje, řídí a hodnotí vlastní činnost,. motivuje se pro dalŠí učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj vlastníživot,o efektivně využívá poznatky, využívá různé strategie,. kriticky přistupuje k různým zdrojům informací, hodnotí je z hlediska jejich

věrohodnosti, zpracovává je avyužívá při svém studiu a praxi,o kriticky hodnotí pokrok dosahování cílů svého učení i práce, reaguje na hodnocení ze
strany druhých a přijímá rady i kritiku.

Kompetence k řešení problému
Účastník

o vYuŽÍvá své individuální schopnosti a získané vědomosti, dovednosti při
samostatném řeŠení problémŮ, orientuje se v nově vzniklých situacích, pružně na ně
reaguje,

. uplatňuje při řeŠení problémů logické, matematické, empirické a heuristické metody s
využitím odborného jazyka a symboliky,. j9 otevřený k poznávání nových a originálních postupů a řešení problémů, nachází
rŮzné alternativy řešení problémů, navrhuje různé varianty řešení, zvažuje jqich
přednosti, rizika a možné negativní důsledky,

Kompetence kom u nikativní
Učastník

o efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace,o rozumí sdělením rŮzného typu v různých komunikačních situacích, správně
interpretuje, přijímá sdělení a ve věcech argumentuje,o PouŽÍvá s porozuměním matematická a grafická vyjádření informací různého typu,. VYjadřuje se jasně, srozumitelně a přiměřeně ke komunikačnímu záměru,o adekvátně vystupuje na veřejnosti, přiměřeně sebevědomě se prezentuje
v mluveném projevu.

Kompetence sociální a personální
Učastník

o PoSUZUje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe,o odhaduje dŮsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své chování
a jednání koriguje,

o stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci
a životní podmínky,

o Při práci v týmu uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti,
spolupracuje při dosahování společně stanovených cílů,o organizuje spoleČnou Činnost, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních,o konstruktivně řeší konflikty a přispívá k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry,
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o PřisPÍvá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě,
toleranci a empatii,

. projevuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví a zdlavý životní styl.

Kompetence občanské, činnostní a pracovní
Účastník

o stanovuje si krátkodobé i perspektivní cíle vycházejicí nejen z potřeb a zájmů
vlastních, aleiz potřeb společnosti a cílevědomě je uskutečňuje,o zodpovědně a tvořivě přistupuje k plněnísvých povinností a úkolů,. je tolerantnÍ, vstřícný a kritický k názorům druhých, chápe jejich postoje, respektuje
různorodost hodnot člověka,

. hájí svá práva i práva jiných, vystupuje protijejich potlačování,o vnírilá, přijímá a rozvijí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze
v materiálním uspokojování lidských potřeb,

. Poskytne ÚČinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích
ohrožujících život a zdraví,

. rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a nepoškozoval sebe
a jiné, přírodu a životní prostředí, hodnoty vytvořené člověkem,o aktivně se zapojuje do občanského života svého okolí a spoleěnosti.

Kompetence k trávení volného času
Učastník

o lozvíjí odbornost,
o rozvíjí talent,
o vede k seberealizaci,
. zvyšuje zdravé sebevědomí,
o prohlubuje reflexi.

o. účnsrnícl áluovÉHo vzDĚLÁvÁNí sE spEc!ÁLNíml porŘeBAMl

Kompetence k učení
Učastník

. vYuŽÍvá vhodné nauČené metody včetně mnemotechnických pomůcek a jiné
pomocné techniky,

. pracuje s učebnicemi a materiály, učebními pomůckami.

Kompetence k řešení problému
Učastník

. řeší samostatně běžné životní situace,o přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky,o přijímá důsledky svých rozhodnutí,
o nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem,. dokáže popsat problém a svěřit se s ním,. dokáže požádat o radu při řešenísložitějších situací,o dokáŽe přivolat pomoc v případě ohrožení vlastního života nebo jiné osoby,
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Kompetence kom u n i kativní
Učastník v rámci svých možností

o se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu,
. umívést dialog,
. rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje,. zvládájednoduchou formu písemné komunikace,. vyjadřuje své názory a postoje vhodnou formou,. umíobhájit svůj názor,
o VyuŽÍvá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráce s ostatními.

Kompetence sociální a personální
tJčastník

. Posiluje své sebevědomí na základé poznání a pochopení vlastní osoby,o má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině, společnosti,. respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce,

. rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje sijeho důsledky,o Posiluje chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám staqých, nemocných
a postižených lidí,

o uvědomuje si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby.

Kompetence občanské, činnostní a pracovní
Účastník podle svých možností

. zná základnípráva a povinnosti,

. respektuje společenské normy a pravidla soužití,o zvládá běžnou komunikaci s veřejností a na veřejnosti,o chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu,o podílí se na ochraně životního prostředí,
o zvládá základní pracovnídovednosti, operace a postupy,o rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci,o dodrŽuje zá9ady ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí

a společenských hodnot, uplatňuje je při pracovních činnosteclt,. pracuje dle daného pracovního postupu, návodu, náčrtku,. má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí,o využívá získané znalosti a zkušenosti,. VYtVářísi představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění.

Kompetence k trávení volného času
l.Jčastník

o rozvíjí své zájmy azáliby,
o umí říci ne na nevhodné aktivity,

www. do brichovickydomek. cz Školnivzdělávací program 1O
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7. DÉLKA A čAsovÝ plÁtt vzDĚLÁvÁNí

Délka a Časový plán jsou zpracovány především pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací
a zájmovou Činnost. Vzdělávání je poskytováno v cyklech kopírujících školní rok a školní
docházku obvyklou v CR. Cinnost zájmových kroužků probíhá zpravidla od poloviny září či
zaéátku října a je ukončena během května či června běžného školního roku. Kroužky se
scházejí obvykle jedenkrát či dvakrát za týden ve dnech školního vyučování. Vyučovací
hodina krouŽku trvá nejčastěji 1 hodinu (60 minut) a lze ji dělit nebo spojovat, Délka a časový
Plán vzděláváníje každý rok aktualizován a zveřejňován v konkrétní nabídce na daný školní
rok.
Tábory a dalŠÍ akce spojené s pobytem probíhajív období hlavních prázdnin v trvání 7 dní.

8. FoRMY vzoĚlÁvÁtrtí

o pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost - především kroužky pro děti
a mládež

o příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnosto Táborová činnost - především příměstské táboryo osyěťová činnost - semináře, přednášky
. lndividuální práce - zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků

a studentů
o otevřená nabídka spontánních činností a akce pro širokou veřejnost

9. oBsAH VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah zájmového vzdělávání vychází z vyhlášky 74l2OO5 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Jednotlivé aktivity jsou rozpracovány v kalendářním plánu aktivit pro daný školní rok
a rozvrzích pravidelné zájmové činnosti. Časový plán v cyklech kopírujících školní rok a
školní docházku obvyklou v ČR, časový plán t<oňkiétních át<tivit ;e rózpácován do rozvrhů
ěinností svč.
ÚČastníkŮm jsou nabízeny aktivity v různých oborech: sport, cvičení, plavání, tanec, hudba,
tvoření, technika a vzdělání.

9.1. sPoRT
Atletika
Atletiku provozujeme ve spolupráci s atletickým klubem ASK Dipoli. Cílem našich trenérů je
ukázat atletŮm, Že sport je zábava, navazování nových přátelství, možnost zažít úspěch
a mít radost z pohybu,
Mimo tréninky a soustředění pořádáme také atletické závody na našich sportovištích
a Pravidelně se ÚČastníme atletických závodů družstev i jednotlivců po Středočeském kraji
i celé České republice. Děti budou po přihlášení do kroulku zapsáni do atletického svazu,
aby se mohly zúčastňovat všech pořádaných aktivit a soutěží.

www. do brichovickyd omek. cz Školnivzdělávací program 11
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Florbal
Sportovní klub Olymp Praha ve spolupráci se ZŠ Josefa Kubálka ve Všenorech, Zš
Loděnice a se střediskem volného času Dobřichovický domek připravili kroužek florbalu na
základních školách.
KrouŽek je urČen pro kluky i holky všech věkových kategorií. Na kroužku se děti naučí
základní florbalovou techniku, dovednosti s míčkem a holí a týmové vnímání hry. U dětí bude
dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. Kroužek povede
zkušený lektor s dlouholetou praxí a florbalovou licencí.

Na co se mohou dětitěšit?

- Zábavné lekce plné her a dovednostních soutěží
- Meziškolníturnaje se sladkou odměnou pro všechny účastníky
- Nové dovednosti a kamarádi
- Pestqý azábavný odpolední program

Bonusy kuzu:

- Dvakrát roČně pořádáme pro děti turnaj kroužků, kde Vaše děti změří síly s ostatními
základními školami zPrahy a středních Čech,

- V případě zájmu možnost hrát ligové zápasy,

ln-line bruslení
lnline brusleníje především zábava a další rozvoj pohybových dovedností, které se nejlépe
rozvíjejí v dětském věku.

Náplň kurzu:

- Bezpečné zvládnutí pádů a
vstávání

- Základní postoje
- Rovnovážná cvičení
- Jízda vpřed
- Zastavováni zjízdy vpřed

sebeobrana
Kurz je vhodný pro děti od 8 let do 12 let. Děti se zde budou učit základní pohybové
obratnosti, koordinaci, základy gymnastiky. Dále se budou věnovat sebeobraně ve stylu KAL;
(cviČÍ se s rŮznýmizbraněmi - tyče, nože-dřevéně, na záčátku hlavně stínově). V neposlední
řadě se děti nauČÍ základům, jak přežít v přírodě, ve městě, základy lezení, Všechny cviky
budou konzultovány s fyzioterapeutem.

Historický šerm
Historický Šerm je aktivita vhodná pro chlapce i dívky z 1. stupně základních škol. Děti v
kurzu Projdou základní pohybovou průpravou, budou zdokonalovat svoji obratnost a
koordinaci a seznámí se se základy šermu.

- Změny směrů
- Jízdavzad
- Obraty
-Hry
- Jízda zručnosti

www. dobrichovickydomek, cz Štotnivzdělávací program 12
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9.2. cVlčENÍ

AquaAerobic
Aqua aerobic je aerobní cvičení ve vodě. Je zaměřený na zvýšení fyzické kondice, redukci
váhY a vytvarování těla. Odpor vody je v závislosti na rychlosti prováděného pohybu 4 až 42
krát vyŠŠÍ než odpor vzduchu a tím zvyšuje intenzitu cvičení a současně masíruje svaly.
Vodní prostředí má příznivé účinky na páteř a pohybovou soustavu. Oproti ostatním formám
aerobicu je to cviČení bezjakýchkoliv otřesů a tím nejúčinněji chrání nejen naše klouby, ale
i kardiovaskulární systém.

Feldenkraisova metoda
Pohybem k sebeuvědomění to je motto skupinového cvičení Feldenkraisovou metodou, Toto
cviČeníje urČeno vŠem bez omezení věku, každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší
lehkostía rovnováhou,
Skupinové lekce Feldenkraisovy metody probíhají většinou v leže na podložkách. Lektor/ka
vede cviČení hlasem, nepředvádí, co dělat. Lekce jsou příjemné, občas překvapivé. Zkoumají
Širokou Škálu lidského pohybu od velmijednoduchých a pomalých, po složitější dovednosti,
Po lekcích se obvykle dostavuje pocit lehkosti, vzpřímenější postoj, lepší rovnováha, hlubší
dýchání a lepŠÍ pohyblivost. Při pravidelném cvičení často odezní i letitá chronická bolest
a vrací se radost z pohybu. Základní pohyby jako chůze, shýbání se, otáčení, zdvihání
PředmětŮ, vstávání z lehu nebo sedu či obouvání a oblékání, se stávají snazšími
a PříjemnějŠÍmi, V lekcích Feldenkraisovy metody nejde o výkon, ale o kvalitu pohybu
a hledání nových možností.

Pilates
Chcete si vytvarovat postavu, zlepšit držení těla, zbavit se tukových polštářů, odstranit stres
a dát sbohem chronické únavě? Díky nenáročně účinnému cvičeníje to možnél

Cvičení pro seniory
Ku'zy organizuje Dobřichovický Domek za podpory MěÚ Dobřichovice a Nadaěního fondu
pro ROZVOJ PLNÉHO VĚOOVIÍ, Cviěeníje určeno pro aktivní seniory, kteří chtějí i nadále
zŮstat fit. V rámci kuzu si senioři posílí pánevní dno, zlepší koordinaci a stabilitu, naučí se
cviky Pro zpomalení osteoporózy, proti bolavým zádům a základy cévní gymnastiky, Cvičení
bude probíhat na podložkách na zemi a se židlemi.

9.3. PLAVÁNí

Plavání je pro Člověka stejně přirozený pohyb jako běh. Každé novorozeně umí plavat, i když
to zhruba v prvním roce zapomene. Je to přirozená pohybová aktivita, při které se posiluje
a prohlubuje vztah k vodě.
kurzy plavání probíhají ve wellness bazénu v Dobřichovicích: délka 12
hloubka 1,2 - 1,4 m s přelivovou hranou, teplota vody 30-31 "C
Děti jsou po přihlášení rozděleny do skupin podle věku pouze orientačně,
výuky dle schopností a vztahu k vodě, tak aby byly spokojené.

m, šířka 5,5 m,
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co SE oírĚ nnuČíz
- cítit se ve vodě bezpečně a přirozeně se ve vodě pohybovat,
- používání plaveckých pomŮcek,
- základní plavecké polohy a styly,
- správné dýchánípři plavánía potápění.

9.4. TANEc

Balet
CÍlem hodin baletu je nauČit děti cítit rytmus, poslouchat hudbu a probudit lásku k tanci. S tím
souvisí isprávné džení těla a vnímání prostoru.

street dance
Lekce, kde se děti setkají se zakladními tanečními technikami různých tanečních stylů.
Osvojí si rytmus, uvolněnost a radost, kterou tanec a hudba přináší. Kladen bude důraz i na
rozcvičku, zdravý stretching a improvizaci.
CÍlem lekcí neni naučit děti desítky sestav, ale desítky kroků, ktere budou schopny samy
PouŽÍt a v Pokroěilém stádiu budou moci tyto kroky samy rozvíjet, Během roku samozřejmně
budeme tvořit krátkou choreografii na záverečnou prezentaci, ale není to hlavním cílem
tohoto kurzu, hlavním cílem je "tančit'',

Taneční studio Dobřichovice
TaneČní studio Dobřichovice bylo založeno v roce 1998. Studio je zaměřeno na práci s dětmi
od tří let aŽ Po dospělé. Zabývá se scénickým tancem, Výuka vychází z odkazu paní Jarmily
Jeřábkové, ŽaČky lsadory Duncan. Staví na přirozeném pohybu dítěte, na jeho hravosti,
tvořivosti a fantazii.
CÍlem výukY je zanechat dětem jejich přirozenost, nenásilně je kultivovat jak po stránce
fyzické, tak psychické, dovést je k vlastní tvorbě.

Tanec Port de Bras
Originální cviČební aerobní program, kterlý vznikl jako spojení prvků moderního tance
a baletu. Zahrnuje posilovánÍ, strečink a balanci s důrazem na posturu (dženítěla).
Lekce Port de Bras zaČÍná pomalým rozcvičením, ze kterého se plynule přechází do
choreografie. Ta je sloŽena vŽdy z několika na sebe navazujících pohybových prvků vždy od
jednoduŠŠÍch ke složitějším tak, aby sestava byla účinná na všechny potřebné svalové
skuPiny, a přesto nebyla nároČná. Důraz se klade na vedení paží a vzpřímené džení těla.
Celou lekci doprovází hudba v klidném tempu i atmosféře.
Po urČitém Čase se pohyby účastníků stanou elegantnější, džení těla vzpřímenější a chůze
ladnějŠÍ, Poň de Bras je vhodné cvičení pro všechny tanečníky i netanečníky bez ohledu na
věk, kondici či míru koordinace.

VoIný tanec
Volný tanec je jak pro dospělé, tak i pro celou rodinu. Tanec v této podobě je volným
vYjádřením ÚČastníkŮ. Napomáhá očistě těla i ducha, působí jako kataze pro naše různé
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Pocity a po tanci se dá předpokládat,že se prostě,,budeme cítit líp", at'užto pro každého
znamená cokoliv, Před i po tancije prostor na krátké sdílení.

9.5. HUDBA

Bicí
Hudební obor, hra na bicí je zaměřen na výuku základů hry na bicí nástroje, tzn. základní
techniky hry na malý buben a především pak hru na bicí soupravu, která má v dnešní době v
oblasti bicích nástrojů jednoznačně největší zastoupení a to ve všech hudebních stylech (od
klasické hudby, přes jazz, pop, rock až metal). U nás preferujeme lNDlVlDUÁltrtí pŘísrup,
Pilířem Úspěchu je úprava obsahu a stylu výuky každému studentovi zvlášť, přiblížíme si
bubenickou terminologii a základní techniky hry na bicí. Účastník se naučí udžet základni
rYtmy, základní tvary paradiddle a jejich použití v praxi. Zdokonalí si techniku rukou i nohou,
bude mu ukázány složitější rytmy a jak na jejich stavbu. Je možné trénovat improvizaci a její
stavbu, různé styly a složitější rytmy a breaky,

Flétnička pro nejmenší
Na kroužku Flétnička pro nejmenší (3-6 let) se děti budou věnovat jednak průpravným
cviČením pro hru na flétnu fiako správnému džení nástroje či dýchání) a prvním tónům, a|e
také rozvíjeníjejich rytmického cítění pomocí pohybu, hlasu a hrou na rytmické nástroje. V
hodinách se budou učit hrát, zpívat, tancovat a naslouchat hudbě.
KrouŽek Flétnička pro nejmenší je vhodný pro ty, kteří si chtějí vytvářet vztah k flétně jako
hudebnímu nástroji a k hudbě obecně,

Flétna pro děti i dospělé
Flétna Pro děti i dospělé je individuální výuka zobcové flétny nebo klarinetu, kterou nabízíme
ve spolupráci se ZUŠ Oobřichovice.

Klavír pro děti i dospělé
lndividuálnÍ výuka klavíru je vhodná pro děti od 6ti let i dospělé. Souběžně s výukou hry na
klavÍr ÚČastníky seznámíme se základy hudební nauky, jež jim umožní číst noty a rozumět
jim. Žánr, směr a cíl lekcí si určí sám účastník: klasika, pop, doprovod k písničkám či
příprava na školu. převážně začínáme Evropskou klavírní školou či Novou klavírní školou
a lidovými písniČkami. Uspěšnost kurzu je založena primárně na zájmu dítěte, důvěře
a vzájemné spolupráci,

Kytara pro děti i dospělé
lndividuální výuka hry na kytaru je vhodná pro děti od 6ti let i dospělé. Souběžně s výukou
na klasickou kytaru ÚČastníky seznámíme se základy hudební nauky, jež jim umožní číst
notY a rozumět jim. Žánr a směr, ktený preferuje, si určí sám účastník: klaŠika, pop anebo
doProvod k písniČkám. Převážně začínáme lidovými písničkami, jako jsou Skákal pes,
TraviČka zelená, Zahradník apod, Úspěšnost kurzu je založena primárně na zájmu díiěte,
důvěře a vzájemné spolupráci.
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Jak dlouho cvičit doma? Netrváme na délce cvičení, ale dbáme na VÝSLEDEK práce
a efektivitu. Naučíme účastníky správné metodě a přístupu ke cvičení.

Hudební škola YAMAHA
PRVNÍ KRŮČKY
Program zaČÍná s výchovou k hudbě u dětí od 18 můsíců do 4let a navazuje na program
Robátka. Vycházi z předpokladu, že všechny dětispontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus,
Obsah tvořÍ: , jednoduché písně a vyprávění . základy hry na rytmické nástroje . rytmická
cviČenÍ, scénická předvádění . zvuky hrané na tělo, tóny tvořené hlasem . hudební pohybové
hry a ruční práce
DÍkY aktivní ÚČasti alespoň jednoho z rodičů a jejich zapojení do činnostíje působení na děti
cílenějŠÍ a intenzivnějšÍ. Tím, že se děti pravidelně scházejí se stejně starými kamarády, si
zvykalí na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům,
Výuka Probíhá jednou týdně, skupinu tvoři 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. po
absolvovánÍ nabízíme moŽnost pokračovat v programu Rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6
let),

RoBÁTKA
Program Robátka je nejnovějŠím programem Hudební školy YAMAHA, na jehož vývoji se
Podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské
neuroPsYchologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu
se zřetelem k Úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností . Získávalí tak první
elementární povědomí o hudbě.
Jádrem celého konceptu je proces ,,volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a
objevovat nabÍzené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání.
DalŠÍmi atributy jsou zpěv, poslech hudby a hudební-pohybové hry. Pozice rodičů není
vedoucí, jejich úloha spočívá v zajištění a zaopatření dětí.
VYuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů, po
absolvování nabízÍme moŽnost pokračovat v programu První krůčky k hudbě (pro děti od 18
můsíců do 4 let).

9.6. TVoŘENí

Zábavná výtvarka
Zábavná výtvarka je velmi zajímavá díky svému pestrému obsahu a práci dětí různými
technikami a materiály.

ArteRadky
Výtvarná Platforma ArteRadky je pro všechny děti, které se rády vyjadřují vizuální formou.
KrouŽek je zaměřen na děti od přeškolního věku ažpo školáky, podporuje dětskou tvořivost,
respektuje osobnost dítěte,
FilozoÍie: Tvoření dětí je spontánní proces, jehož výsledky my, dospělí, často nemusíme
rozumět. Hlavně děti mladŠího věku rády tvoříživelně, vyjadřují se abstraktně, učí se nalézat
svŮj výtvarný jazyk, vlastní rukopis, Tyto výtvarné procesy jsou pro děti důležité a proto je
dobré je jiŽv Útlém věku podpořit a dát jim prostor pro vyjádření. V ranném věku je podstatňé
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samo tvořenÍ, nikoliv výsledek, neboť dětství je období her, fantazie a objevů. Děti tvoří
kamarádský kolektiv, proto často tvoří skupinové práce, které je učí spolupracovat. Zájem
o společnou tvorbu pak vede k překvapivým výsledkům.
Výtvarno: Děti se seznamují s rŮznými výtvarnými technikami, postupy a materiály. Starší
děti se uČÍ základy perspektivy a malířské techniky (malba temperou, akvarelem, suchým a
olejovým pastelem), grafiky (hry s otisky), kresba (tužkou, uhlem, rudkou a tuší), vždy
nenásilně, aby v dítěti nebyla uhašena jeho svébytná výtvarná řeč. Při hodinách jsoú
PouŽÍvány také netradiČní výtvarné postupy a náměty, výtvarné hry, aby děti uvolnily své
zábrany a rozvíjela se jejich spontaneita. Především pokud si dítě příliš nevěří, málo
konkrétní motivy mu dodají sebedůvěru.
Motivace: Pro motivaci dětí se využívají publikace o známých i neznámých umělcích,
vyprávění, četba nebo poslech hudby.
Filozofie: Hlína se pod dětskýma rukama mění v živou hmotu, která ožívá skrz fantazijní
ProcesY, hmatové vjemy a prostorové vnímání. Není ani tak důležitá podoba hotového
výrobku, jako samotný proces tvoření. Prožitkem z formování hmoty se děti zdokonalují v
Prostorovém vnímání a jsou schopny více ztvárnit svou ideu. Hlína sama o sobě je hmatově
velmi Příjemná a poskytuje uvolnění všech energií, které se v dětech za celý den
nashromáŽdily, CÍlem mého keramického kroužku není přepis reality, spíše uvolněná tvorba
na vlně jedineČnostijedince a svobody projevu, zprostředkování kontaktu s hlínou a hra s ní,
TechnikY a náplň: Děti budou hlínu mačkat, krájet, kou|et, válet, lepit, vpichovat, hladit,
stříhat a vŠelijak jinak přetvářet a formovat její tvar. Seznámí se i s technikou točení na
hrnČÍřském kruhu, modelování a samozřejmě i glazováním a barvením přírodními pigmenty.
Děti si osvojí základy celého procesu práce s hlínou, od zpracování a přípravy, tvořivou
činnost a finální úpravy pigmenty, vše v souladu s tvůrčí svobodou dítěte,

šiti
V krouŽku Šití se nauČÍme vše od základů, vybrat vhodný střih, správně střihnout látku,
entlovat, stehovat..,..aŽ k finálnímu výrobku, kteriý si oblékneme. Zaéínáme samozřejmě od
jednoduŠŠÍch věcÍ, takŽe prvním výrobkem bude kabelka (materiál na kabelku je v ceně
kroužku, dalšímateriál si děti přinesou či koupídle domluvy).

Ateliér pro seniory
ÚČa_stníkY Čeká výtvarná Činnost dle svých představ, prohlubování výtvarných znalostí
návštěvami velkých galerií v praze a cesty za krásami našeho kraje.

Co čeká účastníky v kurzu:

- Seznámení se s představami o budoucí výtvarné činnosti, prohlídka pracovního
prostoru a vybavení;

- VýstavY - sPoleČné prohlížení výsledků prací, jejich vyvěšení na šňůrách nebo na
penelech.

- PřednáŠky - podle vývoje ve výtvarné práci účastníků budou pořádány přednášky
o rŮzných uměleckých technikách, na příkladech z děl významných umělců bude
ukázánajejich osobist a originalita. Vybrané kapitoly z dějin umění budou zařazeny
Podle Přání a zájmu ÚČastníků. Společné diskuze při kávě a čaji podle dohody.
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9.7. BRlcKs4KlDz
TYto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí sady Bricks 4
Kidz@, která je založena na stavebnici LEGO@.
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz@: We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We
Play (Hrajeme si).

- UČÍme se - lektor prezentuje 5 - 10 min lekci na dané téma (např, Větrný mlýn -
vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).

- Stavíme - Žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí
návodu,

- Hrajeme si - Žáci rozvijqí svou vlastní kreativitu právě v čase, kteqý mají na hru.
Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, ktený budeme stavět,
KaŽdý týden pracují Žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických
okruhŮ (např, stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru; a
umoŽňují ŽákŮm osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovatzákladní fyzikální
zákony,
Během Práce na projektu Žáci pracqí ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a
spolupráce.
Po dokonČení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním
výsledků jednotlivých dvojic.

9.8.vzDĚútrtí

Po stopách přírody
CÍlem krouŽku je trávit s dětmi (6 - 12 let) jejich volný čas venku, v přírodě, Spoleěně
objevovat krásy přírody, zaŽívat přírodu na vlastní oči, kůži, nos a uši. V dnešní ryclrlé době
Plné informací a technologií prohloubit vztah k přírodě, probouzet dětskou vnímavost,
zvídavost a Přirozenost, utvořit vzájemná přátelství, Do přírody budeme chodit za každého
PoČasí dle hesla "Není špatného počasí, jen špatné oblečení". V případě potřeby se
uchýlíme do vyhřívan ého zázemí,

Témata a činnosti:

- lesní plody, stromy, houby
- lesní rostliny, zvířata a jejich stopy
- ptáci našich zahrad a lesů, jejich

zpěv
- ryby, vodní ptáci, hmyz
- co u nás roste a kvete
- úklid lesa
- včelařství, myslivost a rybaření

KaŽdý stoPař bude mít vlastní kroniku, do které si společně budeme zaznamenávat nabyté
PoznatkY o přírodě - kresbou, psaním, vkládáním usušených rostlin, listů, vlepováním atd.

- tvořeníz přírodních materiálů,
sázení podzimních cibulovin

- setkání s odborníkem na jedno
ztémat

- hospodářská zvířata, co roste na
poli

- čtenív mapách, buzola, kompas,
šifrování
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Zábavné experimenty
Pomocí badatelských pokusŮ se budou děti seznamovat se základními přírodními zákony a
objevovat taje chemie a fyziky. Jednoduché pokusy si samy vyzkoušejí. pro zvidavé žáky
prvního i druhého stupně,

Věda hrou
Děti se v krouŽku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie,
astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy,
zjistÍ, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod, žáci v kroužku
Provádějí experimenty zabývqíci se např, magnetismem, vulkanismem, mechanickou
energiÍ, vlastnostmi kapalin, plynŮ a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás. Zkrátka
vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem,
Experimenty jsou navrŽeny pro Žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité, při
exPerimentech pouŽÍváme běžně dostupné materiály jako špejle, kancelářské sponky,
balonky, brčka apod.

Feuerstein ův instrumentál ní prog ram
V roČním programu FlE bude s dětmi probrán instrument Uspořádání bodů, od jednotky ke
skuPině (matematika), Orientace v prostoru a Emoce. Vždy jsou zařazována preventivní
cviČení Předcházející poruchám učení. V průběhu roku se zpravidla vyřeší i případné
grafomotorické obtÍŽe, Děti se naučí systematické práci, práci s chybou, plánování,
resPektování názoru ostatních, postupně se omezuje impulzivní jednání, Vytvoří si představu
PoČetní řady a zvládnou principy základních matematických operací (sčítání, odčítání,
násobení, dělení).
Nejdříve byla řeČ, pak teprve psané písmo. Velkou výhodou pro dětije absolvování tréninku
jazYkových schopností podle D, B, Elkonina, kde si osvojí základní principy čtení. Děti se
nauČÍ vyČleňovat jednotlivé hlásky ve slově sluchem, pak k hláskám přiřadii žeton (symbol
písmena), rozlišovat souhlásky a samohlásky, určovat jejich délku.
DoPolední kurz velmi dobře simuluje školní docházku. Děti postupně zvládnou samostatný
Příchod, umí se postarat o své věci, doba systematické práce se prodlouží, počet přestávei<
se sníží.

příprava na přijímacizkoušky pro 5. třídy - český lazyk, matematika
Kuz je vhodný pro Žáky 5. ročníkŮ základních škol. Příprava je zaměřená na přijímací
zkouŠky z matematiky a ěeského jazyka. Maximální počet dětí ve skupině je 10-12 dětí.

Příprava na přijímacizkoušky pro 7. + 9. třídy - český jazyk, matematika
PřiPravili jsme pro Vás kurz vhodný pro žáky 7.a g. ročníků základních škol - příprava na
přijímací zkoušky na střední školu.
Kurz Českého jazyka má 20 lekcí a kurz MATEMAT|KY má 12lekcí. V kurzu je minimálně
5 žáků, maximálně 10-12 žáků.
PříPrava je zaměřená na uČivo, které musí žáci umět na příjímacích zkoušk ách z matematiky
a českého jazyka daného ročníku a na procvičování CERMAT testů,
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AJ hrou a písničkou pro děti
Za Pomoci interaktivních cvičení, písniček a herních aktivit se děti seznámí se základní
slovní zásobou. NauČÍ se písničky, říkanky, herní aktivity, které jim usnadní objevit nový
jazyk. Máme zkušenosti s výukou přes internet.

AJ skupinová výuka pro dospěté
Výuka bude Probíhat v malých skupinkách. Učební texty s poslechy a pomůcky budou
doPlňovány aktuálními internetovými materiály v angličtině s možností pravidelného
sledování vYbraných videÍ. V případě potřeby je možná výuka přes internet. Ukázková lekce
zdarma. Časy lekcí lze po domluvě mírně upráúit.

AJ individuální výuka pro děti i dospěté
DouČování z anglického jazyka je vhodné pro žáky základních škol bud' individuálně, nebo
malé skupinky žáků téže úrovně (ideálně stejné třídy či skupiny).

Je koncipováno jako podpora pro již probíhající výuku anglického jazyka ve škole. Nejedná
se tedY o samostatný kurz, děti si na něj budou nosit své školní sešity nebo učebnice, které
budu, v PříPadě potřeby, doplňovat o konkrétní materiály. Doučování bude vycházet
z individuálních Potřeb dětí- např. někdo se bude potřebovat zaměřit spíše na mluvéní, jiný
třeba na psaní nebo slovnízásobu atp.

NJ individuá|ní lekce pro děti i dospělé
Znalost cizích jazykŮ usnadňuje komunikaci mezi lidmi. Stačí jen vydržet a nevzdávat se,
ZaČáteČníci nebo PokroČilÍ, zďlemci o konverzaci nebo o konkrétní oblast z pracovního
ProstředÍ, individuální hodiny přizpůsobujeme potřebám účastníků kuzu. pokud by se sešlo
3 a více osob, rádi po domluvě otevřeme skupinovou výuku,

ío. PoDMíttxy PRo vzoĚt_ÁvÁruí ÚčnsrruíxŮ sE sPEcÉLNÍMl
VzDĚLÁvAcíMl poTŘEBAMl A DĚT í, žÁl<ů l sfú oer.rrú ŇnoÁl,rÝóij'- 

" "'

P_odmínkY Pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou
PřizPŮsobenY individuálně po dohodě se zákonnými zástupci, ředitelem a veboucím činnosti,
Pa!q_ 

j: vhodlá spolupráce se školskými zařízeními a odborem sociální peee ÚÚ. ŠÝÓ
Dobřichovický domek spolupracuje úzce se školní psycholožkou. podle povany zvolené
aktivitY Úěastníka je možné spolupracovat s asisteniem nebo dospělým doprovodem
účastníka.
Pedagogové vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého účastníka, k učení
i ke komunikaci s ostatními. Také jsou připraveni se aktivně podílet na integraci těchto
ÚČastníkŮ do Činnosti kolektivu přizpůsobováním podmínek 'činnosti jejich možnostem
a potřebám.
Na základě individuálních potřeb účastníka je stanovena vhodná forma vzdělávání.

www.dobrichovickydomek. cz Št<olnivzdělávací program 20



Středisko vo!ného času Dobřichovický domek
5. května !2,252 29 Dobřichovice
lČ:04626 478
www.dobrichovickydomek.cz

1 í . účAsTtrtícl zÁ.lnaovÉHo vzoĚúvÁruí

Úěastníci zájmového_ vzdělávání jsou děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být také
PedagogiČtí pracovnÍci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické
osobY bez omezení věku abez ohledu na místo jejich trvalého pobytu, nebo jiné podmínky.

12. poDMítrtxy pŘuÍtvlÁttí ucnezEčů A
A u KoNčovÁNí vzoĚt-ÁvÁr.rí

PoDMíNKY pnŮeĚHu

12.1. Přijímání uchazečů
Do jednotlivých forem zájmového vzdělávání se mohou hlásit všichni zájemci. přijetí je
g9dmÍlě19 schopností organizace vytvořit zájemci odpovídající podmínky. erijimairi
ÚČastníkŮ je rovněŽ ohraničeno kapacitou a případně věkem, pro který já aktivita určena.

o Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost přihláška podepsaná
ÚČastníkem, u nezletilých zákonným zástupcem, zaplacení stanbvené úplaiy.

' PříleŽitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost- zpravidla
bez přihlášky, za úplatu dle stanovené výše.o DalŠÍ Činnost 

_ 
spoj9ná s pobytem mimo místo a táborová činnost - přihláška

PodePsaná ÚČastníkem, u nezletilých zákonným zástupcem, lékařské potvrzení,
zaplacení stanovené úplaty.

o OsYěÍová Činnost, vzdělávací semináře - zpravidla bez přihlášky, za úplatu dle
stanovené výše.

. lndividuální práce, rozvoj nadání dětí, žáků a studentů - na základě
podepsané zákonným zástupcem nebo vysílající organizace, zaplacení
úplaty - dle charakteru individuální práce,

' Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky - přihláška podepsaná účastníkem,
zpravidla za úplatu dle stanovené výše,

12.2. Průběh vzdělávání

přihlášky
stanovené

ZákladnÍ Pravidla PrŮ!ěhu zájmového vzdělávání pro všechny oblasti stanovuje škotní
vzd_ělávací Program. Dále se řídí plány činností a aktivit na daný školní rok a vnitřními
:T.irni.""_ri. org.a.nizace. V případech závažného a opakovaného porušení Vnitřního řádu
SVC může být účastník vyloučen.

VYdávání dokladu o ukoněení zájmového vzděláváníje závislé na typu činnosti.o Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmové činnosí: - osvědčení o absolvování
zájmového Útvaru - jméno, příjmení, název zájmového útvaru, razítko, podpis ředitele
nebo vedoucího zájmového útvaru

12.3. Ukončování vzdě!ávání
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PříleŽito§ná výchovná,..vzqdávací, zájmová a tematická rekreační činnost: dle formy
bez dokladu nebo pamětní list, diplom, potvrzení o účasti, osvědčení o absolvování-
jméno ÚČastníka, název akce, datum a místo konání, razítko organizace, podpis
organizátora akce

|alŠÍ Činnosí spoJ'ená s pobytem mimo místo a táborová činnost: dle formy bez
dokladu Pamětní list - jméno , název akce, datum a místo, podpis vedoucího tábora
Osvětová Činnost, vzdělávací semináře: dle formy bez dokladu nebo potvrzení
o účasti - jméno, název akce, datum a místo, podpis vedoucího akce
lndividuální práce, rozvoj nadání dětí, žáků a studentů: dle formy bez dokladu nebo
Pamětní list, diPlom, jméno, příjmení, datum a místo konání, ná2ev činnosti, razítko
organizace, podpis vedoucího činnosti.
Vzdělávání pedagogických pracovníků: osvědčení o absolvovánívzdělávací aktivity

Í3. POPIS MATERÁLNÍCH PODMÍNEK

Materiální vYbavení .pro vŠechny formy vzdělávání je na odpovídající úrovni v souladu
s obecně Platnými piedpisy a normami, vzdělávacími potřebami Kiehtů a potřebami pro
Činnost PedagogŮ. Stávající prostory jsou účelné, estetické, bezpečné á oopovíoalicí
souČasným PoŽadavkŮm pro činnost, Jednotlivé místnosti organizacelsou koncipovanyláro
univerzálnÍ, dále vYtv_áříme podmínky pro specializované činňosti. Naší snahou le vytúóřeni
reprezentativního a účelového zařízení pro město Dobřichovice.
V domě, kde SVČ sídlí, se nachází výtvarný a keramický ateliér, zázemi pro lektory
a vedoucí aktivit, skladové prostory, technické zázemí a odpovídající sociální zázemí.
V_Přízemí je k dispozici pro skupinovou výuku a skupinové aktivity Společenská místnost,
dále Denní místnost, kancelář pro individuálnívýuku či aktivity,
V_P9tie SVČ vyuŽívá rohovou třídu/prostor pro áktivity předškolních dětí a mladších školních
dětí. Centrem dění v 1. patře je taneční sál.
V _c9lé.a 9bjektu je návŠtěvníkům SVČ k dispozici volné připojení na internet, informační
veřejný PC, volně přístupný v přízemí.
SPoleČenská místnost je vybavena audiovizuální technikou, audiotechnikou jsou vybaveny
i další místnosti určené k výuce,
DvŮr budovY SVČ je vybaven jednoduchým sedacím nábytkem, proto se výuka může
v Příznivém PoČasí odehrávat i na čerstvém vzduchu, Dále je zde možno použít jednoduché
zázemí Pro PředŠkolní a mladŠÍ Školní děti. Dvůr slouží pro setkávání většího množství
návštěvníků během slavnostía akcí svč.

14. PoPls PERsoNÁLNícH PoDMíNEK

Činnost organizace je zajiŠtěna interními a externími pracovníky. lnterní zaměstnanci, kteříjsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy, vykonávají svě úroty dle ,,Náplně práce..
Externí Pracovníci (zaměstnáváni na základě ootrooy o provedení- prácó nebo dohody
o. Pracovní Činnosti) z3bgzpeéuji zájmové vzdělávání ná základě cílů a plánů SVč v daném
školním roce. V čele SVC stojí ředitelka.
Sledujeme předepsanou kvalifikaci dle zákona 56gt 2oo4 Sb., zákon o pedagogických
Pracovnících a Zákoníku práce v platném znění. Lektoři se dále proškolují v rámci kuzů
Dvpp ve vztahu k jejich pracovníčinnostia dalšímu profesnímu růstu.
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í5. PoPls EKoNoMlcKÝcH PoDMíNEK

Středisko volného Času Dobřichovický domek využívá vícezdrojového financování, které je
zajištěno:

o základním příspěvkem zřizovatele,o příspěvky MŠMT, KU,
o sponzorskými dary firem ijednotlivců,o poskytováním služeb v oblasti hlavní činnosti,o doPlňkovou Činností SVČ (pronájem táborových základen, zapůjčování materiálu

a vybavení, poskytování propagace a reklamy).
VýŠe ÚPlatY od ÚČastníkŮ za zájmové vzdělávání je stanovena na každý školní rok v tzv.
ceníku Pravidelné zájmové činnosti. Výše úplaty se odvíjí od kalŘulace provedené
ekonomem svč podle příslušných nákladú spolenyc'rr s konkrétníčinností.

16. PoPls PoDMíNEK BEzPEčruosrl PRÁCE A oGHRANY ZDRAVí

VŠichni Členové organizace a její sloŽky (zaměstnanci, účastníci jednotlivých činností) jsou
seznámeni se základními podmínkami bezpečnosti práce a pózárni ochraně. povinnost
zajistit toto PouČení má ředitel zařízení;vedoucíjednotiivých činností, pracovník zodpovědný
za dodrŽování BOZP a PO pravidelně. V_ případě činnóstí, které nejsou běžné neno ;soúzvláŠtě nebezPeČné, musí vedoucí těchto činností absolvovaí příslušná sp"ciální
PřezkouŠení o bezpeČnosti práce a požární ochraně, nejsou-li předepiána přímo školení
a zkoušky.
ZodPovědnost za bezp_eČno_st práce určitého kolektlvu nese pověřená způsobilá osoba
starŠÍ Í8 let , a to i v případě, že by byla momentátně při dané činnosti nepřítomna.

17. PRAV|DLA GDPR

ÚČastníci kuzŮ jsou při vyplnění přihlášky informován i, že za účelem zajištění účasti
ÚČastníka na kurzulakci/táboře je nezbytn é zpracovávat jeho osobní údaje, jakožto i osobní
Údaje o zákonných zástupcích, včetně zdravotních informací za účelem poskytnutí první
Pomoci. VeŠkeré osobní Údaje jsou zpracovávány vsouladu se zákonem č. 11ol2o19 Sb.
A Nařízení EU Č. 67912016 o ochraně osobních údajů, a to po dobu poskytování služeb
a následných 5 let archivace. Jakékoliv informace, zdravotní zprávy posiytnuté během
kurzŮ/akcÍ, vČetně veŠkeqých dalších osobních údajů sdělených támtéž, jsou znióeny
Či skartovánY Po ukonČení kuzu, Učastníci jsou obeznámeni, že mqí právo na informace
o tom, jaké osobní Údaje Dobřichovický domek zpracovává, za jakým účelem, jak dlouho
a kdo k nim má Přístup. Dále o právu na opravu osobních údajů, právu na výmaz a právu na
Přenos, Pokud by nesouhlasili se zpŮsobem, jakým Dobřichovický domek zpracováváosobní
Údaje, mohou se obrátit se stížností na Úřad na ochranu osobnícň údajů www.uoou.cz.
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V Dobřichovicích 27. 08. 2021

středisko volného času
Dobřichovichý domek

lčo: 04626478
5. května 12,252 29 Dobřichovice

Platnost a účinnost od 01. 09.2021

l ,,t

,",tw/
lng. Radka Áxv PrrO.
ředitelka v

www. dobri ch ovi cky d o me k. cz
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