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Předmět vymezení 

       Středisko volného času – zájmové vzdělávání 

 Údaje o zařízení 

Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7, Vyškov  682 01 

Tel. 517 348 962 

E-mail: novakova@ddm.vys.cz 

Internetové stránky: www.ddm.vys.cz 

IČO: 70285837 

Ředitelka : Mgr. Ludmila Nováková 

Zástupce: Bc. Jaroslava Kováčová 

 Dům dětí a mládeže Vyškov nabízí zájmové vzdělávání v oblasti společenských věd, 
přírodních věd, estetiky, tělovýchovy a sportu, techniky, turistika a mládeže. Účastníky 
zájmového vzdělávání jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, případně další osoby, a 
to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Zájmové vzdělávání se 
uskutečňuje v následujících činnostech: 

- pravidelná činnost (zájmové kroužky) 

- příležitostná činnost  (akce – hry, soutěže, akce pro rodiče s dětmi)) 

- spontánní činnost  

- soutěže a olympiády 

- akreditované kurzy a semináře 

- výukové programy 

- letní činnost a pobytové aktivity 

 

Zájmové vzdělávání uskutečňujeme: 

- v budově DDM Vyškov 

- v táborové základně Maliná Ruprechtov 

- v pronajatých tělocvičnách a sportovních halách 

 

 

 



Kapacita zařízení 

 Vzhledem ke specifické činnosti DDM nemá zařízení stanovenou kapacitu 
v rejstříku škol. Při  určení kapacity bylo vycházeno z  kapacity jednotlivých učeben, 
kluboven, dílen a sálů ve stejný čas v budově Brněnská 7. V současné době tato  kapacita 
činní 350 žáků. 

Provozní doba 

DDM Vyškov vyvíjí činnost během celého roku.  

ve všední dny   8.00 hod. – 19.30 hod. (kromě prázdnin a dnů volna) 

   (po 19.30  hod. po domluvě s ředitelkou) 

volné dny a víkendy  dle dohody s ředitelkou 

v době prázdnin 9.00 – 15.00 hod. 

V době vánočních prázdnin je DDM uzavřen. 

Táborová základna je v provozu  duben - říjen 

 

II. Režim dne 

Zájmová činnost pravidelná 

 Je uskutečňována v kroužcích, které se schází 1-3x týdně. Délka vyučovací  hodiny je 
zpravidla 1 – 3 hodiny. Do zájmového kroužku je nutno se vždy přihlásit a vyplnit přihlášku. 
Zájmová činnost pravidelná je uskutečňována za úplatu  100 Kč – 1700 Kč /rok. Poplatek je 
zpravidla vybírán 2x ročně. Zájmová činnost je zahajována po 15.9. a ukončena po 15.6. 

 

Příležitostné akce 

 Jedná se o akce, na které je třeba se většinou přihlásit (vždy uvedeno v propozicích 
akce). Každá akce má určenou dobu trvání, která je uváděna v propozicích akce. Účast na 
příležitostných akcí je zpravidla možná po uhrazení daného poplatku. 

 

Letní tábory a pobytové akce 

 DDM Vyškov organizuje pobytové  i příměstské tábory a pobytové akce (2 - 
vícedenní). Každý tábor a pobytová akce má svůj  denní režim. Na všechny tábory i akce je 
nutné se přihlásit  a vyplnit přihlášku. Tábora i akce je možné se zúčastnit po uhrazení 
poplatku a za podmínek, které jsou uváděny v propozicích. 

 

Spontánní činnost 

 Do DDM je možné přijít ve všední dny od 8.00 hod do 18.00 hod  a zapůjčit si 
kulečník, stolní tenis nebo stolní  fotbal. Spontánní činnost je provozována za úplatu. 

 

 

 

 



Okresní soutěže a olympiády 

 Jsou organizovány pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Každá soutěž má v propozicích 
stanovenou dobu trvání. Zpravidla trvají od 8.00 hod do 13.00 hod. Do sportovních soutěží se 
hradí startovné, v ostatních je účast zpravidla bezúplatná. 

 

Výukové programy 

 Jsou organizovány pro žáky MŠ a ZŠ. Většinou se jedná o 1-2 hodiny trvání akce. 
Na výukový program je nutné se přihlásit a uhradit poplatek. 

 

Akreditované kurzy a semináře 

 Jsou organizovány především pro pedagogy a veřejnost. Doba trvání je stanovena 
v propozicích jednotlivých kurzů. Na kurz nebo seminář je nutné se přihlásit a uhradit 
poplatek.  

 

III. Podmínky pohybové výchovy a otužování 

Vzhledem ke specifickému zaměření  zařízení je otužování a pohybová výchova řešena 
individuálně v jednotlivých činnostech. 

 

IV. Režim stravování a pitný režim. 

 

Stravování 

Stravování je zajišťováno pro účastníky soutěží a akcí , táborů a pobytů: 

Soutěže a akce – nákup sušenek, obložených housek, případně oběd v restauraci 

Tábory a pobyty – příprava stravy zkušenými kuchařkami 

Dobu stravování má každá aktivita stanovenu dle svého režimu. 

 

Pitný režim 

Pro účastníky pravidelného zájmového vzdělávání a spontánních aktivit je k dispozici automat 
na pití. Údržbu a sortiment zajišťuje majitel automatu. Na ostatních aktivitách (akce, soutěže, 
tábory, pobyty atd.) je  pitný režim zajišťován čajem, džusy, minerálkami, šťávou). Pití je 
k dispozici účastníkům po celou dobu trvání akce.. 

 

 

Ve Vyškově 3.9.2008     Mgr. Ludmila Nováková 

        ředitelka DDM Vyškov 


