Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Linecká 67
381 01 Český Krumlov
IČO: 00665711
Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Český Krumlov na školní rok 2018/2019
Úvod:
Školní rok 2018/2019 je prvním rokem pětiletého strategického plánu po revizi v roce 2017.
V průběhu tohoto roku jsme podali nový projekt vnitřní vestavby s názvem „Multifunkční centrum
zájmového vzdělávání“ DDM Český Krumlov, který byl přijat, zařazen a vyhodnocen na nejvyšší
možné úrovni a bodové škále. Přesto nebyl projekt vybrán jako uskutečnitelný. Projektová
dokumentace byla dokončena pro případnou realizaci po roce 2022. V rámci projektu budeme
realizovat projekt „MAP II – ORP Český Krumlov“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622. Název
akce: Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe a sdílení dobré praxe neformálního
zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov“ 2018 – 2022, prostřednictvím
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je sestavován ve spolupráci s odborem
dopravy, silničního hospodářství, školství a policie města Český Krumlov. Dále budeme v rámci
finančních možností zkvalitňovat prostředí a vnitřní prostory hlavní budovy. Od 01. 01. 2019 zajistíme
realizaci sportovních soutěží podle věstníku MŠMT. Standardně se zaměříme na udržení kvalitní
nabídky zájmových činností, akcí i táborů.
Ve spolupráci se svými partnery (obce, školy, města) zajistíme prostory pro externí činnost.
Opět oslovíme město Český Krumlov a školy v oblasti pronájmů pro ZÚ. V personální oblasti
zaměříme svůj důraz na výběr a podporu nových pracovníků DDM, provedeme revizi týmové
spolupráce. Zajistíme stabilizaci kolektivu po příchodu nových pracovníků. V oblasti financí podáme
granty na tradiční velké akce DDM, připravíme a zajistíme realizaci pro 51. výročí Kaplického
večerního běhu, zrealizujeme grant na opravu dopravního hřiště ve spolupráci s městem Český
Krumlov. Podáme žádost do programu výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 „Šablony II“ DVPP, podpora
inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení
pedagogů, základní gramotnosti, a osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů. Cílem této šablony bude
personální podpora a zajištění týmu DDM na rok 2019 – 2021. Naše soustředění bude celkově
zaměřeno na zkvalitnění podmínek zájmového vzdělávání a jeho účastníků.
Soustředíme se na tyto dílčí strategické cíle:

 Pokračovat ve spolupráci městem Benešov nad Černou i po zrušení volnočasovém klubu Ulita


a dalšími spolupracujícími obcemi
Zajistíme přípravná řízení a podklady v projektu MAS Dopravní výchova Český Krumlov 2018 2022

 Zajistíme a udržíme kladný hospodářský výsledek na rok 2018/2019
 Posílíme tým interních pracovníků nově příchozími DDM na rok 2018/2019
 Revidujeme a zhodnotíme služby zavedeného elektronického systému „Domeček“, včetně
jeho aplikací (elektronické deníky).






Zajistíme finanční krytí přípravy projektu „Multifunkční sportovní hřiště TZ Zátoň“
Zajistíme realizaci projektu „Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe“
Zajistíme stabilní příjem soutěží MŠMT, personální, materiální, finanční realizaci
Vyrovnáme se se zbytným majetkem TZ Slavkov
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Cíle vzdělávání:
Cílem našeho zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat potenciál svého
volného času a rozvíjet osobnost účastníka takovým způsobem, aby mohl samostatně přemýšlet, být
odpovědný za svoje chování a dokázal se přirozeně zapojit do života společnosti. Rozvíjíme potřeby,
zájem i talent účastníků, kteří tak získávají nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky a realizují
se v kolektivu ostatních účastníků. Zájmové vzdělávání poskytujeme bez jakékoli diskriminace
z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního
původu, majetku.
Formy vzdělávání:
Zájmové vzdělávání v DDM Český Krumlov realizujeme v těchto oblastech: jazykovědní,
výtvarné, přírodovědné, technické, hudebně-taneční, tělovýchovné a v oblasti sportu. Vzdělávání je
určeno především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých
účastníků, dospělé a další fyzické osoby (seniory). Věková hranice u nás není omezena.
Zájmové vzdělání realizujeme ve výše uvedených oblastech činností formou pravidelných,
příležitostných či spontánních aktivit, víkendových a prázdninových odborných akcí a metodických
činností. Zájmové vzdělávání, které poskytujeme, je určeno všem potencionálním účastníkům na
území města Český Krumlov, města Kaplice a přilehlého okolí.
1. Pravidelná zájmová činnost – je určována harmonogramem daného školního roku a naší
nabídkou zájmových činností – útvarů - kroužků (dále jen ZÚ). Tato zájmová činnost probíhá
pravidelně v průběhu celého roku. Při návaznosti činností může na první rok „začátečníků“
navazovat další rok navazující předešlými zkušenostmi ve formě „mírně pokročilí“ či
„pokročilí“, případně „více pokročilí“. Tyto aktivity vykonáváme takovým způsobem,
abychom vždy další rok plynně navazovali na výuku v roce předešlém. Personálně zajišťují
zájmové útvary interní nebo externí pedagogičtí pracovníci. Tyto pracovníky získáváme z řad
našich odchovanců nebo náborovou činností. Pravidelně, každý rok, jim nabízíme možnost
vzdělávání a rozvoje za pomoci kurzů, soustředění a DVPP.
Naše nabídka ZÚ se přizpůsobuje potřebám účastníků, každoročně reagujeme na
jejich podněty a zařazujeme do své činnosti nové aktivity. Při práci s účastníky klademe důraz
na soustavnou pravidelnou činnost, která má za cíl naučit je aktivnímu přístupu a především
smysluplnému využívání jejich času. Vzájemně tak v rámci činnosti provazujeme i posilujeme
sociální vazby, komunikaci, týmovou spolupráci, seberozvoj a celostní rozvoj všech účastníků.
V roce 2018/2019 budeme udržovat nabídku činností v závislosti na poptávce.
Zdůrazníme a opět se zaměříme na kvalitu. Celkově budeme naše činnosti rozvíjet v rámci
personálních možností. Zajistíme podporu poskytovaným činnostem, viz nabídka zájmových
útvarů 2018/2019. K možnosti většího rozšíření nabídky doposud nemáme personální, ale
především prostorové možnosti.
2. Zájmová činnost příležitostná – probíhá po dobu celého roku. Jedná se především činnosti,
které realizujeme v době školního volna. Jde hlavně o prázdninové aktivity, víkendy, svátky
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apod. dle povahy akce. Příležitostnou činnost realizujeme různými formami (jednorázové
akce, exkurze, soutěže, tematické akce). Této činnosti se věnujeme stále více.
Účastníkům dáváme při těchto akcích příležitost ke smysluplnému a aktivnímu využití
jejich volného času takovým způsobem, aby jim přinesl uspokojení jejich potřeb,
seberealizaci, vytvářel základy pro rodinný život, stanovoval pravidla chování a účastník se
mohl naučit pracovat s časem účelně a efektivně. Nabídka jednorázových, příležitostných
akcí, rekreačních aktivit i akcí výchovně vzdělávacího charakteru je určena nejen
registrovaným dětem a mládeži, ale také především neregistrovaným zájemcům, rodinám
s dětmi a veřejnosti. Mezi nabídkou těchto činností jsou tradiční, každoroční akce,
doplňované o takové, u kterých bude termín vždy upřesňován v měsíčních plánech,
zveřejňován na plakátech a na webu DDM ČK. Do zájmové činnosti také zařazujeme akce,
které se nově osvědčily v uplynulém roce.
Příležitostná činnost probíhá v rámci náplně jednotlivých oddělení, za které je vždy
odpovědný jeho vedoucí. Ten také odpovídá za přípravu, propagaci, zajištění a realizaci
činnosti. Nabídku příležitostné činnosti zařazujeme především na volné dny, víkendy nebo
školní prázdniny.
Nabídka činností pro rok 2018/2019 je uvedena v příloze č. 2 ŠVP pro daný školní rok.
Upřesnění nabídky probíhá vždy v měsíčních plánech na měsíc následující.
3. Táborová činnost – je činnost spojená s pobytem mimo budovy DDM ČK a to nejen
s letními tábory, ale i víkendovými pobyty, soustředěními, prací s talenty, školeními apod.
Tuto činnost vykonáváme hlavně na základně DDM ČK, a to TZ Zátoň, která je k tomuto
určena, vybavena a zajištěna. Tábory jsou zajištěny a probíhají v rámci náplně práce
jednotlivých oddělení, za které je vždy odpovědný jeho vedoucí. Ten také odpovídá za
přípravu, propagaci, zajištění a realizaci tábora. Nabídku letních táborů zařazujeme pouze na
dobu hlavních letních prázdnin daného roku dvěma formami – pobytový tábor a příměstský
tábor. Obě formy táborů jsou určeny pouze základní cílové skupině, tedy dětem a mládeži.
Všem účastníkům této činnosti dáváme příležitost k ucelenému, smysluplnému, aktivnímu a
především dlouhodobému využití času prázdnin. Tábory jsou vždy tematicky zaměřeny. Podle
zaměření tábora dále rozvíjíme fyzickou přípravu účastníků, budujeme jejich charakter,
dovednosti, komunikaci, fantazii apod.
Plán letní prázdninové činnosti připravujeme tak, aby mohl být předložen zřizovateli a
nabídnut veřejnosti (březen daného roku) v dostatečném předstihu.
Pro rok 2018/2019 nabídneme 6 pobytových a 5 příměstských táborů na základě
vysoké poptávky LT 2019. Víkendové pobyty, soustředění, práce s talenty, školení a další akce
budou doplňovány podle potřeby v měsíčních plánech. Zájem o tuto činnost v současnosti
převyšuje nabídku a možnosti DDM.
4. Osvětová činnost – včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty,
popř. i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů (např. výukové programy).
Činnost zahrnuje programy protidrogové prevence, ekologické, přírodovědné, výlety,
exkurze, zájezdy apod. V roce 2018/2019 se budeme opět soustředit na zavedené výukové
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programy v oblasti, ve kterých naši účastníci dosahují výborných výsledků: věda a technika,
hokusy-pokusy, dopravní výchovy a spolupráce s BESIPEM. Tradičně také navážeme na
spolupráci s úřadem práce.
5. Individuální práce, práce s talenty – jedná se zejména o vytváření podmínek pro rozvoj
nadání dětí, žáků a studentů (příprava na vystoupení, soutěže, konzultační hodiny apod.).
Tyto činnosti budou zařazovány vedoucími oddělení průběžně, a to především na základě
potřeby účastníků vzdělávání.
6. Soutěže – pro rok 2018/2019 organizujeme předmětové soutěže vyhlášené MŠMT, viz plán
soutěží na rok 2018/2019. Realizujeme též od 01. 01. 2019 také sportovní soutěže MŠMT.
Mimo těchto soutěží doplňujeme svoji činnost o vlastní soutěže a akce soutěžního charakteru
během celého roku. Tyto akce budou doplňovány podle potřeby v měsíčních plánech.
Organizujeme 3 krajská kola, a to Recitace, Floorbal, Evropa ve škole.
7. Využití otevřené nabídky spontánních činností – realizujeme v souladu s prostorovými
možnostmi DDM ČK. Jedná se především o nástěnkové – tabulové soutěže, kvízy nebo
ankety, soutěže a programy s využitím přilehlého dopravního hřiště a další. Tyto akce budou
doplňovány podle potřeby v měsíčních plánech.
Obsah vzdělávání:
Obsah vzdělávání se řídí platným ŠVP a jeho doplňky. Nové zájmové útvary budou začleněny
do ŠVP příslušnými dodatky. Vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci a dílčí pedagogičtí pracovníci
na základě DPP a dobrovolnické činnosti.
Materiální a technické zabezpečení:
Viz ŠVP. Pracoviště Kaplice se bude zaměřovat na vybavení vnitřních prostor. Pracoviště
Český Krumlov projde revizí a budou stanoveny cíle dalšího rozvoje. Na TZ Zátoň budeme realizovat
pouze základní opravy i zařízení vně i v suterénu budovy, pro TZ Zátoň bude zpracována studie
„Multifunkční sportovní hřiště TZ Zátoň“.
Prokešova zahrada projde realizačním obdobím projektu Terénní archeologické stanice ve
spolupráci s Městským muzeem Český Krumlov v rámci dlouhodobé spolupráce a udržovacími
pracemi. Konec projektu je stanoven na 06. 2019. Po celý školní rok také bude otevřeno DDH.
Ve spolupráci s umělecko-průmyslovou školou SUPŠK Sv. Anežky České se pokusíme získat
učebny k dlouhodobému pronájmu DDM.
Ekonomické podmínky:
V roce 2018/2019 budeme snižovat a stabilizovat provozní náklady. Chystáme opět
vyrovnaný HP z hospodářské činnosti i vlastních příjmů. Přímé a provozní výdaje jsou zajištěny.
Finanční prostředky budeme vynakládat pouze na projekt „Multifunkční sportovní hřiště TZ Zátoň“ a
realizaci altánu Terénní archeologické stanice Prokyšovy zahrady. Jiné investiční akce budou
do odvolání pozastaveny.
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Personální podmínky:
Pracovníci, kteří nemají odpovídající vzdělání, budou proškoleni a absolvují minimální
pedagogické studium. Taktéž pracovníci pro rok 2018/2019. Všichni pracovníci absolvují školení
BOZP, PP a PO na začátku školního roku pod vedením odborných lektorů, včetně školení či prohlídek,
která vyplývají z jejich funkcí nebo jsou dána zákonem. Vybraní pracovníci absolvují školení referentů
služebních vozidel. Pedagogičtí pracovníci budou pokračovat v závěrečném studiu funkčního studia
DOTO. Z personálních důvodů a z důvodu zlepšování úrovně kvality pedagogického sboru budou
vybraní pracovníci pokračovat ve studiu funkčního programu DOTO. Všichni pracovníci DDM se
zúčastní strategického plánování.

Plán práce na rok 2018/2019
Plán práce bude postupně a průběžně doplňován do statistiky a měsíčních plánů o termíny
významných a dalších akcí, které bude Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) v tomto roce pořádat.
Pozornost vedení a pedagogů ve školním roce 2018/2019 bude zaměřena na odstranění, stabilizaci a
eliminaci personálních hrozeb DDM, viz analýza SWOT 2017. Změna plánu činnosti a termínů je
vyhrazena vedením DDM. Reálné termíny jsou zaneseny v měsíčních plánech a ve statistice DDM.
Plán činnosti navazuje na harmonogram soutěží, viz plán soutěží MŠMT na příslušný školní rok a další
vnitřní dokumenty organizace. DVPP pedagogických pracovníků na DDM Český Krumlov probíhá
průběžně a reaguje na nabídku NIDV, viz plán DVPP.
Září
03. 09.

Zahájení školního roku, úvodní porady. Poučení o chodu a BOZP, seznámení s
celoročním plánem činnosti, DVPP a směrnic DDM

06. – 07. 09.

Celokrajské, metodické setkání pracovníků setkání pracovníků DDM na TZ Zátoň

10. – 14. 09.

Zahájení elektronického přihlašování, zápisový týden

10. – 14. 09.

Porada ředitelů DDM – porada ředitelů České Budějovice JHČK, schůze AŠSK

10. – 14. 09.

Týden se Světluškou, náborový týden do ZÚ – systém Domeček

13. 09.

Porada, zahájení školního roku na všech pracovištích, rozvrh, hodnocení školního
roku, hodnocení oddělení, hodnocení LT, školení BOZP, PO a PP další, změny ZP,
upřesnění rozvrhů ZÚ ŠVP, soutěže MŠMT, schůzky externistů, příprava grantů,
úvazky, uzavírka dokumentace LT

14. 09.

Předání dokumentace ZÚ vedoucím oddělení
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13. a 20. 09.

Proškolení elektronické deníky, předání dokumentace, schůze externistů ČK a KP
(školení) BOZP, PP, PO, změny zákonů, pracovních povinností dle osnovy, příprava
školního roku 2018/2019. Návštěva lékaře DDM na pracovišti.

20. 09.

51. ročník Večerního běhu Kaplicí, státní svátek Den české státnosti

25. – 29. 09.

Přípravný týden, úvod externistů, kontrola ŠVP, úplata, matrika, kontrola plateb

24. 09.

Zahájení činnosti ZÚ externích pracovníků

28. 09.

Státní svátek – Den české státnosti – Mezinárodní folklorní festival
(Svatováclavské slavnosti)

Září 2018

Školení externích pedagogických pracovníků K2, Teologická fakulta

Říjen
01. – 31. 10

Podávání grantových programů město Český Krumlov a JHČK

01. 10.

Zahájení činnosti ZÚ interních pracovníků

05. 10.

Eurocentrum Praha – Evropa ve škole (Ř) – porada organizátorů

20. – 21. 10.

29. výročí Krumlovských Pištců

29. - 30. 10.

Podzimní prázdniny

25. 10.

Halloweenská stezka odvahy
Šachový turnaj
Vystoupení DDM pro Jihostroj

26. 10.

Studijní volno

28. 10.

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

Listopad
05. – 30. 11.

Podzimní výtvarná výstava

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii

30. 11.

Krumlovská Dětská Porta 21. ročník
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Prosinec
01. – 02. 12

Šumava cup (termín bude upřesněn)

01. – 09. 12.

Vánoční Jarmark Benešov, ČK
Adventní keramické dílny

04. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

05. 12.

Mikulášská, Čertovské spaní v DDM

07. 12.

Taneční vystoupení – prodloužená

08. 12.

Vystoupení náměstí ČK – Populární zpěv

09. 12.

Adventní vystoupení – Synagoga

09. 12.

Vánoční besídka – Pištci – divadlo

14. 12.

Vánoční autodráha
Čertovské spaní v domečku
Vánoční turnaj ve florbalu
Kytarové soustředění v DDM

19. 12.

Vánoční jarmark, adventní vystoupení Pištci,
Vánoční vystoupení ZÚ DDM – Městské divadlo Český Krumlov
Adventní vystoupení hudebních kroužků z Chvalšin
Adventní vystoupení Dům seniorů Kaplice
Betlémské světlo ve spolupráci se ZUŠ Kaplice

20. 12.

Ukončení docházky školního roku 2017

22. 12. 2018 – 02. 01. 2019
Leden 2019
03. – 04. 01.

Studijní volno

Vánoční prázdniny
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07. 01.

Zahájení provozu a vyučování DDM 2019
Maškarní bál pro nejmenší

18. 01.

Pohár vědy – Debrujáři (propozice do 08. 01. 2019, bude upřesněno)

18. 01.

Po stopách ledové královny

30. 01.

Shrnutí finančního roku 2018, granty, FKSP, soutěže MŠMT – KK, výstupy
z funkčního studia pracovníků DDM – studium 2019, plán dovolených,
změna cestovních náhrad, DDM ČK – pobočka Kaplice – vedení oddělení, informace
vedoucích, ukončení I. pololetí – deníky, doplnění ŠVP o nové ZÚ, úrazy, nová
legislativa od 01. 01. 2019.

31. 01.

Jednodenní pololetní prázdniny, ukončení I. pololetí
Pevnost Boyard

Únor
01. 02.

Pololetní prázdniny

04. – 10. 02.

Jarní prázdniny
Dvoudenní zábavný pobyt v DDM, program k jarním prázdninám
Keramická velikonoční dílna pro rodiče a děti
Turnaj Ping-pong
Soustředění pohybových ZÚ DDM

13. 02.

Maškarní bál (termín bude upřesněn)

11. – 15. 02.

Příjem přihlášek II. pololetí

25. – 27. 02.

Hra o trůny – mezinárodní (termín bude upřesněn)
Účast na Mezinárodní výtvarné soutěži "Lidice 2019" (termín bude upřesněn)
V průběhu února – Keramické kurzy – DDM ČK pobočka Kaplice

Březen
06. 03.

Malování na trička – MŠ Tavírna
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07. – 08. 03.

Figurální keramika pro mládež a dospělé
Orientální tance – soutěž Power of dance
Tancujeme pro radost – MŠ TGM

17. 03.

Bruslařský štafetový trojboj (ve spolupráci s TJ Slavoj)

18. 03.

Evropa ve škole krajské kolo (termín bude upřesněn)

17. – 18. 03.

Soustředění Roztleskávačky

23. – 24. 03.

Soustředění Mažoretky (TZ)

18. – 24. 03.

Liga mistrů – Karate Panthers cup (bude upřesněno)
Vystoupení – Mažoretky, Roztleskávačky

29. 03.

Velikonoční dílny DDM

29. – 30. 03.

Velikonoční prázdniny

Duben
30. 03. – 01. 04. Jarní keramické dílny (termín bude upřesněn)
02. – 03. 04.

Vítání jara s Hrady v Pomalší

04. – 05. 04.

Krumlovská Prima sezóna – regionální přehlídka studentské tvořivosti

06. 04.

KPS a Mladá scéna ČK (termín bude upřesněn)
Mistrovství světa karate (termín bude upřesněn)
Jihočeský zvonek (termín bude upřesněn)
Krajské kolo Celostátní přehlídky dětské recitace (termín bude upřesněn)
Tvořivá dílna

18. – 19. 04.

Velikonoční prázdniny

18. 04.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
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Cesta za Velikonočním překvapením
Velikonoční turnaj – florbal
Den země (pro ZŠ TGM, Plešivec)
22. – 23. 04.

Kaplické hrátky (termín bude upřesněn)

30. 04.

Kouzelný Krumlov – vystoupení ZÚ a prezentace DDM

Květen
01. 05.

Státní svátek – Svátek práce

07. 05.

Turnaj ve stolním tenise (termín bude upřesněn)
Floorbal, „O pohár starosty města Kaplice“ (termín bude upřesněn)
Olympijský čtyřboj – atletika

09. – 11. 05.

Metodická návštěva CVČ v zahraničí (Ř+VP Český Krumlov a Kaplice) – dle grantu
JHČK

08. 05.

Státní svátek – Den Vítězství

09. – 10. 05.

Studijní volno

18. – 29. 05.

Kaplické hrátky (termín bude upřesněn)
Kytarový víkend (termín bude upřesněn)
Vystoupení v Klubu seniorů (termín bude upřesněn)
Krumlovské tancování (termín bude upřesněn)
Dopravní olympiáda (termín bude upřesněn)

29. – 30. 05.

Závěrečná vystoupení DDM Kaplice „Loučení s domečkem“, DDM Český Krumlov,
výtvarná výstava a závěrečná vystoupení DDM, ukončení pravidelné činnosti DDM

31. 05.

Ukončení pravidelné činnosti
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Červen
04. 06.

Závěrečná schůze externích pedagogických pracovníků DDM, kontrola a odevzdání
deníků a dokumentace, zhodnocení a uzavření školního roku, příprava na školní rok
2018/2019, ZÚ, příprava LT, další vzdělávání (zabezpečení prázdninového provozu,
zásobování, kontrol)

07. 06.

Den dětí 2019 Český Krumlov

08. 06.

Den dětí 2019 Kaplice (termín bude upřesněn)

24. – 28. 06.

Příprava ZÚ na školní rok 2019/2020 (ŠVP)
Průběžně příprava LT dle schválených rozpočtů, uzavření dokumentace

28. 06.

Hurá prázdniny

Červenec – Srpen
29. 06. – 30. 08. Letní tábory dle rozpisu
06. – 07. 07.

Státní svátek Cyril a Metoděj, Jan Hus

Září
02. 09. 2018

Nástup pedagogů do práce

03. – 06. 09.

Školení, přípravný týden, školení externistů, BOZP, PO, PP
školení řidičů, první pomoci atd.
Adaptační kurz na úspěšné zahájení nového školního roku
(termín bude upřesněn)

09. – 13. 09.

Propagační týden DDM

16. – 20. 09.

Náborový a zápisový týden

26. – 28. 09.

Svatováclavské slavnosti

30. 09.

Zahájení školního roku 2019/2020

Soutěže MŠMT a jejich okresní i krajská kola se budou řídit a budou realizovány dle tabulky soutěží
DDM na školní rok 2018/2019.
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