Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků
DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším
osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické
překážky. Účast v zájmové činnosti je dobrovolná.
Kritéria přijetí se liší dle formy zájmového vzdělávání:
 Odevzdání písemné přihlášky je podmínkou pro zařazení do pravidelných forem
vzdělávání (zájmové útvary - kroužky), k přihlášení účastníků na táborové a pobytové
činnosti, výukové programy, kurzy nebo u zájemců o některé příležitostné akce
(turistické akce, prázdninové akce, akce spojené s cestováním). O přijetí do
zájmového vzdělávání se rozhoduje na základě přijetí řádně vyplněné přihlášky
podepsáné uchazečem (u nezletilých uchazečů jedním ze zákonných zástupců). Na
každý školní rok musí být vyplněna nová přihláška, na jednu přihlášku nelze
přihlásit 2 a více účastníků ani 2 a více kroužků. Přihláška do zájmového útvaru se
stává platným dokumentem DDM a součástí školní matriky. Přihláška na tábor či akci
je taktéž platným dokumentem a je založena v dokumentaci DDM. Na určené akce a
aktivity se lze také přihlásit telefonicky, emailem, zaplacením startovného, a dalším
stanoveným způsobem. U spontánní činnosti a u zbylých akcí se účastníkem
zájmového vzdělávání stává návštěvník činnosti ve stanovený čas.
 Daná kapacita zájmového útvaru, tábora či akce. U zájmových útvarů je minimální
počet účastníků pro otevření kroužku stanoven počtem 6 účastníků. Nižší počet
povoluje ředitel DDM (např. u individuální práce). Maximální počet účastníků je
stanoven dle prostorových a personálních možností. Minimální a maximální počet
účastníků je zveřejněn na webových stránkách u každého kroužku a tábora pro daný
školní rok. U dalších forem činnosti je kapacita určena aktuálními podmínkami,
prostorovými a personálními možnostmi a BOZP pro danou činnost.
 Věkové rozmezí účastníků je stanoveno u jednotlivých zájmových útvarů, táborů a
akcí pro daný školní rok a je zveřejněno na webových stránkách DDM a na letácích a
plakátech daných akcí.
 Zaplacení úplaty za zájmový útvar, tábor či akci.
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O přijetí či nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel DDM dle kritérií stanovených tímto
školním vzdělávacím programem. O přijetí do zájmového vzdělávání se nevydává žádné
písemné rozhodnutí. Zahájení činnosti zájmového útvaru, tábora či akce je limitováno
minimálním počtem účastníků. Není-li možné z kapacitních důvodů zařadit žadatele do
vybraného zájmového útvaru, řeší se tato skutečnost nabídkou zařazení žadatele do jiného
podobného zájmového útvaru. V případě odmítnutí nabídky se podaná žádost stornuje,
zůstává však zařazena ve školní matrice.
Podpisem přihlášky uchazeč prohlašuje, že:
 byl seznámen s Vnitřním řádem DDM (zveřejněn na nástěnce u vchodu budovy DDM
a na webových stránkách DDM)
 bude dbát na pravidelnou a včasnou docházku do zájmové činnosti
 uhradí úplatu za zájmové vzdělávání, pokud je stanovena.
Úplaty za zájmové útvary je nutno uhradit do konce října daného školního roku. Na
základě dohody s ředitelem DDM je možno rozdělit úplatu na dvě pololetí. V případě
přihlášení účastníka v pololetí a v průběhu aktuálního školního roku, je stanovena
pouze pololetní platba.
O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním
znevýhodněním, rozhoduje ředitel DDM na základě zákona č.561/2004 Sb.a zákona
č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Platby za příměstské a pobytové tábory, konané v době hlavních prázdnin, je
nutno uhradit nejpozději do konce května daného školního roku.

Průběh a ukončování vzdělávání
Účastníci zájmových útvarů jsou přijímáni zpravidla na dobu jednoho školního roku.
U akcí, kurzů a táborů je doba přijímání limitována trváním jednotlivých akcí. Zájmová
činnost je založena na dobrovolnosti účastníků, řídí se ovšem Vnitřním řádem DDM, kterým
jsou stanoveny práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců.
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Průběh zájmového vzdělávání je závislý na formách činností. U pravidelné zájmové
činnosti je sepsán v Denících zájmových útvarů pro daný školní rok. U táborové činnosti je
uveden v Rámcovém plánu daného tábora. U příležitostné činnosti je uveden v P.O.Z. akce.
Účastník může ze zájmového vzdělávání kdykoli vystoupit. V případě předčasného
ukončení, musí podat zletilý účastník nebo zákonný zástupce písemné či slovní odhlášení.
Úplata za započaté období (pololetí) se nevrací. U předčasného ukončení tábora či pobytové
akce se vrací pouze poměrná část úplaty. Výjimečně může být účastník ze zájmového
vzdělávání vyloučen ředitelem DDM (opakované porušování povinností stanovených
školským zákonem v § 22 a Vnitřním řádem DDM, ohrožování zdraví a vzdělání ostatních
účastníků, opakované a závažné porušování táborového řádu, uvedení nepravdivých údajů či
zamlčení podstatných oznámení o zdravotní způsobilosti v přihlášce).
Účastník zájmového vzdělávání nezískává po skončení vzdělávání žádný doklad.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na rovné podmínky
zájmového vzdělávání, mají tedy právo na bezplatné poskytování tzv. podpůrných opatření
školským zařízením se zřetelem na ekonomické, technické a materiální i personální podmínky
DDM. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající
zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo
studenta.
Kompenzace mírných obtíží - 1. stupeň pedagogické podpory:
Pedagogičtí pracovníci jsou připravováni na zapojení těchto účastníků, zajišťují jejich
začlenění do kolektivu a přizpůsobují podmínky a postupy jejich možnostem a potřebám
(jedná se o kompenzaci mírných obtíží, tedy 1. stupeň podpory). V tomto případě může být
vypracován Plán pedagogické podpory – PLPP, ve kterém budou specifikována podpůrná
opatření vzdělávání účastníka. PLPP bude každé 3 měsíce vyhodnocován.
Podpůrná opatření stanovená školskými poradenskými zařízeními pro předškolní a
základní vzdělávání nejsou pro zájmové vzdělávání závazná. Při tvorbě PLPP účastníka se
tyto opatření pro předškolní a zájmové vzdělávání zohlední a vyhodnotí pro zájmové
vzdělávání. Při tvorbě PLPP spolupracuje pedagog vždy se zákonnými zástupci účastníka,
dále s učiteli ZŠ, MŠ a školskými poradenskými zařízeními.
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Kompenzace obtíží 2. a vyššího stupně pedagogické podpory:
2. a vyšší stupeň podpory účastníka stanovuje školské poradenské zařízení, které zašle
datovou schránkou řediteli DDM doporučení daného opatření pro zájmové vzdělávání.
Podpůrná opatření od 2. stupně podpory jsou realizována s informovaným souhlasem žáka
nebo zákonných zástupců. Dle doporučení poradny může účastník využít bezplatně např.
kompenzačních pomůcek, asistenta pedagoga, aj. (náklady spojené s kompenzací jsou
financovány KÚ Zlínského kraje). Poradna může v těchto případech doporučit vypracování
Individuálního vzdělávacího plánu účastníka – IVP. IVP povoluje ředitel DDM a
vyhodnocuje se 1x za rok.
Účastníka se speciálními vzdělávacími potřebami lze do zájmové činnosti zapojit pouze za
splnění aktivní spolupráce zákonných zástupců – uvedení všech informací o znevýhodnění
žáka do přihlášky, poskytnutí doporučení pro vzdělávání z poradny, aktivní komunikace a
spolupráce s DDM. Při uvedení nepravdivých údajů či zamlčení podstatných oznámení o
způsobilosti účastníka v přihlášce může být účastník ze zájmového vzdělávání vyloučen
ředitelem DDM (jedná se o informace, jejichž zatajením, by mohlo dojít k ohrožení
dítěte či žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ohrožení ostatních účastníků
činnosti).
Podpůrná opatření jsou zaváděna vždy s ohledem na personální, materiální, prostorové,
stavební a finanční (opatření 1. stupně) možnosti DDM. V současnosti nemá budova DDM
bezbariérový přístup, nemá speciální kompenzační pomůcky ani učebnice, nezaměstnává
speciálního pedagoga ani asistenta pedagoga. V případě, že z výše uvedených skutečností
není zavedení doporučovaného opatření možné, hledá se alternativní řešení, např.:
 přítomnost zákonných zástupců, osobních asistentů při zájmové činnosti účastníka
 přítomnost speciálního pedagoga ze ZŠ
 zapůjčení chybějících kompenzačních pomůcek z jiné organizace
 vynesení účastníka s omezenou hybností po schodech
 doporučení do jiného zařízení poskytujícího zájmové vzdělávání a splňující potřeby
aj.
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Pedagogové DDM získávají informace o účastníkovi se SVP přednostně od rodičů, kteří
na specifické potřeby upozorní v přihlášce. S rodiči pedagog vede rozhovor, ve kterém jsou
zjišťovány:
 potřeby (speciální pomůcky), chování v běžných i problémových situacích (krizové
projevy a jejich prevence), režim dne
 konkrétní projevy jeho postižení
 jiná zdravotní rizika (epilepsie, diabetes, alergie, užívané léky)
 problémové oblasti (spolupráce v kolektivu, přílišný kontakt nebo naopak odmítání
jakýchkoliv fyzických interakcí, agresivita, pasivita)

Vzdělávání nadaných žáků
Vzdělávání nadaných žáků probíhá především v pravidelné činnosti, a to formou odborné
přípravy či konzultace (sportovní přípravka, individuální výuka hry na hudební nástroj). Na
talentované účastníky jsou kladeny vyšší nároky, po domluvě probíhají konzultace mimo
dobu trvání kroužku, s účastníky probíhají tréninky na soutěže.
Pro účastníky nadané a talentované máme omezené materiální a personální podmínky.
V případě nadaného žáka spolupracuje pedagog DDM především s rodiči, dále se školským
poradenským zařízením, které může doporučit individuální plán vzdělávání a financování
potřeb žáka. V případě, že již nemůžeme poskytnout vyhovující podmínky pro rozvoj talentu,
pomáháme vyhledat vhodnou organizaci v okolí.

