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1. Identifikační údaje
Název:
Dům dětí a mládeže Klatovy, ul. 5.května 109
IČO: 69459096
IZO: 600 028 623
Tel. 376 311 345, fax. 376 310 357
Email: ddm@klatovy.cz
Web: www.ddm.klatovy.cz
Ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kovanda
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Odloučené pracoviště:
Klatovy - Vídeňská 24, Klatovy - tělocvična,sál
Turistické základny:
Kunkovice – Čachrov – turistická základna
Hojsova Stráž - Nýrsko- turistická základna
Doplňková činnost:
- Hostinská činnost
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- Realitní činnost
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
- Pronájem a půjčování věcí movitých

2. Charakteristika organizace
Dům dětí a mládeže, Klatovy, Ul. 5. Května 109 (dále jen DDM) je střediskem volného času,
které uskutečňuje zájmové vzdělávání formou domu dětí a mládeže, podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v aktuálním znění, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v aktuálním
znění.
Statutárním zástupcem DDM je ředitel.

Ředitel jmenuje svého zástupce, který není statutárním zástupcem. Zastupování ředitele v jeho
nepřítomnosti pro vnější jednání určuje Organizační řád DDM.
DDM vykonává činnost na adresách:
 Ul. 5. Května 109, 339 01 Klatovy – sídlo organizace, ředitelství, ped. pracovníci,
klubovny
 Vídeňská 24, 339 01 Klatovy – víceúčelový sál

3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence
 schopnost umět si smysluplně naplnit volný čas
 schopnost samostatně či v kolektivu rozvíjet a uplatnit vlastní talent, dovednosti a
schopnosti
 schopnost vyhledávat, získávat a uplatnit nové znalosti a dovednosti
 dovednost aktivního odpočinku a rekreace
 schopnost aktivní činností a pobytem v kolektivu vyhnout se negativním vlivům okolí
 schopnost aktivní a konstruktivní komunikace a kooperace v kolektivu a v rodině
 posílení tělesného a duševního zdraví a rozvoje sebevědomé a plnohodnotné osobnosti
 rozvoj a posilování soutěživosti
 prevence nudy, závadového chování, kriminality a vlivu negativních jevů

4. Formy zájmového vzdělávání DDM
 pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen
ZÚ) - kroužcích, klubech, kurzech;
 příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v místě
sídla organizace, účast na příležitostných soutěžích, výletech, zábavných akcích a
podobně;
 spontánní - využití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností, především
zábavných a rekreačních, často pojatých jako prevence sociálně patologických jevů
vyplývajících především z nudy, činnost otevřeného klubu;
 organizování olympiád - předmětových, uměleckých, sportovních a jiných
postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT;
 práce s talenty a nadanými jedinci - individuální práce s nadanými dětmi, žáky a
studenty;

 prázdninová činnost - pobytové tábory a soustředění ZÚ zpravidla mimo místo sídla
organizace a akce tzv. příměstského tábora ve městě a mimo město formou
jednodenních výletů;
 výukové programy - nabídka zejména dopoledních odborných seminářů pro pedagogy,
žáky, děti, případně další zájemce;
 osvětová činnost - shromažďování a poskytování informací pro účastníky zájmového
vzdělávání.

5. Účastníci zájmového vzdělávání
Účastníky zájmového vzdělávání DDM jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci,
zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby a to bez ohledu na
místo jejich trvalého pobytu.

6. Délka zájmového vzdělávání DDM
DDM vykonává zájmové vzdělávání po celý školní rok i ve dnech, kdy neprobíhá školní
vyučování.
Z organizačních důvodů se za školní rok v DDM považuje období od poloviny záři do
poloviny června. Za období prázdnin se považuje období od poloviny června do poloviny září
a termíny dalších prázdnin vyhlášených MŠMT. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová
činnost v ZÚ zpravidla začíná v polovině měsíce září.

7. Úplata za zájmové vzdělávání v DDM
Zájmové vzdělávání v DDM je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši základní úplaty určuje
ředitel. Úplata za zájmové vzdělávání je určena na částečné pokrytí provozních nákladů
příspěvkové organizace DDM.
Úplata se platí ve dvou splátkách (polovina září – prosinec, leden – polovina června)
v hotovosti v úředních hodinách v pokladně DDM (Ul. 5. Května 109) nebo bezhotovostním
převodem na účet DDM a to nejpozději do 31. 9. (1. splátka) a do 31. 1. (2. splátka).
Za zaplacení úplaty zodpovídá vedoucí ZÚ či vedoucí akce.
Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi či studentovi v případech uvedených v
§ 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a to na základě písemné žádosti.

8. Podmínky přijímání a evidence a pojištění účastníků zájmového
vzdělávání DDM
Ředitel předem určí pro jednotlivé formy vzdělávání dolní a horní věkovou hranici účastníků.
Toto je u každé činnosti uvedeno v náborových a propagačních materiálech. Pokud tomu
nebrání zdravotní, fyziologické či jiné důvody, může ředitel povolit individuální věkové
výjimky na základě písemné žádosti rodičů či zletilého účastníka.
Účastníci pravidelného zájmového vzdělávání a účastníci táborové činnosti vyplňují
přihlášku, kterou podepíší rodiče dítěte či zletilý účastník. Tento dokument musí obsahovat
jméno, příjmení, bydliště, datum narození, popřípadě další předepsané údaje či potvrzení.
Přihláška je školní matrikou.
Spontánní aktivity a některé formy příležitostných akcí výše uvedené dokumenty nevyžadují.
Evidence účastníků se provádí na prezenční listinu, která musí obsahovat jméno, příjmení,
datum narození, bydliště a podpis účastníka.
U pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v zájmových útvarech je veden deník
se seznamem účastníků a evidencí docházky, záznamem obsahu jednotlivých schůzek,
plánem činnosti, evidencí účasti členů na soutěžích a přehlídkách, příp. dalšími údaji.
Na volná místa v některých ZÚ je možné se přihlásit i v průběhu školního roku.

9. Průběh a ukončení zájmového vzdělávání
Z organizačních důvodů se za školní rok v DDM považuje období od poloviny záři do
poloviny června. Ve výjimečných případech může začít pravidelná zájmová činnost začínat
na začátku září a končit na konci června. Tyto údaje jsou uvedeny v ŠVP příloze č. 1,
náborových a propagačních materiálech.

10. Doklad o ukončení vzdělávání
DDM nevydává doklad o ukončení zájmového vzdělávání.
Ředitel může v ojedinělých případech na základě písemné žádosti vydat potvrzení o
prokazatelné účasti v některých formách zájmového vzdělávání.

11. Materiální, personální a ekonomické podmínky zájmového vzdělávání
DDM
DDM realizuje zájmové vzdělávání ve vlastních prostorách a pronajatých prostorách, které
odpovídají hygienickým a bezpečnostním podmínkám a předpisům, nebo na veřejném
prostranství.
Každou formu zájmového vzdělávání vede interní či externí pedagogický pracovník, který
splňuje zákonem (§ 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění)
a ředitelem určené předpoklady, je předem prokazatelně poučen o podmínkách bezpečnosti
práce a ochrany zdraví a má s DDM uzavřenu smlouvu či dohodu zakládající pracovně právní
vztah.
Při některých formách zájmového vzdělávání mohou vypomáhat další externí pracovníci,
kteří jsou náležitě poučeni ředitelem či vedoucím oddělení a podléhají jejich vedení.
Technicky a provozně zajišťují zájmové vzdělávání interní a externí techničtí a provozní
pracovníci.
Ekonomicky je zájmové vzdělávání financováno ze státního rozpočtu, rozpočtu Plzeňského
kraje, příspěvků vybraných za úplatu za zájmové vzdělávání a dalších prostředků plynoucích
z vedlejší činnosti DDM, případně z dalších finančních darů a dotací od města Klatovy a
právnických či fyzických osob.

12. Řízení činnosti a hodnocení
Činnost organizace se řídí tímto školním vzdělávacím programem včetně jeho přílohy č. 1 pro
každý školní rok. Operativními nástroji řízení jsou pracovní porady a zápisy z nich, propozice
akcí, náplň činnosti ZÚ, příkazy ředitele, vnitřní směrnice, organizační řád organizace.
Nástroji hodnocení jsou hospitace v jednotlivých ZÚ a zápisy z nich.
Předběžná, průběžná a následná kontrola je ředitelem prováděna v oblasti ekonomické a
provozní podle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, nakládání s
majetkem organizace, Vnitřní kontrolní systém a Vnitřní směrnice pro postup při nabývání,
evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování majetku organizace.
Řízení, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu ve všech oblastech provádí ředitel a
osoby jím pověřené.

13. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami
Uchazeči se speciálními potřebami mají možnost účastnit se takových forem činností, které
odpovídají jejich potřebám a personálním a materiálním možnostem DDM Klatovy.
Zajištění rovné příležitosti ke vzdělávání je jedním z důležitých projevů sociální soudržnosti
společnosti a působí jako účinná prevence sociálně nežádoucím jevům ve školním a jiném
prostředí.
DDM není výběrové zařízení, je otevřené i pro netalentované a děti s lehčím handicapem.
Účastníci mají možnost najít uplatnění v nekonkurenčním prostředí, v menším kolektivu a v
činnostech, ve kterých se mohou realizovat.
Integrace účastníků zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami je
realizována především individuální formou – začleněním jednoho či více dětí, žáků nebo
studentů do běžných organizačních jednotek a aktivit.
DDM získává podklady o SPV od rodičů (případně uchazečů) – viz. přihláška

14. Obsah a časový plán zájmového vzdělávání DDM pro školní rok
Obsah a časový plán všech forem zájmového vzdělávání DDM pro školní rok 2016/2017
uvádí přílohy 1 – 3.

Příloha č. 1

NABÍDKA KROUŽKŮ
na školní rok 2016/2017
Pokud není uvedeno jinak, probíhá zájmová činnost od ½ září do ½ června.
Platba za kroužek je rozdělena do dvou částí: ½ září – prosinec a leden – ½ června.
Služba pro rodiče ZDARMA. Vodění dětí z družin ZŠ Plánická (Po – Pá) a Masarykova ZŠ (Po – Čt) a z MŠ
Singrova (Po) a MŠ Luby (Pá).

Hudební kroužky

Flétna budova E, areál Ul. 5. Května 109
Vedoucí kroužků: Kateřina Bělochová
Pondělí
13.00 – 13.45
začátečníci
385,-/605,13.45 – 14.30
2. ročník
385,-/605,Úterý
13.30 – 14. 30 flétnový souborek I.
385,-/605,15.30 – 16.30
3.+ 4. ročník
385,-/605,Středa
13.30 – 15.00
flétn. souborek II. + altová flétna
385,-/605,15.00 – 16.30
flétn. soubor Marmeláda 275,-385,Čtvrtek
13.00 – 13.45
začátečníci
385,-/605,13.45 – 14.30
3. ročník
385,-/605,Pátek
14.00 – 14.45
2. ročník
385,-/605,14.45 – 15.30
začátečníci (možno i s rodiči) 385,-/605,Kytara budova E, areál Ul. 5. Května 109
Vedoucí kroužků: Kateřina Bělochová
Pondělí
14.30 – 15.30
začátečníci
385,-/605,15.30 – 16.30
3. ročník
385,-/605,16.30 – 17.30
6. ročník
385,-/605,Úterý
14.30 – 15.30
2. ročník
385,-/605,Středa
16.30 – 17.30
2. ročník
385,-/605,17.30 – 18.30
3. ročník
385,-/605,Čtvrtek (pouze v ZŠ Předslav) vedoucí: Jaroslava Holá
15.00 – 16.00
385,-/605,Pátek
15.30 – 16.30
začátečníci
385,-/605,16.30 – 17.30
7. ročník
385,-/605,17.30 – 18.30
nejpokročilejší
385,-/605,-

Jazykové kroužky

Angličtina budova E, areál Ul. 5. Května 109
Pondělí Vedoucí kroužků: Petra Vildová
Začínáme 3. 10.
14.30 – 15.15
začátečníci (předškoláci) 385,-/605,15.15 – 16.15
mírně pokročilí
385,-/605,16.15 – 17.15
pokročilí
385,-/605,Středa Vedoucí kroužků: Petra Vildová
Začínáme 5. 10.
13.30 – 14.30
začátečníci (1. – 3. třída) 385,-/605,Čtvrtek Vedoucí kroužků: Ilona Šilhavá
Začínáme 15. 9.
15.00 – 16.00
mírně pokr. (8–9 let)
385,-/605,16.00 – 17.00
mírně pokr. (10-11 let)
385,-/605,17.00 – 18.00
pokročilí (od 12 let)
385,-/605,Francouzština budova E, areál Ul. 5. Května 109
Vedoucí kroužku: Klára Rosová
Pondělí
15:00 -16:00
6 - 8 let začínáme 12. 1. 2017 605,16:00- 17:00
9 - 12 let začínáme 12. 1. 2017 605,-

Němčina budova E, areál Ul. 5. Května 109
Vedoucí kroužku: Petra Vildová
Začínáme 5. 10.
14:30 -15:30
začátečníci (1. – 3. třída) 385,-/605,dle zájmu
začátečníci (II: stupenň) 385,-/605,-

Sportovní kroužky

Aerobik sál Vídeňská ul.
Vedoucí kroužků: Jana Soukupová
Čtvrtek
17.00 – 18.00
10 – 18 let
385,-/605,Aikido sál Vídeňská ul.
Vedoucí kroužku: Josef Šimáček
Pondělí začátek 12. 9.
18.00 – 20.00
od 10 let
685,-/905,- (dospělí 985,/1205,-)

Pátek začátek 16. 9.
18.00 – 20.00
od 10 let

685,-/905,- (dospělí 985,-

/1205,-)

Florbal
Vedoucí kroužků: Pavla Vlčková
Pondělí – sál Vídeňská ul.
13.30-14.30
7 - 10 let
14.30-15.30
8 - 11 let
15.30-16.30
12 -14 let
Úterý – sál Vídeňská ul.
13.00-14.00
5 - 7 let
14.00-15.00
8 -11 let
15.00-16.00
8 –11 let
Středa – sál Vídeňská ul.
13.30-14.30
7 -10 let
velká tělocvična Masarykovy ZŠ
15.00-16.00
15 -17 let
16.00-17.00
12 – 14 let
17.00-18.00
13-15 let
18.00-19.00
15 - 19 let
Čtvrtek – sál Vídeňská ul.
13.00–14.00
5 – 8 let
14.00-15.00
10 -13 let
velká tělocvična Masarykovy ZŠ
16.30-18.00
12 -14 let
Mixle Pixle – tanečně-pohybový
Vídeňská
Vedoucí kroužku: Jana Soukupová
Čtvrtek
16.00 – 17.00
6 – 9 let
Plavání plavecký bazén
Vedoucí kroužků: Miloslava Makovcová
Pondělí
15.00 – 16.00
neplavci
16.00 – 17.00
neplavci
17.00 – 18.00
slabší plavci
18.00 – 19.00
plavci – zdokonalovací plavání
Úterý
14.30 – 15.30
rodiče s dětmi
Středa
15.00 – 16.00
neplavci

385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,420,-/660,kroužek sál

385,-/605,-

525,-/825,525,-/825,525,-/825,525,-/825,525,-/825,525,-/825,-

16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
Čtvrtek
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18:00 – 19:00
Pátek

slabší plavci
525,-/825,plavci – kondiční plavání
525,-/825,plavci – zdokonalovací plavání 525,-/825,neplavci
slabší plavci
neplavci
plavci – kondiční plavání

525,-/825,525,-/825,525,-/825,525,-/825,-

15.00 – 16.00 neplavci
525,-/825,16.00 – 17.00 plavci – zdokonalovací plavání 525,-/825,17.00 – 18.00 plavci – kondiční plavání
525,-/825,-

Saunováček hotel Centrál
Vedoucí kroužku: Petr Volmut
Neděle (říjen – prosinec/leden - duben)
16.00 – 17.00
3 – 10 let
1290,-/1720,(1 dospělý + 1 dítě)

Scateboarding scatepark za tratí BMX
Vedoucí kroužku: Jindřich Janda začínáme 12.9.
Pondělí (září – říjen, květen - červen)
16.00 – 17.00
od 7 let
300,-/300,Sportovní gymnastika těl. ZŠ Plánická na
Vodojemu
Vedoucí kroužku: Lucie Duchoňová, Miloslava
Jíchová
Pondělí
16.30 – 19.00
OBSAZENO
455,-/715,Stolní tenis sál Vídeňská ul.
Vedoucí kroužků: Pavla Vlčková
Úterý
16.00 – 17.00
6 – 11 let
385,-/605,17.00 – 18.00
od 12 let
385,-/605,Sporťák tělocvična SPŠ
Vedoucí kroužků: Miloslava Makovcová
Úterý
16.00 – 17.30
5 – 10 let
420,-/660,Vodáci loděnice Tajanov
Vedoucí kroužku: Tomáš Zítka, Daniel Koželuh
Pátek
15.00 – 17.00
od 10 let
455,-/715,Volejbal + míčové hry tělocvična Masarykovy ZŠ
Vedoucí kroužku: Pavla Vlčková
Čtvrtek
15.30 – 16.30
od 6 let
385,-/605,-

Taneční kroužky
Společenský tanec sál Vídeňská ul.
Vedoucí kroužku: Pavel Vild
Středa
15.30 – 16.30
přípravka od 5 let
16.30 - 19.30
začátečníci + pokročilí

385,-/605,385,-/605,-

Taneční skupina Destiny
Vedoucí kroužku: Dominika Horejšová
Pondělí malý sál Gymnázium KT
17.00 – 18.00
4 – 6 let Mažoretky
Úterý malý sál Gymnázium KT
16.45 - 17.45
5 – 7 let MIX DANCE
Úterý sál Vídeňská ul.
18.00- 19.00
8-12 let MIX DANCE
Čtvrtek malý sál Gymnázium KT
16.00 – 17.00
5 - 8 let Mažoretky
17.00 – 18.00
5 – 7 let POMPON
18.00 – 19.00
8 – 13 let POMPON

385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,385,-/605,-

Taneční skupina D - Stars
Vedoucí kroužku: Daniela Kalistová
Pondělí tělocvična SZPŠ
16.00 – 18.00
11 – 13 let Děti starší I.
18.00 - 19.30
10 – 13 let Děti starší II.
Úterý hala CMS
15.00 - 17.00
8-10 let Děti mladší
Středa tělocvična Masarykova ZŠ
15.45 - 17.15
8-10 let Mini děti

595,-/935,420,-/660,420,-/660,420,-/660,-

Přípravka – připravujeme od 1. 1. 2017

Technické kroužky
Elektrokroužek Střední průmyslová škola KT
Vedoucí kroužku: Stanislav Hess
Čtvrtek
15.00 – 16.00
od 9 let
385,-/605,Počítače Střední průmyslová škola KT
Vedoucí kroužku: Václava Kriegerová
Úterý
15.00 – 16.00
490,-/770,RC auta mini Z budova A, Ul. 5. května
Vedoucí kroužku: Jiří Pfeffer
Pondělí
16.00 – 18.00
od 7 let
455,-/715,-

Výtvarně-keramické kroužky
Vedoucí kroužku: Jarmila Javorská, Jana Soukupová
Pondělí budova E, Ul. 5. května
Základní výtvarné techniky
13.00 – 14.30
5 – 7 let
455,-/715,Keramika
14.30 – 16.30
7 – 10 let
455,-/715,Výtvarné techniky, keramika
14.30 – 16.30
11 – 15 let
455,-/715,Malba, kresba a příprava na umělecké školy
14.30 - 16.30
13 – 18 let
455,-/715,Úterý budova E, Ul. 5. května
Výtvarné techniky, keramika
13.30 – 15.30
6 – 10 let
455,-/715,Výtvarné techniky, keramika
13.30 – 15.30
6 - 10 let
455,-/715,Výtvarné techniky, keramika
15.30 – 17.30
6 – 10 let
455,-/715,Výtvarné techniky, keramika
15.30 – 17.30
11 – 15 let
455,-/715,Středa budova E, Ul. 5. května
Výtvarné techniky, keramika
13.30 – 15.30
6 – 10 let
455,-/715,Šperk (mírně pokr.), malba, kresba, keramika
13.30 – 15.30
11 – 15 let
455,-/715,Výroba šperků (zač.), malba, kresba, keramika
15.30 – 17.30
9 – 13 let
455,-/715,Výroba šperků (mírně pokr.), malba, kresba, keramika
15.30 – 17.30
10 – 15 let
455,-/715,Čtvrtek budova E, Ul. 5. května
Keramika
13.30 – 15.30
7 – 10 let
455,-/715,Keramika (pokročilí)
14.00 – 16.00
10 – 13 let
455,-/715,Keramika (pokročilí)
16.00 – 18.00
13 – 18 let
455,-/715,Pátek budova E, Ul. 5. května
Základní výtvarné techniky
13.00 – 14.30
5 – 7 let
455,-/715,Výroba šperků (začátečníci), malba, kresba, keramika

14.30 - 16.30
10 – 12 let
455,-/715,Výroba šperků (pokročilí), malba, kresba, keramika
14.30 - 16.30
13 – 18 let
455,-/715,-

Ostatní kroužky
Deskové hry budova E, areál Ul. 5. Května
Vedoucí kroužku: Tomáš Kovanda
Středa
15.00 – 17.00
od 7 let
385,-/605,Matematický kroužek budova E, areál Ul. 5. Května
Vedoucí kroužku: Lenka Bořánková
Pondělí
17.00 – 18.00
1. – 5. třída ZŠ
385,-/605,Přírodovědný kroužek budova E, areál Ul. 5. Května
Úterý 1x za 14 dní
15.00 – 16.30
od 8 let
připravujeme
Rybáři budova E, areál Ul. 5. Května
Vedoucí kroužku: Ivan Lederer
Čtvrtek lichý týden začátečníci (začátek 15. 9.)
15.30 – 17.30
8 – 12 let
385,-/605,Čtvrtek sudý týden pokročilí (začátek 22. 9.)
15.30 – 17.30
8 – 12 let
385,-/605,-

Pro nejmenší od jednoho roku do šesti let
BABY KLUB pro maminky s dětmi
Vedoucí kroužku: Pavla Vlčková
budova E, areál Ul. 5. Května 109
Středa 9.00 – 11.00

30,-/hod

Cvičení pro radost sál Vídeňská ul.
Vedoucí kroužků: Pavla Vlčková
Pondělí
16.30-17.30
2 – 6 let
Pátek
13.00-14.00
2 – 6 let

385,-/605,385,-/605,-

Kroužek logopedické prevence
budova E, areál Ul. 5. Května
Vedoucí
kroužku:Milena
Klimešová,Martina
Kozderková
Středa
15.00 – 16.00 rodiče s dětmi 2,5 – 3,5 let 455,-/715,16.00 – 17.00 4 – 6 let
455,-/715,-

Škatulata (hudebně – pohybový kroužek)
Vedoucí kroužku: Kateřina Bělochová
Čtvrtek sál Vídeňská ul.
15.00 – 16.00
4 – 6 let

385,-/605,-

Výtvarníček rodičů s dětmi
Vedoucí kroužku: Pavla Vlčková
Pondělí budova E, areál Ul. 5. Května 109
10.00 – 11.30
2 – 6 let
385,-/605,-

Klub otevřených dveří
Pondělí – Pátek 12.30 – 17.00 budova E, Ul. 5. Května
109
PC, playstation, wii-hry, air hockey, deskové hry, weykick,..

Příloha č. 2
Plán příležitostných akcí
na rok 2016/2017

Měsíc

Akce

Garant akce

září
Běh Klatovskou kolonádou

Javorská

Florbalový turnaj
Výlet do Plzně
Výtvarné dílny

Vlčková
Makovcová
Soukupová

Výstava v Měks

Soukupová/Javorská

Vánoční florbalový turnaj ZŠ a SŠ
Adventní koncert
Vánoční charitativní bazar (ve spolupráci s MěÚ,
Okrašlovacím spolkem)

Vlčková
Bělochová

Plavecké závody
Pololetní koncerty
Turnaj ve stolním tenisu

Makovcová
Bělochová
Vlčková

Soustředění aerobik + kytary
Florbalový turnaj ZŠ, SŠ
Výtvarné dílny
Výlet do Prahy

Soukupová,
Bělochová
Vlčková
Soukupová
Makovcová

Noc s Andersenem
Velikonoční výtvarné dílny

Kovanda
Soukupová/Javorská

Kanjam turnaj

Kovanda

Klatovský volňásek
Výstava v městské knihovně
Závěrečné koncerty
Florbalový maraton
Zahradní slavnost, výstava výtvarných prací v DDM
Děti v akci

Kovanda
Javorská
Bělochová
Vlčková
Soukupová/Javorská
Povolná

říjen

listopad
prosinec

Kovanda

leden

březen

duben

květen
červen

Příloha č. 3

Plán táborové činnosti na školní rok 2016/2017
Termín

Tábor - místo

Počet účastníků

Věk

Hl. vedoucí

červenec

Kunkovice

70

7 - 15

Soukupová

červenec

Kunkovice

55

7 - 15

Šebestová

červenec

Příměstský tábor

30

7 - 15

Vlčková

červenec

Hojsova Stráž

25

7 - 15

Kovandová

červenec

Hojsova Stráž

25

7 - 15

Dryjová

červenec

Hojsova Stráž

25

7 - 15

Čížková

srpen

Příměstský tábor

30

7 - 15

Bělochová

srpen

Příměstský tábor

30

7 - 15

Makovcová

srpen

Příměstský tábor

30

7 - 15

Kroupová

srpen

Kunkovice

70

7 - 15

Kovanda

srpen

Kunkovice

50

7 - 15

Bělochová

srpen

Hojsova Stráž

30

7 - 15

Görner

Datum zpracování: 29. 8. 2016

Datum projednání: 30. 8. 2016

Mgr. Tomáš Kovanda
ředitel DDM Klatovy

