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Zápis z pracovních skupiny 

Rozhovory se dětmi ze sociálně vyloučených lokalit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

1) Zahájení. 

2) Rozhovory s dětmi ze SVL na téma neformální a zájmové vzdělávání. 

3) Ukončení. 

 

 

Identifikace 

Datum schůzky 10. 6. 2016 

Čas zahájení jednání 12:00 

Místo konání  
Začít spolu, z. s., Soukenická 16, 550 01 Broumov 
Centrum pro rodinu, Lidická 174, 550 01 Broumov 



   

                                                                               Strana 2  

 

 

Silné stránky 

 

Nabídka kroužků a aktivit 

 

 

 

 

 

Kvalita vedení  

 

 

 

 

 

Dostupnost lokalitou, financemi, pravidly 

 

 

 

 

 

Další 

 

 

 

Slabé stránky 

 

Nabídka kroužků a aktivit 

 

 

 

 

 

Kvalita vedení  

 

 

 

 

 

Dostupnost lokalitou, financemi, pravidly 

 

 

 

 

 

Další 

 

Příležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

Hrozby 

 

 

1. Navštěvujete nebo jste navštěvovali v poslední době nějaké odpolední/víkendové 

volnočasové kroužky, aktivity, kurzy, oddíly, doučování apod.? 

- ANO: jaké a co se vám na nich líbilo? V čem jsou dobré? Co by se na nich 

dalo zlepšit? 

- NE: proč ne? Jsou nějaké překážky? 

2. Kdybyste mohli vymyslet, co se bude dít ve volném čase pro vás a vaše spolužáky 

ve vašem městě, a co se nyní neděje, jaké kroužky, aktivity, kurzy, oddíly, 

doučování byste vymysleli? Čím by se zabývaly? Jak by byly uspořádané? Kdo by 

je učil? Kde by se odehrávaly? 
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Výsledky participativního mapování 

Skupina I. 

Účast: Robert (12), David (10), Sofie (14), Vivien (5), Martin (10), Sára (9), Denisa (10), Běta (10), Pavel 

(9), Valerie (11), Daniela (8) 

Otázka 1: Jaké kroužky jste navštěvovali a co se vám na nich líbí: 

- Skauti: moc fajn vedení, milí kluci, učí nás uzlovat, jezdíme na výlety 

- Fotbal: bolí z toho nohy, musíš mít dobrý kopačky 

- Hip-Hop: dobrý učitelky, dobrý kroky 

- Vaření v Ulitě: dobrý, dělali jsme štrudl 

- Tancování 

- Judo 

Otázka 2: Jaké kroužky v Broumově chybí? Na jaké kroužky byste si přáli chodit? 

- Kroužek s koňmi 

- Míčové hry: vybíjená, basketbal, házená 

- Atletika: závody 

- Střílení z luku 

- Pavouci na ovládání 

- Kroužek řízení malých motorek, aut na elektřinu  

- Kroužek na fotbal, který bude blízko 

- Horolezecký kroužek 

- Stavební kroužek: stavení baráků z cihel 

- Hudební kroužek: bubny, klavír 

- Dramatický kroužek: loutkové divadlo 

- Historický kroužek 

- Kroužek malování: malování do písku, graffiti 

- Kroužek focení, kroužek tvorby videa 

- Pohádkový kroužek 

- Technický kroužek: stavba lodí, aut na ovládání, řízení aut na dálkové ovládání 

- Zoo kroužek: akvaristika 

- Rybářský kroužek 

- Zahradnický kroužek 

- Kadeřnický kroužek 

- Kroužek šití 

- Kroužek vaření: cukrářské výrobky, pizza 

- Policejní a hasičský kroužek 
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Skupina II. 

Účast: Honza (11), Filip (9), Adam (10), Filip (13), Máca (11). Andrea (10), Martin (7), Patrik (9) 

Otázka 1: Jaké kroužky jste navštěvovali a co se vám na nich líbí: 

- Breakdance, břišní tance 

- Fotbal, volejbal, 

- Dramatický kroužek 

- Batikování 

- Vaření 

 

Otázka 2: Jaké kroužky v Broumově chybí? Na jaké kroužky byste si přáli chodit? 

- Kroužek s koňmi 

- Atletika: sprinty, závody 

- Kroužek výroby a závodění s auty na ovládání 

- Kroužek zahradničení 

- Kroužek batikování 

- Kroužek obchodních dovedností: prodávat hračky 

- Sportovní kroužek: plavání, softball, lakros, skatepark, hokej 

- Zoo kroužek: sokolnictví, krocení divoké zvěře, výcvik psů 

- Kroužek formulí na elektřinu 

- Taneční kroužek: street dance, hip-hop, balet 

- Kroužek svařování, opravy aut 

- Kroužek šermu 

- Kroužek bojových sportů: box, judo, karate 

- Kroužek akrobacie na trampolíně 

- Kroužek kreslení: na obličej, obkreslování, kreslení na oblečení 

- Poznávací kroužek: cesty za zvířaty 

- Cyklokros a BMX kroužek 

- Počítačový kroužek: hry 

- Kadeřnický kroužek 

- Stezka odvahy 

- Návrhářský kroužek 

- Tábornický kroužek 

- Horolezecký kroužek 

- Rybářský kroužek 

- Záchranářský kroužek: s hasičema, policií, první pomoc 

- Kouzelnický kroužek 

- Kroužek vědeckých pokusů a lektvarů 
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Soupis: 

Zvířata: 

- Kroužek s koňmi 

- Zoo kroužek: akvaristika, sokolnictví, krocení divoké zvěře, výcvik psů 

- Rybářský kroužek  

Sportovní aktivity: 

- Míčové hry: vybíjená, basketbal, házená 

- Atletika: závody, sprinty, skoky 

- Kroužek fotbalu, který bude blízko 

- Sportovní kroužek: plavání, softball, lakros, skatepark, hokej 

- Kroužek šermu 

- Kroužek bojových sportů: box, judo, karate 

- Kroužek akrobacie na trampolíně 

- Cyklokros a BMX kroužek 

- Střílení z luku 

Hudba, umění a kreativita 

- Dramatický kroužek: loutkové divadlo 

- Kadeřnický kroužek 

- Kroužek šití 

- Návrhářský kroužek 

- Kroužek focení, kroužek tvorby videa 

- Taneční kroužek: street dance, hip-hop, balet 

- Hudební kroužek: bubny, klavír 

- Kroužek batikování 

- Kroužek kreslení: na obličej, obkreslování, kreslení na oblečení, malování do 

písku, graffiti 

- Kouzelnický kroužek 

- Pohádkový kroužek 

- Historický kroužek 

Věda a technika 

- Kroužek řízení malých motorek, aut na elektřinu  

- Pavouci na ovládání 

- Kroužek výroby a závodění s auty na ovládání 

- Kroužek vědeckých pokusů a lektvarů 

- Technický kroužek: stavba lodí, aut na ovládání, řízení aut na dálkové ovládání 

- Počítačový kroužek: hry 
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Praktické dovednosti 

- Stavební kroužek: stavení baráků z cihel 

- Záchranářský kroužek: první pomoc, policejní a hasičský kroužek 

- Kroužek opravy aut a svařování 

- Kroužek vaření: cukrářské výrobky, pizza 

- Kroužek obchodních dovedností: prodávat hračky 

- Kroužek formulí na elektřinu 

Příroda a venek 

- Horolezecký kroužek 

- Kroužek zahradničení 

- Poznávací kroužek: cesty za zvířaty 

- Stezka odvahy 

- Tábornický kroužek 

 

 

 

 

 

 

 


