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PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU  

v období 2022-2025 
 

 
 
Od 1.7.2022 se DDM Strakonice zapojil do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

a realizuje projekt ve výzvě č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, 

priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) 

 

 Název projektu:  IDEA 74 (2022 – 2025) 

 Registrační číslo:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0000296 

 Šablony projektu:  1.VI/1, 1.VI/2, 1.VI/3, 1.VI/4 

 

Obsah: 
 

a) Zkvalitnění podmínek zájmového vzdělávání v DDM Strakonice 
1.VI/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ 

1.VI/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ 

 

b) Spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností 
1.IV/4 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ 

c) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ 
1.VI/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ    
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a) Zkvalitnění podmínek zájmového vzdělávání v DDM Strakonice 
Zájmové a rozvojové aktivity: 

 
 

1.VI/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ 

 

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v SVČ a jejich 

podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání 

prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji 

kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze 

vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin 

vzdělávání poskytovaných školským zařízením nad rámec běžného vzdělávání (např. 

odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem 

vzdělávání: 

 

 Vzdělávání s využitím nových technologií  

 

Zde je časová dotace 32 hodin pro skupinu účastníků, kde jeden žák musí být ohrožen 

školním neúspěchem 
 

Klub je pro účastníky zdarma. 

 

V období 2022-2025 budou realizovány: 

 

 vzdělávání s využitím nových technologií v Centru ekologické výchovy Podskalí, 

Strakonice 

 vzdělávání s využitím nových technologií v DDM Na Ohradě, Strakonice 

 vzdělávání s využitím nových technologií v pobočce DDM Vodňany 
 

 
 

1.VI/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ 

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SVČ (vyjma ostatních 

pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením 

lektora. Minimální časová dotace vzdělávání formou spolupráce je 8 hodin. Spolupráce 

může být realizována prezenční nebo distanční formou. Výstupem aktivity je vždy jeden 

absolvent spolupráce v časové dotaci minimálně 8 hodin.  

 

V případě SVČ – DDM Strakonice se jedná o projektový den, kdy 4 hodiny z časové dotace 

probíhá příprava a konzultace a zbylé 4 hodiny se týkají již praxe s dětmi. Jde o prohloubení 

zkušeností našich pedagogů za spolupráce odborníků z praxe. 
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b) Spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností 
 

1.VI/4 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ 

 

DDM Strakonice organizuje volnočasové aktivity, jejichž cílem je poskytnout rodičům 

informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s chodem a modernizací středisek 

volného času a dostatečný prostor k diskuzi.  

 

Za tímto účelem středisko volného času zorganizuje setkání, přičemž vybírá z těchto variant: 

  

 odborně zaměřená tematická setkávání rodičů  

 

Setkávání jsou realizována vždy za účasti externího odborníka.  

 

 komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností  

 

DDM Strakonice dále realizuje konkrétně tyto typy komunitních setkání: 

 

 přednášky s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi  

 workshopy, výstavy, divadelní či kulturní aktivity atp. se zaměřením na posílení 

soudržnosti obyvatel lokality 

 další aktivity realizované ve spolupráci s organizacemi v okolí DDM (veřejná správa, 

NNO, jiné školy, ZUŠ, DDM, domovy pro seniory apod.) 
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c) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ 
 

1.VI/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ  
 
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků 

ve vzdělávání) SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo 

vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen 

„kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích. 

 

Cílovou skupinou jsou pracovníci DDM Strakonice a ostatní pracovníci ve vzdělávání 

(Externisté) 

 

Časová dotace je minimálně 8 hodin 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Strakonicích dne 1.7.2022           Mgr. Iva Šrámková 

            ředitelka DDM Strakonice 


