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Identifikace :  

Název :  Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace 

Sídlo :    Chodovská 236 , 362 25 Nová Role 

IČO :      75042151 

e-mail :   ddm@novarole.cz 

tel.číslo : 353851172 

statutární zástupce :   Milena Tichá – ředitelka DDM 

zřizovatel : Město Nová Role  

 

I.ÚVOD 
Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary pracuje podle vlastní Školního 

vzdělávacího programu, na základě Školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky 163/2018 o zájmovém 

vzdělávání. V domě dětí a mládeže nabízíme zájmové vzdělávání dětem, žákům, mládeži i 

dospělým klientům. DDM poskytuje zájmové vzdělávání formou pravidelné činnosti – 

činnost ZK pravidelně – podle rozvrhu hodin, zpravidla 1 – 2x týdně. Zájmová činnost 

příležitostná  - DDM organizuje 5 – 6 akcí měsíčně pro ZK a dětskou veřejnost. Dále 

organizujeme prázdninovou činnost – zimní tábor, letní stálý a příměstský tábor. Osvětovou 

činnost ve spolupráci s organizacemi ve městě. Nabízíme také spontánní aktivity – podle 

možností DDM. 

Dům dětí a mládeže organizuje svou činnost ve spolupráci se Základní školou Nová Role, 

Policií ČR, Městskou knihovnou v Nové Roli, školní družinou při ZŠ a dětskými 

organizacemi ve městě. Při své činnosti budeme spolupracovat i s ostatními organizacemi ve 

městě. Zúčastníme se akcí, které budou pořádat DDM v kraji i akcí pořádaných městem. 

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky 

přijatými ze státního rozpočtu, s finančními prostředky zřizovatele, s finančními prostředky 

získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických osob a 

právnických osob. 

Zapojení do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci Výzvy Šablony II  

bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace pro DDM.  Tyto finanční prostředky budou poskytnuty  

na personální podporu, vzdělávání PP, sdílení zkušenosti PP, kluby, projektové dny v DDM i 

mimo DDM9 

 

II. HLAVNÍ ÚKOLY 
- zabezpečit počet ZK – počty členů v jednotlivých ZK 

- zajistit rozvrh hodin v DDM , tělocvičně ZŠ  a Beach campu N.Role– sepsat smlouvu 

s ředitelem ZŠ o pronájmu tělocvičny a jednatelem RiR s.r.o. 

- zabezpečit vedení ZK kvalitními pracovníky, a to jak po stránce odbornosti, tak po 

stránce občanské bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti 

- organizovat akce programové pro děti a mládež 

- zaměřit se a více zdokonalovat spontánní činnosti dětí  

- činnost organizovat  ve spolupráci  s organizacemi a sdruženími ve městě 

- organizovat programovou příležitostní činnost v době prázdnin – podzimní, jarní, 

velikonoční apod. 

- uspořádat letní stálý tábor 

- uspořádat příměstský letní tábor 

- uspořádat zimní příměstskou činnost 



- inkluze v DDM 

- vytvářet materiální podmínky pro činnost ZK – zajištění materiálu, potřebné vybavení 

- individuálně řešit jednotlivé problémy ZK  - podle zaměření 

- účastnit se DVPP 

 

 

III.ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ 
 

- zahájit činnost jednotlivých ZK   T: 30. 9.2019 

       zodp. prac.DDM 

 

 

-ředitelka vede 1 ZK, ped.prac. vedou 2 ZK  

- seznámit pracovníky s bezpečností a hygienou při práci, provést školení BOZP   

       T: 30.9. 2019 

       Z: Tichá 

- sepsání smlouvy o pronájmu tělocvičny ZŠ na školní rok 2019-20 a sál Beach camp 

• T: říjen 2019 

• Z: Tichá 

- zajistit rozvrh pravidelné zájmové činnosti – propagace v ZŠ, Novorolském zpravodaji, 

plakáty v ZŠ , ve městě, nabídkové listy – roznést v ZŠ 

• T: do 20.9.2019 

• Z: prac.DDM 

- provést zápis do ZK      T: září 2019 

        Z : Tichá, Slívová 

 

 

 

IV. ZÁJMOVÁ ČINNOST PROGRAMOVÁ 
- DDM organizuje 5 – 6 akcí  měsíčně pro školní družinu a dětskou veřejnost 

 

- organizujeme preventivní přednášky do žáky ZŠ Nová Role – ve spolupráci s MO Policie 

ČR a Krajským úřadem v K.Varech 

 

- zajistíme účast členů našich ZK na akcích pořádaných DDM v kraji, občanskými sdruženími 

a organizacemi ve městě a v okolí 

 

- zajistíme vystoupení ZK na kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí Nové Role- dle 

požadavků MÚ nebo organizací ve městě 

 

- programové akce pořádat ve spolupráci s MÚ, školou a podnikateli ve městě 

 

- organizujeme programovou činnost pro rodiče a děti, dospělé 

 

- organizovat činnost pro ŠD ZŠ Nová Role 

 

 



 

 

 

V. METODICKÁ A EDIČNÍ ČINNOST 
 

- nadále spolupracovat s Městskou knihovnou N.Role , Policíi ČR N.Role, MŠ Nová 

Role a Mezirolí a vedením ZŠ 

o T: průběžně 

o Z: prac.DDM 

 

- nadále se snažit získat nové pracovníky pro vedení ZK a tím rozšiřovat ZK, neustále 

máme rezervy v ZK přírodovědných a technických 

o T: průběžně 

o Z: prac.DDM 

- o činnosti DDM co nejvíce informovat – Novorolský zpravodaj, kabelová televize,  

plakáty v ZŠ a městě. 

o T: průběžně 

 

 

VI. ČINNOST O PRÁZDNINÁCH 
 

- v době konání prázdnin kratších než 1 týden, organizovat příměstskou činnost – 

výlety, zájezdy, spontánní činnost 

o T: průběžně 

o Z: prac. DDM 

jarní prázdniny –příměstská činnost 

o T: únor 2019 

o Z:prac. DDM 

o  

- letní prázdniny – zorganizovat stálý letní tábor, zorganizovat příměstský tábor – 14 

dní, příměstský tábor – 1 týden, hudební přím.LT, atletické soustředění 

o T: průběžně 

Z: prac. DDM 

 

VII. ŘÍZENÍ DDM 
- provádět individuální pohovory s ext. pracovníky, hovořit o problémech v ZK, 

potřebách, společně řešit vzniklé situace 

o T: průběžně 

o Z: prac.DDM 

- účastnit se akcí pořádaných NIDV.Vary, účast na školeních , seminářích – dle 

individuálních potřeb ped.pracovníků a potřeb DDM 

o T: průběžně 

o Z: prac.DDM 

 



 
 

 

 

 
 

VIII. ORGANIZAČNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

 

- provést inventarizaci majetku k 31.12.2019 

- zpracovat návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020   září 2019 

- nadále provádět burzy – posílení vlastních finančních příspěvků  říjen, duben 

- sledovat řádné placení školného členů ZK – pololetně, celoročně, podle individuální dohody 

- na základě fin. prostředků zabezpečovat doplňování vybavení pro činnost jednotlivých 

zájmových kroužků 

 

 

IX. PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKU 
 

Oddělení tělovýchovy 

 

ZK karate 

ZK florbal  pro chl. od 1. tř. 

ZK florbal pro chl. a dívky od 5.tř 

ZK gymnastika 

ZK Fight club 

ZK Capoeira 

ZK atletika – běh 

ZK stolní tenis 

 

Oddělení estetiky : 

 

ZK taneční 

ZK výtvarný 

ZK pěvecký sbor Konipásek 

ZK show dance. 

ZK pěvecký sbor Mišpule 

ZK jóga 

ZK kreativní tvoření 

 

Oddělení techniky : 

 

ZK železniční modeláři  

ZK základy vaření, pečení a stolování I. + II. 

 



 

Oddělení společenských věd 

 

ZK mladý knihovník 

ZK šachy 

ZK logopedie 

 

Oddělení přírodovědy  

 

ZK přírodovědný - myslivecky 

 

 

Zájmové kroužky pro předškoláky  

 

Hrátky s batolátky 

Zpěvohátky pro děti 

ZK pohybově taneční Sluníčko 

 

ŠABLONY II 

 

Čtenářský klub 

Klub zábavné logiky a deskových her 

 

 

 

 

X.PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ 
 

ZÁŘÍ 

 

 Výtvarné odpoledne – práce s přír.mat. 

 Výt. soutěž  

Loučení s prázdninami 

  

 

ŘÍJEN : 

 

 Výtvarná soutěž 

 Literární soutěž  

 Burza oděvů, obuvi a sportovních potřeb 

 Turnaj ve stolním tenise 

 Výtvarné dopoledne  

Diskotéka s programem 

Porcelánový běh 

Besedy - prevence 

 

LISTOPAD : 

 

 Koupání v Aquaforum Františkovy Lázně 



 Soutěž „Jak znáš Novou Roli „  

 Drakiáda 

 Zábavné odpoledne 

 Policejní pohádky 

 Výtvarné odpoledne – podzimní náměty do oken 

 Turnaj ve florbale 

 Lampiónový průvod městem 

Besedy – prevence 

Výtvarné dílny 

 

 

 

 

 

PROSINEC : 

 

 Výtvarné odpoledne – výroba adventních věnců 

 Vánoční turnaj ve stolním tenise 

 Turnaj v šachu 

 Mikulášská setkání 

 Literární beseda „ Vánoční zvyky“  

 Vánoční besídka pro ŠD 

 Vánoční besídky ZK  

 Vánoční dílny – výrobky z různých materiálů 

 

 

LEDEN : 

 

 

 Novoroční turnaj v tenise 

 Závody na bobech a saních 

 Besedy - prevence 

 Zábavné odpoledne 

 Diskotéka s programem 

 Turnaj v šipkách 

Návštěva Porcelánové školičky 

 

 

 

ÚNOR: 

 

 Dětský maškarní karneval 

 Turnaj ve vybíjené 

 Plavání – Františkovy |Lázně 

 Návštěva K.Varů – muzea a galerie 

 Zábavné odpoledne 

 Výtvarné odpoledne – jaro 

 Běh s čelovkou 

 Besedy – prevence 

Jarní prázdniny – příměstská činnost 



 

 

BŘEZEN: 

 

 

 Literární soutěž 

 Turnaj – „Šprtec „ 

 Burza jarních oděvů, obuvi a sport.potřeb 

 Diskotéka s programem 

Literární soutěž 

 

 

 

 

DUBEN : 

 

 

 Lit.soutěž – Cesta do pohádky 

 Dopravní soutěž  

 Výtvarné dílničky 

 Výtvarné odpoledne – velikonoce 

 Lovecké safari 

 Výtvarné odpoledne – EKO ATELIER 

 Pálení MORENY + velikonoční zvyky, pletení pomlázek, průvod městem 

  

 

 

 

KVĚTEN : 

 

 

 Vystoupení ZK ke DNI MATEK 

 KULIČKIÁDA 

 Beseda - prevence 

 Turnaj ve florbale  

 Závody na kolech, koloběžkách 

 Vizuální soutěž 

 Májový turnaj ve vybíjené 

  

 

 

ČERVEN : 

 

 Celoměstské oslavy MDD 

 Cesta pohádkovým lesem 

Výlet rodiče s dětmi 

Výlet Techmánie Plzeň 

 Hurá prázdniny  estrádní program se soutěžemi 

 

 



ČERVENEC : 

 

 

 Stálý letní tábor 

 Příměstský tábor 

Odborná soustředění ZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ - AKCE 

 

Říjen - prosince – besedy pro MŠ Nová Role a MŠ Mezirolí – s Policií ČR místní oddělení 

Nová Role, I.stupěň ZŠ – právní povědomí, stop drogy 

+ senioři 

 

Prosinec :  besedy s příslušníky Policie ČR – prevence kriminality, šikany, drog – II.stupeň 

ZŠ 

Leden :      besedy s příslušníky Policie ČR – prevence kriminality, šikany, drog 

 

Duben :  - besedy – dopravní výchova – vybavení jízdního kola, prevence úrazů – pro MŠ 

Květen :   besedy – dopravní výchova    - viz MŠ – I.stupeň 

Červen :   besedy – dopravní výchova   -  viz  MŠ – II. stupeň 

 

 

 

 


