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Zápis z pracovní skupiny  

Neformální a zájmové vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení. 

2) Bariéry přístupu k neformálnímu a zájmovému vzdělávání. 

3) Plánování společných aktivit neformálního a zájmového vzdělávání a formálního vzdělávání. 

4) Zlepšování dostupnosti a infrastruktury neformálního a zájmového vzdělávání. 

5) Ukončení. 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 15. 12. 2016 

Čas zahájení jednání 16:00 

Místo konání  
Školní kuchyňka Masarykovy ZŠ, Komenského 312 
550 01 Broumov 
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1) Zahájení 

Zahájení pracovní skupiny v 16:05. 

V úvodu pracovní skupiny byly představeny výsledky z pracovních skupin Děti ze SVL, Žáci základních 

škol a z pracovní skupiny Rodiče. Všechny tyto pracovní skupiny se věnovaly mimo jiné problematice 

neformálního a zájmového vzdělávání.  

2) Bariéry přístupu k neformálnímu a zájmovému vzdělávání 

Mgr. Čáp z Agentury pro sociální začleňování uvedl dosud zjištěné bariéry přístupu k neformálnímu 

a zájmovému vzdělávání.  

Seznam největších bariér 

Dostupnost z okrajových částí území 

Sociokulturní bariéry 

Finanční bariéry 

 

Bc. Frömmel (DDM Ulita Broumov) uvedl, že nevidí jako největší bariéru finance. Dětem, u kterých je 

problém s financemi, je možné poplatky odpustit, největší bariérou je v tomto případě rodina dítěte. 

Zároveň vidí jako problém devalvaci kroužků pro děti, které jsou zcela zdarma. Měl by být alespoň 

symbolický poplatek. Nejdůležitější je, aby měly rodiče dětí zájem problém s finančními bariérami 

řešit. 

3) Plánování společných aktivit neformálního a zájmového vzdělávání a formálního vzdělávání 

Mgr. Čáp hovořil o možnostech financování projektů spolupráce neformálního a zájmového 

vzdělávání z finančních prostředků EU. Na podzim 2017 se chystá výzva na implementaci projektů, 

které vzešly z Místního akčního plánu vzdělávání. Jednou z podmínek je zaměření se na jednu 

z klíčových oblastí (rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické 

vzdělávání, digitální kompetence, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 

kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků). 

Bc. Frömmel upozornil na největší problém, a to je personální zajištění projektů. Řešením by mohlo 

být sdílení pracovníků více organizacemi.  

4) Zlepšování dostupnosti a infrastruktury neformálního a zájmového vzdělávání 

Pan Sajfríd (Junák Broumov) uvedl, že velkou bariéru představuje dojíždění dětí na neformální 

vzdělávání. V současné době shánějí nové děti, které by skauting zaujal. 

Bc. Frömmel nabídl panu Sajfrídovi spolupráci.  

Dalším návrhem je možnost uspořádání „dopoledne se skauty“. 

 



   

                                                                               Strana 3  

 

Na základě následující diskuse vznikl návrh na vytvoření informační brožury, kde budou 

prezentovány všechny subjekty, které o to budou mít zájem, jenž nabízí aktivity neformálního 

a zájmového vzdělávání.  Tato brožura by mohla být zpracovaná Realizačním týmem MAP a hrazena 

z MAP. 

Bc. Frömmel a pan Školník, MBA navrhli společnou aktivitu na Den Země (22. 4.) V současnosti má 

na Den Země několik subjektů neformálního a zájmového vzdělávání naplánované aktivity. Návrhem 

je tyto subjekty spojit a vytvořit jeden společný plakát, na kterém by byly aktivity všech subjektů 

neformálního a zájmového vzdělávání, které pořádají aktivity na Den Země a které by o to měly 

zájem. Potencionální partnery by mohl oslovit a plakát následně zpracovat Realizační tým MAP. Tato 

aktivita by mohla být zároveň z MAP také hrazena. Kontakty na potencionální partnery by mohly být 

získány prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Broumovsko. 

5) Ukončení 

Pracovní skupina byla ukončena v 17:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 19. 12. 2016 

Zápis vyhotovila: Ing. Michaela Machková    


