Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Laškroun
Vančurova 46, 563 01 Lanškroun

V Lanškrouně dne 28. 8. 2019

Příloha č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (1. 9. 2019)
Předkladatel: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
Vypracovala: Bc. Iva Skalická

Příloha přináší tyto změny:

I.

V kapitole 3. „Formy zájmového vzdělávání, obsah, délka, plán a
ukončení činnosti“

V důsledku podání „Studie proveditelnosti“ pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010011
který je zaměřen na rekonstrukci interiéru multifunkční učebny a cvičné kuchyňky nazvaném
„O. K. klub v novém“ musí DDM DAMIÁN více specifikovat kapitolu č.3. Tento projekt
totiž navazuje na klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání a současně
na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(RVP ZV). V učebnách O. K. klubu bude probíhat výuka cizích jazyků a rozvoj technických a
řemeslných oborů.
Nové prostory budou O. K. klubu na Sokolské ulici č. 552 v Lanškrouně budou poskytovat
kvalitní zázemí pro výuku těchto kurzů a programů s vazbou na klíčové kompetence IROP a
RVP ZV:
1) Jazyk a jazyková komunikace
2) Člověk a svět práce

Charakteristika činností a standardy zájmového vzdělávání

1) Jazyk a jazyková komunikace

V domě dětí v Lanškrouně probíhají tyto jazykové kroužky pro děti (Angličtina, Klub
anglického jazyka, Anglická konverzace, Ruština, Language coffee- konverzační kavárna)
Charakteristika činností a standardy jazykového vzdělávání:
Jazykové vzdělávání dětí a mládeže se zaměřuje na tyto cílové skupiny:





Děti ve věku 5 – 6 let (předškolní věk)
Děti ve věku 7 – 10 let (mladší školní věk)
Děti ve věku 11 – 15 let (starší školní věk)
Středoškolská mládež (16-19 let)

Společným cílem vzdělávání pro všechny skupiny je rozvoj jazykových kompetencí všech
účastníků vzdělávání pro další studium a jejich uplatnění na trhu práce, a to způsoby
odpovídajícími jejich schopnostem a dovednostem. Dílčí cíle jsou stanovovány individuálně
podle aktuálního složení skupiny na daný školní rok.
Výchovně vzdělávací cíl:
naučit základům jazyka
osvojení slovní zásoby a gramatických jevů
umožnit porozumění cizojazyčným textům
rozvoj poslechových a komunikativních dovedností
vytvořit kladný vztah k cizím jazykům
informační gramotnost
uživatelská znalost PC
seznámení s prostředky komunikace – internet a jiné
rozvíjet schopnost samostatného vyhledávání informací a jejich zpracování

Obsah činnosti:
zvládnutí slovní zásoby podle tematických okruhů
rozvíjení slovní zásoby
práce s textem
poslechová cvičení
gramatická cvičení
práce na PC

Očekávané výstupy:
zvládnutí výslovnosti
osvojení dané slovní zásoby
schopnost komunikace

schopnost tvořit gramaticky správné věty
práce na PC

Metody práce:
napodobování, poslech, práce s texty, práce se soubory
aktivizující - překladová a gramatická cvičení, hra

Klíčové kompetence:
dokáže využívat informační a komunikační technologie
kladný vztah k cizím jazykům
využití znalostí a dovedností v praxi
příprava pro budoucí využití
chápat širší souvislosti
získat komunikační schopnosti
získat sebedůvěru a samostatnost v projevu
naučit se psát a hovořit více jazyky
uvědomovat si multikulturní svět
být schopen dorozumívat se pomocí nejmodernějších technologií
chápání širších souvislostí
navazovat kontakty s užším okolím i světem
rozvíjí své zájmy a záliby

2) Člověk a svět práce

Vzdělávání dětí a mládeže v DDM DAMIÁN je v této oblasti pravidelné i jednorázové podle
charakteru aktivity. Vzdělávání dětí a mládeže je rozděleno do několika skupin a to podle
věku dětí:



Děti ve věku 3 – 6 let (děti spadající do předškolního vzdělávání)
Děti ve věku 7 – 15 let (děti školního věku)

Pro každou věkovou kategorii jsou vhodné jiné vzdělávací aktivity. Cílem nabízených aktivit
je reflektovat aktuální zájmy a potřeby dětí, které jsou často v návaznosti na rámcový
vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání v dané oblasti. Proto jsou jednotlivé
vzdělávací aktivity voleny podle aktuálního složení skupiny dětí a to jak při pravidelných
činnostech (zájmové kroužky), tak i při jednorázových programech (příměstské tábory,
jednorázové akce). A je potřeba vycházet z obecných kritérií rámcových vzdělávacích
programů pro předškolní a základní vzdělávání.
Při realizaci vzdělávacích aktivit se v předškolním vzdělávání dotýkáme všech vzdělávacích

oblastí:
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Při realizaci vzdělávacích aktivit se v základním vzdělávání dotýkáme těchto vzdělávacích
oblastí:
Jazyk a jazyková výchova
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

V souvislosti s oblastí „ Člověk a svět práce“ v domě dětí v Lanškrouně probíhají tyto
technické, estetické a kreativní kroužky, které se vztahují na výše zmíněné oblasti
předškolního i základního vzdělávání.
Charakteristika činností a standardy technického, řemeslného, estetického a kreativního
vzdělávání:
Estetické, kreativní a technické vzdělávání dětí a mládeže se zaměřuje na tyto cílové skupiny:
 Děti ve věku 5 – 6 let (předškolní věk)
 Děti ve věku 7 – 10 let (mladší školní věk)
 Děti ve věku 11 – 15 let (starší školní věk)
 Středoškolská mládež (16-19 let)

Technické kroužky (Robotika, Minecraft, Plastikoví modeláři, Webovky a Zavináč)
Charakteristika:
Práce na PC s grafickými programy, vývojovými prostředími a kancelářskými aplikacemi. Vlastní
výroba vědeckých hraček, provádění zábavných pokusů, programování robotů, logické a
strategické hry. Učeno účastníkům 1. stupně, ale i 2. stupně ZŠ.
Cíle vzdělávání:
vést k rozvoji logického, technického a konstruktivního myšlení
vést k systematické práci
upevňovat pracovní návyky
rozvíjet schopnost odborné komunikace
vést ke schopnosti samostatně pracovat, ale i práce v kolektivu
vést ke schopnosti přijmout vlastní chybu a poučit se z ní
vést k trpělivosti a vytrvalosti
rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat pracovní návyky

Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život:
využívá všechny vlastnosti softwarových aplikací
vytváří si pozitivní poznatky o sobě samém
rozhoduje se podle dané situace
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí v souvislostech, hledá příčiny problému a volí
nejvhodnější způsob, jak jej vyřešit
vyhledá a třídí informace a efektivněji je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
používá účinně a bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla
spolupracuje s ostatními a je ohleduplný
formuluje problém, navrhne řešení a své nápady ověří v praxi
Začátečník:
orientuje se v základech požívání softwarových aplikací
zvládá základní pracovní postupy v daném programu nebo vývojovém prostředí
získává teoretické vědomosti
je schopen samostatnější práce na jednodušších úkolech Pokročilý:
rozšiřuje si v základy požívání softwarových aplikací
zvládá pokročilejší pracovní postupy v daném programu nebo vývojovém prostředí
prohlubuje si teoretické vědomosti
je schopen samostatnější práce na náročnějších úkolech
Obsah vzdělávání:

vytváření vědeckých hraček
provádění zábavných pokusů s vysvětlením přírodních zákonitostí
programování robotů, jejich sestavování ze stavebnice LEGO
logické a strategické hry, řešení problémů
deskové hry
jednoduché pracovní postupy – lepení, stříhání, provlékání, …
jednoduché činnosti v dané softwarové aplikaci nebo vývojovém prostředí
zautomatizování pracovních postupů
práce s odborným textem pro softwarovou aplikaci nebo vývojové prostředí
poznání vlastností používaných softwarových aplikací nebo vývojového prostředí
používání vhodných pomocných utilit nebo softwarových nástrojů
získávání znalostí v oborech informatika, PC grafika a programování
Metody:
klasické (vysvětlování, předvádění a pozorování, práce s příkladem, instruktáž a
napodobování)
aktivizující (řešení problémů, rozhovor, rozbor činnosti, pokus)
Klíčové kompetence:
rozvíjí schopnost aktivního využití volného času
rozvíjí své zájmy a záliby
umí dobře relaxovat

rozvíjí a vede profesní orientaci
rozvíjí odbornost
vede k seberealizaci
zvyšuje zdravé sebevědomí
rozvíjí nadání
Estetické a kreativní kroužky (Keramika, Mladí designéři, Paletka, Výtvarné kroužky,
Grafický, Divadelní, Malý kuchtík, Klub Prostřeno, Klub Kariéra)
Charakteristika:
Vhodné pro školní mládež (mladší a starší), pro teenagery (příprava pro přijímačky nebo na
učební obor)
Výchovně-vzdělávací cíl:
získat přehled o výtvarných činnostech (dle úrovně chápání) o keramických a jiných
výtvarných a kreativních technikách
pomoci každému žákovi otevřít a rozvinout jeho schopnosti pro výtvarno, aby tvořil s radostí
a fantazií – podpořit tak kladný vztah k výtvarnému umění.

poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik

utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a
návyků
poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při
práci s nimi
tvorba výrobků různými technikami
rozvoj vlastní fantazie a estetického cítění

dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a nářadím
Obsah činnosti:
výtvarný – používané výtvarné techniky (malování, kreslení, prostorové vytváření objektů,
grafika... )
vzdělávací – získání znalostí v jednotlivých postupech, umí správně používat nástroje; rozvoj
schopností (pečlivost, představivost, cit pro materiál a použitou techniku, rozvoj motoriky u těch
nejmladších, schopnost vzdát se svého výrobku…)

Poučení o bezpečnosti, chování v keramické dílně, oblečení pomůcky, notýsek a tužka na
poznámky.
Pojmy – keramická hmota, keramický střep, šlikr, kožený střep, engoby, glazury, oxidy, patina,
dekorování keramických střepů
Způsoby vytváření keramiky – modelování, vymačkávání, práce s plátem, vytváření z
nudliček, tvorby z volné ruky
Skladování keramické hlíny
Dekorování a zdobení - práce s engobou, glazurou, vyškrabávání, otisky
Rozvoj schopností
o pečlivost
o představivost

o cit pro materiál
o rozvoj motoriky
o schopnost vzdát se svého výrobku

práce s přírodními materiály (ovčí vlna - plstění, plátno, přírodniny-sušené byliny, plody,…)
materiály – fimo, pryskyřice,
skleněné techniky – pískování, vinuté perly, …
dekorování papíru a textilu (batika, obrázek, tričko, kabelky)
práce s drátem (vánoční ozdoby, přívěšky na krk, dekorace)
samotvrdnoucí hmota, keramika (figurky, mozaika, tác)
práce s papírem (lepení, vystřihování, výroba papíru, barvení,…)
malba na sklo (windows colour, vypalovací barvy)
tradice (pečení cukroví, zdobení perníčků)
šití, háčkování, vyšívání, plstění
práce s voskem a mýdlovou hmotou
výroba pokrmů
Očekávané výstupy:
Účastník zvládne jednotlivé výtvarné a jiné kreativní techniky a bude schopen je mezi sebou
rozpoznat, bude umět pracovat s pomůckami a odlišnostmi daných technik.

účastník zná základní postupy uvedených nových technik a prakticky je zvládá, zdokonaluje
se v postupech u technik, které pro něj nejsou nové
umí výtvarně a tvořivě jednotlivé techniky zpracovat
umí naučené aplikovat při samostatné domácí tvorbě
Metody a formy:
výklad
předvedení postupů
konzultace problémů
většinou samostatná, občas kolektivní práce
napodobování
pozorování
Klíčové kompetence:
účastník kroužků získává sociální a personální kompetence (pracuje společně s ostatními,
musí s nimi komunikovat, využívat společný prostor ...)
používat jazyk oboru
dokáže pracovat se získanými informacemi, třídit je a využívat ty pro něj potřebné
zorganizovat si práci tak, aby ji v daném čase dokončil
bude se bezpečně pohybovat po ateliérech, řemeslných a výtvarných dílnách a dbát pokynů
(příp. zákazů) vedoucích
získá kladný vztah k výtvarnému umění obecně

kompetence k učení - pracuje s materiály a pomůckami, pozná vlastní pokroky, dokáže
vyhledávat a využít informace v praktickém životě, samostatně pozoruje a získané výsledky

porovnává
kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření
příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, chápe potřebu
efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu
kompetence pracovní – projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, používá bezpečně a účinně
materiály, nástroje a vybavení. Dodržuje vymezená pravidla.

Forma vzdělávání
Ad 1)
Níže uvedené kurzy patří do vzdělávacího oboru „Jazyk a jazyková komunikace“
Anglická konverzace – kurzy probíhají 1x týdně po dobu 1,5 hodiny. Cílem je rozvoj
jazykových kompetencí všech účastníků vzdělávání pro další studium a jejich uplatnění na
trhu práce, a to způsoby odpovídajícími jejich schopnostem a dovednostem. Dílčí cíle jsou
stanovovány individuálně podle aktuálního složení skupiny na daný školní rok.
Language coffee - jazyková kavárna probíhá 1x týdně po dobu 3 hodin.
Probíhající kurzy angličtiny patří do vzdělávacího oboru Cizí jazyk a jazyková komunikace
(cizí jazyk, další cizí jazyk). Vzdělávání studentů v cizím jazyce vede k rozvoji a rozšiřování
jejich jazykových znalostí. Při výuce je kladen důraz na vzájemnou interakci a spolupráci
mezi lektorem a studenty a na kreativní a zábavný způsob výuky. Důraz je kladen i na
kvalitní, autentické poslechy, které jsou součástí všech moderních učebnic angličtiny. Cílem
je rozvoj jazykových kompetencí všech účastníků vzdělávání pro další studium a jejich
uplatnění na trhu práce, a to způsoby odpovídajícími jejich schopnostem a dovednostem. Dílčí
cíle jsou stanovovány individuálně podle aktuálního složení skupiny na daný školní rok.
Kurz angličtiny a jazyková kavárna jsou zaměřeny jak na gramatické znalosti, tak na rozvoj
komunikativních dovedností. Výuka probíhá v malých skupinkách, lektor se tedy může všem plně
věnovat a každý student má dostatek času na procvičování si nové látky v komunikaci. Metoda
jazykové kavárny (language coffee) spočívá v tom, že rodilý mluvčí konverzuje ve svém jazyce nebo
jiném světovém jazyce s návštěvníky klubu.

Ad 2) DDM Lanškroun navazuje na technické a řemeslné obory (vzdělávání) v rámci programu:

Klub Kariéra – v rámci volnočasového klubu (3 hodiny týdně věnováno nějakému řemeslu).
Děti si vytvoří nástěnku ze získaných letáků různých středních škol. V rámci „Živé knihovny

povolání“ budou prezentovat různá povolání dobrovolníci, kteří si najdou čas na to, aby dětem
své povolání představili. V rámci tohoto klubu se děti naučí různé techniky různých povolání
(vaření, šití, pletení, truhlářství atd.)
Klub Prostřeno - v rámci volnočasového klubu (3 hodiny věnováno vaření a pečení a
správnému stolování). Děti se naučí připravovat jednoduchá i složitější jídla a vyzkouší si
teplou i studenou kuchyni – pomazánky, moučníky, hlavní jídla…Seznámí se s etiketou
stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy.
Kroužek Robotika – v rámci zájmového kroužku DDM (1,5 hodina týdně) Děti zde
prohloubí základní technické znalosti a procvičí si logické myšlení při programování a
konstrukci jezdících vozítek
Výše uvedené kurzy patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Kurzy se prolínají
s průřezovými tématy Environmentální výchovy (zásady hygieny a bezpečnosti práce, první
pomoc při úrazu), vztah člověka k životnímu prostředí.
Tab. č. 1. Přehled jednotlivých kurzů v O. K. klubu na Sokolské ulici č. 552, Lanškroun v návaznosti na klíčové kompetence IROP

Klíčová
kompetence

Cizí jazyk

Kurz

Počet
Počet kurzů za
skupin školní
rok

Anglická konverzace

1

Language coffee

1

Robotika

1

Technické a Klub Prostřeno
řemeslné
obory
Klub Kariéra
Kreativní a řemeslné
kurzy

1
1
1

Období

září 1 červen
září 1 červen
září 1 červen
září 1 červen
září 1 červen
září 1 červen

Časový harmonogram výuky
Tab. č. 2. Kompletní rozvrh hodin v prostorách O. K. klubu pro školní rok 2018/2019

Četnost
kurzů
1x
týdně
1x
týdně
1x
týdně
1x
týdně
1x
týdně
1x za
měsíc

Hodinová
dotace
/týden
1,5
3
3
3
3
3

Den v týdnu
Pondělí

Dopoledne

Úterý

8. 00- 11. 00 „Kurz
kváskového
pečení“
(celoživotní vzdělávání)
8.00– 12. 00 hod. (1x za
měsíc)
„Kreativní
řemeslné
kurzy“(celoživotní
vzdělávání
v řemeslech
např. plstění, šití

Středa

Odpoledne
15. 00 – 18. 00 „Klub Kariéra“ (v
rámci volnočasového klubu –
příprava žáků na budoucí povolání)
16.00 – 17. 30 hod „Anglická
konverzace“ konverzace s rodilým
mluvčím"
15. 00 – 18. 00 hod. „Language
coffee“ – jazyková kavárna v rámci
volnočasového klubu (při hezkém
počasí venku, jinak vevnitř)

Čtvrtek

16.00 – 17. 30 hod. zájmový kroužek
„Robotika“- procvičení si logického
myšlení při programování konstrukce
jezdících vozítek

Pátek

15. 00 – 18. 00 hod.
„Klub Prostřeno“-vaření, pečení,
prostírání v rámci volnočasového
klubu

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v rámci nepodporovaných aktivit projektu „O. K. klub
v novém“ zde ještě probíhá maximálně 1x za měsíc „Kurz kváskového pečení“ pro dospělé a
je zřejmé, že tyto aktivity výrazně nepřevažují nad ostatními, podporovanými aktivitami.
Vzdělávání v těchto pracovních činnostech směřuje děti k získání základních pracovních dovedností a
návyků z různých pracovních oblastí, zejména při manipulačních činnostech, práci s potravinami,
aktivit zaměřených na rozvoj jemné i hrubé motoriky, ručním opracování materiálu, osvojování
správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s
dostupnou mechanizací a technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně.

Pro potřeby projektu „O. K. klub v novém“ je v tomto dodatku ŠVP definováno i
celoživotní vzdělávání v DDM DAMIÁN, Lanškroun.
1) Člověk a svět práce v dalším vzdělávání
Klíčová kompetence Člověk a svět práce je v celoživotním vzdělávání v tomto projektu zastoupena
v učebnách O. K. klubu kreativními řemeslnými kurzy, zaměření těchto kurzů z přílohy 8 b a je

v souladu s podporovanými obory dle Národní soustavy kvalifikací (malíř skla, manikérka, plsťař,
pletař, ruční tkadlec, ruční krajkářka, švadlena, umělecký truhlář atd.)

V domě dětí v Lanškrouně jsou tyto kreativní řemeslné kurzy pro dospělé v rámci celoživotního
vzdělávání: (Kreativní a řemeslné kurzy, keramika a pečení kváskového pečiva).
Charakteristika:
Vhodné pro dospělé osoby v rámci celoživotního vzdělávání
Výchovně-vzdělávací cíl:
získat přehled o výtvarných činnostech (dle úrovně chápání) o keramických a jiných
kreativních technikách
pomoci každému účastníkovi otevřít a rozvinout jeho schopnosti pro výtvarno, aby tvořil s
radostí a fantazií – podpořit tak kladný vztah k výtvarnému umění.

poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik

utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a
návyků
poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při
práci s nimi
tvorba výrobků různými technikami
rozvoj vlastní fantazie a estetického cítění

dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a nářadím
Obsah činnosti:
vzdělávací – získání znalostí v jednotlivých postupech, umí správně používat nástroje; rozvoj
schopností (pečlivost, představivost, cit pro materiál a použitou techniku, rozvoj motoriky u těch
nejmladších, schopnost vzdát se svého výrobku…)

Poučení o bezpečnosti, chování v keramické dílně, oblečení pomůcky, notýsek a tužka na
poznámky.
Pojmy – keramická hmota, keramický střep, šlikr, kožený střep, engoby, glazury, oxidy, patina,
dekorování keramických střepů
Způsoby vytváření keramiky – modelování, vymačkávání, práce s plátem, vytváření z
nudliček, tvorby z volné ruky
Skladování keramické hlíny
Dekorování a zdobení - práce s engobou, glazurou, vyškrabávání, otisky
Rozvoj schopností
o pečlivost
o představivost
o cit pro materiál

o rozvoj motoriky
o schopnost vzdát se svého výrobku

práce s přírodními materiály (ovčí vlna - plstění, plátno, přírodniny-sušené byliny, plody,…)
materiály – fimo, pryskyřice,
skleněné techniky – pískování, vinuté perly, …
dekorování papíru a textilu (batika, obrázek, tričko, kabelky)
práce s drátem (vánoční ozdoby, přívěšky na krk, dekorace)
samotvrdnoucí hmota, keramika (figurky, mozaika, tác)
práce s papírem (lepení, vystřihování, výroba papíru, barvení,…)
malba na sklo (windows colour, vypalovací barvy)
tradice (pečení cukroví, zdobení perníčků)
šití, háčkování, vyšívání, plstění
práce s voskem a mýdlovou hmotou
výroba pokrmů
Očekávané výstupy:
Účastník zvládne jednotlivé výtvarné a jiné kreativní techniky a bude schopen je mezi sebou
rozpoznat, bude umět pracovat s pomůckami a odlišnostmi daných technik.

účastník zná základní postupy uvedených nových technik a prakticky je zvládá, zdokonaluje
se v postupech u technik, které pro něj nejsou nové
umí tvořivě jednotlivé techniky zpracovat
umí naučené aplikovat při samostatné domácí tvorbě
Metody a formy:
výklad
předvedení postupů
konzultace problémů
většinou samostatná, občas kolektivní práce
napodobování
pozorování
Klíčové kompetence:
účastník získává sociální a personální kompetence (pracuje společně s ostatními, musí s nimi
komunikovat, využívat společný prostor…)
používat jazyk oboru
dokáže pracovat se získanými informacemi, třídit je a využívat ty pro něj potřebné
zorganizovat si práci tak, aby ji v daném čase dokončil
bude se bezpečně pohybovat po ateliérech, řemeslných a výtvarných dílnách a dbát pokynů
(příp. zákazů) vedoucích

kompetence k učení - pracuje s materiály a pomůckami, pozná vlastní pokroky, dokáže
vyhledávat a využít informace v praktickém životě, samostatně pozoruje a získané výsledky
porovnává
kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření

příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, chápe potřebu
efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu
kompetence pracovní – projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, používá bezpečně a účinně
materiály
2) Jazyk a jazyková komunikace v dalším vzdělávání
V Domě dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je klíčová kompetence Jazyk a jazyková výchova
v rámci neformálního vzdělávání dospělých popsána současně s jazykovým vzděláváním dětí a je
realizována v Language coffee. Do této jazykové kavárny mohou přijít jak děti tak i dospělí v rámci
celoživotního vzdělávání.

V domě dětí v Lanškrouně probíhají tyto jazykové kroužky pro další vzdělávání (angličtina,
ruština, language coffee- konverzační kavárna)
Charakteristika činností a standardy jazykového vzdělávání v dalším vzdělávání:

Společným cílem vzdělávání pro dospělé je rozvoj jazykových kompetencí všech účastníků
vzdělávání pro další studium a jejich uplatnění na trhu práce, a to způsoby odpovídajícími
jejich schopnostem a dovednostem. Dílčí cíle jsou stanovovány individuálně podle aktuálního
složení skupiny na daný školní rok.
Výchovně vzdělávací cíl:
naučit základům jazyka
osvojení slovní zásoby a gramatických jevů
umožnit porozumění cizojazyčným textům
rozvoj poslechových a komunikativních dovedností
vytvořit kladný vztah k cizím jazykům
informační gramotnost
uživatelská znalost PC
seznámení s prostředky komunikace – internet a jiné
rozvíjet schopnost samostatného vyhledávání informací a jejich zpracování

Obsah činnosti:
zvládnutí slovní zásoby podle tematických okruhů
rozvíjení slovní zásoby
práce s textem
poslechová cvičení

gramatická cvičení
práce na PC

Očekávané výstupy:
zvládnutí výslovnosti
osvojení dané slovní zásoby
schopnost komunikace
schopnost tvořit gramaticky správné věty
práce na PC

Metody práce:
napodobování, poslech, práce s texty, práce se soubory
aktivizující - překladová a gramatická cvičení, hra

Klíčové kompetence:
dokáže využívat informační a komunikační technologie
kladný vztah k cizím jazykům
využití znalostí a dovedností v praxi
příprava pro budoucí využití
chápat širší souvislosti
získat komunikační schopnosti
získat sebedůvěru a samostatnost v projevu
naučit se psát a hovořit více jazyky
uvědomovat si multikulturní svět
být schopen dorozumívat se pomocí nejmodernějších technologií
chápání širších souvislostí
navazovat kontakty s užším okolím i světem
rozvíjí své zájmy a záliby

Formy dalšího vzdělávání:
Language coffee – tato jazyková kavárna je zaměřena jak na gramatické znalosti, tak na rozvoj
komunikativních dovedností. Výuka probíhá v malých skupinkách, lektor se tedy může všem plně
věnovat a každý student má dostatek času na procvičování si nové látky v komunikaci. Metoda

jazykové kavárny (language coffee) spočívá v tom, že rodilý mluvčí konverzuje ve svém jazyce nebo
jiném světovém jazyce s návštěvníky klubu.
Kreativní a řemeslné kurzy

V rámci těchto kurzů získají dospělí přehled o řemeslných a kreativních činnostech a technikách.
Kurzy účastníkům zprostředkují ukázku celé škály rukodělných a řemeslných technik a rozvinou
tak základní manuální zručnosti a vytvoří pracovní dovednosti a návyky a pomohou tak
pracujícím k lepšímu zapojení frekventantů do pracovního procesu.

V kapitole 4. „Podmínky pro přijímání uchazečů“

II.

Ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 bude v DDM probíhat realizace projektu s
názvem „Šance pro váš volný čas“, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010527.
Žáci budou z tohoto projektu podpořeni formou těchto šablon:




Badatelský klub (Robotika) od 1. 9. 2019
Klub komunikace v cizím jazyce (angličtina v Dolním Třešňovci) od 1. 9. 2019
Klub komunikace v cizím jazyce (angličtina v DDM) od 1. 9. 2019

Do těchto klubů budou přijati zájemci:



na základě písemné přihlášky a bez zaplacení úplaty a tím se stanou členem pravidelné
výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti
minimálně 6 dětí a maximálně 20 dětí

Ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 bude v DDM probíhat realizace projektu s
názvem „D-klub“, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007831.

Jedná se o podporu minimálně 5 a maximálně 15 žáků. Do tohoto klubu budou přijati
zájemci do naplnění kapacity:


na základě písemné přihlášky a bez zaplacení úplaty a tím se stanou členem pravidelné
výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v tomto klubu

III.

V kapitole 5. „Stanovení způsobu evidence účastníků
v jednotlivých formách zájmového vzdělávání“

V klubech projektů „Šance pro váš volný čas“ a v „D-klubu“ jsou vedoucí těchto klubů
povinni shromažďovat:

Přihlášky podepsané účastníkem, u nezletilých podepsané zákonným zástupcem – založeny
v DDM – matrika.
Vedoucí zájmového útvaru vede třídní knihu v písemné podobě, která obsahuje:


označení školního roku, název klubu, čas a místo konání schůzek, jméno

a příjmení vedoucího (případně jeho zástupce)






seznam členů daného kroužku, docházku členů kroužku
výkaz práce, počet členů na schůzce, počet hodin, podpis vedoucího
celoroční plán činnosti kroužku na daný školní rok
zhodnocení činnosti celoročního plánu kroužku
ostatní náležitosti, které stanovil ESF v rámci svých metodik, a jsou nutné pro projekt

IV.


V kapitole 7. „Personální podmínky“



V DDM DAMIÁN, Lanškroun pracují tito interní zaměstnanci placeni ze státního
rozpočtu (4 úvazky): ředitelka, dva pedagogové volného času a ekonomka.
Od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2020 zde pracují 2 nepedagogičtí pracovníci placeni z ESF
z projektu „Šance pro váš volný čas“(1 úvazek) : Studijní referent (personalista)
Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 zde pracuje 1 pedagogický pracovník placen z ESF z
projektu „D-klub“ (0,5 úvazek):Vychovatelka v D-klubu
Uklízečské a údržbářské práce jsou vykonávány v DDM DAMIÁN na DPP



V DDM DAMIÁN jsou dále externí zaměstnanci: vedoucí zájmových útvarů (kterých




je v průměru kolem čtyřiceti)

Bc. Iva Skalická - ředitelka DDM DAMIÁN Lanškroun

