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Zápis z pracovní skupiny 

Neformální a zájmové vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

1) Zahájení. 

2) Definování problematických oblastí neformálního a zájmového vzdělávání. 

3) Investiční priority v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání. 

4) Ukončení. 

 

Účastníci: 

Členové Realizačního týmu MAP a hosté dle prezenční listiny. 

 

Identifikace 

Datum schůzky 26. 5. 2016 

Čas zahájení jednání 16:00 

Místo konání  
Školní kuchyňka Masarykovy ZŠ, Komenského 312 
550 01 Broumov 
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Průběh: 

Začátek jednání v 16:10. 

 

1. Zahájení. 

Mgr. Colby (člen Realizačního týmu MAP) zahájila schůzku a poprosila hosty o krátké představení 

jejich organizace a činností, které realizují.   

Bc. Frömmel (DDM Ulita Broumov) uvedl, že spadají pod zájmové vzdělávání, pořádají pravidelné 

akce (kroužky, kluby) a nepravidelné akce (osvětová činnost, tábory, konzultační činnost). Největší 

část zabírají pravidelné kroužky. Školy docházejí na pravidelné programy v průměru 4-5x týdně. 

Momentálně se Ulita věnuje posílení řemeslných aktivit, environmentálním aktivitám se věnuje 

Vzdělávací a kulturní centrum v Klášteře Broumov. 

Pan Školník, MBA, (Vzdělávací a kulturní centrum- dále VKCB) hovořil o jejich hlavní náplni, kterou je 

momentálně rozvíjení environmentálního vzdělávacího střediska. Projekt právně zaštiťuje Agentura 

pro rozvoj Broumovska. Dále se zabývají kulturní a uměleckou oblastí (např. školní představení ve 

spolupráci se školami), pořádají diskuse na různá témata, kam často přijíždějí školy z jiných území 

(zejména střední školy). Cílovou skupinou VKCB jsou primárně školy mimo území ORP Broumov 

(převážně dlouhodobé programy), nicméně poskytují neformální vzdělávání také místním školám 

(spíše krátkodobé programy), a to od dětí z MŠ až po střední školy. Loni prošlo VKCB přibližně 1 500 

dětí a žáků.  

Mgr. Kurová (Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu) poskytuje zejména doučování a kroužky 

s tím spojené. V současné době nabízené služby rozšířili o pěstounství. Doposud byli jejich cílovou 

skupinou zejména žáci 1. stupně ZŠ, momentálně rozšiřují na děti a žáky od 6 do 18 let. Doučování 

probíhá denně od pondělí do čtvrtka, začíná vždy od září, během roku již žáky příliš nepřibírají. Zájem 

o doučování je větší, ale kapacitu v současnosti nelze rozšířit. Současný systém doučování se osvědčil.  

 

2. Definování problémových oblastí neformálního a zájmového vzdělávání. 

Mgr. Colby představila dokument Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (dále jen 

Koncepce). Zmínila 13 strategických cílů, ke kterým by ráda položila hostům doplňující otázky, aby 

zjistila současnou nabídku v území a případné problémové oblasti. 

Mgr. Colby se zeptala hostů, zda a jakým způsobem je u nich aplikován inkluzivní přístup, jestli je 

podporován mezigenerační dialog a zda se věnují smysluplnému využívání moderních/digitálních 

technologií. 

Mgr. Kurová odpověděla, že inkluzivnímu přístupu se určitě věnují, mezigeneračním dialogům také. 

Co se týká práce s digitálními technologiemi, této oblasti se příliš nevěnují. 

Pan Školník, MBA, uvedl, že se průřezově, nikoli však primárně, věnují všem zmíněným oblastem. 

Bc. Frömmel dodal, že Ulita se věnuje inkluzi již mnoho let, mezigeneračním dialogům také. 

Digitálním technologiím se také věnují, dále by se rádi zaměřili na polytechnické vzdělávání, včetně 

např. 3D tisků. 
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Mgr. Colby se dotázala hostů, jakým způsobem spolupracují s mateřskými a základními školami.  

Mgr. Kurová reagovala, že spolupracují se školami skrze zmíněné doučování, školy si je zvou i na 

některé akce. S mateřskými školami zatím není spolupráce na takové úrovni.  

(Ostatní hosté se ke spolupráci vyjádřili již při svém představování.) 

Mgr. Colby pokračovala otázkou, zda funguje nějaká forma poradenské činnosti ze strany 

ministerstva směrem k organizacím neformálního a zájmového vzdělávání.  

Všichni hosté odpověděli, že v současnosti taková podpora nefunguje. 

Mgr. Colby přešla k dalším zmiňovaným oblastem v Koncepci- pohybovým aktivitám, přírodním 

vědám a technickým disciplínám.  

Mgr. Kurová odpověděla, že se jim podařilo v přírodovědné oblasti navázat velmi dobrou spolupráci 

s místními skauty. 

Bc. Frömmel a pan Školník, MBA, shodně uvedli, že se jejich organizace věnují přírodním vědám. 

Bc. Frömmel dodal, že Ulita se věnuje navíc také pohybovým aktivitám. V technické oblasti pak Ulita 

chystá různé aktivity především do budoucna. Pan Školník, MBA, doplnil, že VKCB se věnuje technické 

oblasti např. v rámci klášterního skriptoria, kde se děti a žáci učí vyrábět papír, inkoust apod.  

Mgr. Colby se zeptala hostů, zda nějakým způsobem pracují s nadanými dětmi a žáky, případně 

jakým. 

Bc. Frömmel reagoval, že pokud Ulita takovéto děti identifikuje (bývají cca 2-3 za rok), odesílá je do 

relevantních organizací (např. ZUŠ). 

Pan Školník, MBA, dodal, že práci s nadanými dětmi a žáky vnímá obecně jako deficit, se kterým je 

potřeba pracovat. Hovořil o možnosti vzniku Centra pro podporu talentů, které funguje např. 

v Náchodě.  

Mgr. Kurová uvedla, že Začít spolu dokáže nadaným žákům sehnat mentora, který se těmto žákům 

věnuje při přechodu na střední školu.  

Mgr. Colby položila otázku zaměřenou na mobilitu a příhraniční spolupráci.  

Bc. Frömmel odpověděl, že by Ulita měla o příhraniční spolupráci zájem, ale pouze v případě, že 

někdo vyřídí administrativu s tím spojenou. Ulita na toto nemá personální kapacitu. 

Pan Školník, MBA, potvrdil, že navázání příhraniční spolupráce není snadné. S výjezdem dětí za 

hranice je spojená velká administrativa. Přes tuto administrativní zátěž nemusí být v jistých případech 

příhraniční spolupráce vůbec možná (př. spolupráce s organizacemi v oblasti neformálního 

vzdělávání).  

Mgr. Kurová reagovala, že Začít spolu spolupracuje s maďarskou organizací (Roma Education Fund), 

díky které se jim daří získávat podporu pro vysokoškoláky. Spolupráce funguje dobře, společnost 

poskytuje finance, výsledky si následně ověřuje. 

Mgr. Colby navázala dotazem na jazykové vzdělávání.  

Pan Školník, MBA, upozornil, že Veba pořádá kurzy angličtiny pro předškolní děti, o které je velký 

zájem.  
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Bc. Frömmel řekl, že Ulita pořádá jazykové kurzy pro školní děti. Nabídka je poměrně široká- 

angličtina+ obvykle 2-3 další jazyky.  

Pan Školník, MBA, odpověděl, že za VKCB uvažovali o programu v angličtině pro české a polské děti. 

Je zde však dříve zmíněná bariéra příhraniční spolupráce- nadměrná administrativní zátěž. 

Mgr. Colby přešla k dotazu týkajícímu se podpory zdravého životního stylu, zdravé výživy. 

Pan Školník, MBA, reagoval, že mají projekt „Na obědě u Benediktinů“, který se věnuje zdravé výživě 

z místních zdrojů. Na tomto projektu spolupracují s Ulitou. 

Mgr. Colby se zeptala na oblast mezikulturního a mezináboženského styku. 

Hosté shodně odpověděli, že se této oblasti věnují, tolerance jako téma je důležitá, je zapracována ve 

všech programech. Nicméně v malém území, jako je to broumovské, se nestýká tolik kultur jako ve 

velkých městech. 

Bc. Frömmel připomněl již uskutečněný projekt zaměřený na setkávání lidí z různých národů. Cizinci 

byli ubytováni v rodinách dětí. Celkově byl projekt velmi pozitivně vnímán. 

Mgr. Kurová dodala, že se na tuto oblast také zaměřují, účastní se nejrůznějších festivalů zaměřených 

na problematiku setkávání kultur a národů.  

Mgr. Colby pokračovala dotazem týkajícím se zapojování dobrovolníků. 

Mgr. Kurová odpověděla, že v Začít spolu fungovalo dobrovolnictví dříve hodně, v současné době to 

však již není kapacitně a administrativně zvladatelné, proto je činnost momentálně utlumena.  

Bc. Frömmel uvedl, že Ulita nabízí dobrovolnickou práci pro děti ve věku přibližně 14 až 15 let. Často 

však administrativa s dobrovolnictvím spojená převáží přínos dobrovolníků.  

Pan Školník, MBA, se přidal k názorům ostatních hostů, kdy uvedl, že u nich dříve dobrovolnictví také 

fungovalo, nyní z důvodu administrativní zátěže ne. Dále uvedl příklad, kdy může dobrovolnická práce 

připravit o práci lidi v místě dopadu. 

Mgr. Colby se zeptala na práci s dětmi s omezeným přístupem k neformálnímu vzdělávání.  

Mgr. Kurová reagovala, že u nich je práce s těmito dětmi prioritou již mnoho let. Podařilo se jim 

navázat výbornou spolupráci se skauty. Pracují tak s dětmi, které mají zájem o přírodu. 

Pan Školník řekl, že se na toto programově nezaměřují. 

Bc. Frömmel upozornil, že záleží na tom, z jakého důvodu mají děti omezený přístup k neformálnímu 

vzdělávání. Pokud např. pobírají příspěvky na živobytí, dítě může do Ulity docházet zdarma. Větší 

překážkou ale je, že děti nejsou z rodiny naučeny využívat volný čas smysluplnou aktivitou. Na 

kroužky tak chodí měně dětí, než by mohlo. Tyto děti k tomu nejsou vedené, nechtějí chodit na 

kroužky mezi majoritu.  

Mgr. Colby položila otázku zaměřenou na spolupráci v rámci zájmového a neformálního vzdělávání. 

Hosté se shodli, že tato spolupráce funguje dobře, v případě potřeby se schází.  

Mgr. Colby se zeptala hostů, co považují na základě předchozí diskuse za priority v území. 

Mgr. Kurová odpověděla, že považuje za prioritu kladení většího důrazu na inkluzi. 
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Pan Školník, MBA, vidí jako zásadní problém to, že příjemci vzdělávání neznají kvůli nastavenému 

systému přerozdělování hodnotu vzdělávání. Často nejsou vzdělávací instituce schopné vzdělávání 

nabízet bez dotací, nejsou schopni bez dotací obstát.  

Bc. Frömmel doplnil, že spatřuje největší problém v části vzdělávání, které by měla dát dítěti rodina, 

která není funkční. Dále je potřeba více prakticky, technicky vzdělaných dětí. Často i z učňovských 

škol vycházejí děti více teorie než praxe znalé.  

Mgr. Kurová navázala s problémem systému, kdy se školy v návaznosti na financování snaží žáky na 

škole za každou cenu udržet, kvalita vzdělání tak klesá.  

 

3. Investiční priority v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 

Mgr. Colby uvedla základní informace o IROP v návaznosti na neformální a zájmové vzdělávání, 

zmínila plánované výzvy (10/2016-04/2017; 10/2017-04/2018) a podporované aktivity (komunikace 

v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Dále 

se zeptala hostů na jejich plánované investiční záměry.1 

Bc. Frömmel odpověděl, že Ulita chystá rekonstrukci zaměřenou na polytechnické vzdělávání 

(budova vodárny za Ulitou). Ulita také plánuje rekonstrukci budovy ROK za účelem energetických 

úspor (pravděpodobně nepůjde z IROP). Dále plánují dokončení kompletní bezbariérovosti, 

v současnosti chybí výtah, vše je stavebně nachystané.  

Pan Školník, MBA, by rád investoval do progresivních ekologických zdrojů energie. Tyto investice by 

následně byly součástí programů- jak ekologicky fungovat. V současné době se zpracovává studie.  

Mgr. Kurová dodala, že Začít spolu zatím nemá nachystané projety do IROP.  

 

4. Zakončení 

Mgr. Colby poděkovala všem hostům za to, že se zúčastnili pracovní skupiny, kterou následně 

ukončila.  

 

Konec jednání v 18:00. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Podrobněji budou investiční záměry vedeny ve Strategickém rámci MAP do roku 2023. 
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Dodatek: Setkání se zástupci Knihovny Broumov 

Dne 27. 5. 2016 se sešli zástupci Knihovny Broumov (PhDr. Jan Meier- vedoucí, Marie Mešková- 

dětské oddělení) se zástupkyní Realizačního týmu MAP (Ing. Michaela Machková), aby projednali 

záležitosti z uskutečněné pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání.  

PhDr. Meier představil Knihovnu Broumov (dále jen knihovna). Knihovna je otevřená všem skupinám 

osob, tzn. všem čtenářům. Pro děti a mládež knihovna provozuje dětské oddělení, které je otevřené 

vždy v pondělí, středu a pátek. Mimo tyto dny však nabízí dětem a žákům možnost vypůjčit si knihy 

před oddělení pro dospělé. Knihovna nabízí jak individuální péči (informace od pracovníků knihovny, 

půjčování knížek apod.), tak kolektivní péči (např. knihovnické přednášky, na které dochází třídy 

základních škol v území).  

Ing. Machková položila otázku zaměřenou na spolupráci se školami. 

PhDr. Meier s paní Meškovou odpověděli, že spolupracují hlavně se základními školami, kdy 

jednotlivé třídy knihovna zve na již zmíněné tematické lekce. Do knihovny nově také dochází školní 

družina ZŠ Hradební. Spolupráce s mateřskými školami není tak častá, vychází spíše z podnětu MŠ.  

Ing. Machková navázala dotazem na práci s dětmi s omezeným přístupem k neformálnímu 

vzdělávání. 

PhDr. Meier řekl, že je knihovna otevřená pro všechny, takovéto děti k nim také docházejí. Do 

knihovny např. chodí ZŠ Kladská s postiženými dětmi, přestože knihovna nemá bezbariérový přístup, 

přístup těchto dětí zajistí. Dalším příkladem je navázaná spolupráce s Centrem pro rodinu, které se 

věnuje dětem s omezeným přístupem ke vzdělání.  

Ing. Machková se zeptala na další otázky, které byly projednávány v rámci uskutečněné pracovní 

skupiny Neformální a zájmové vzdělávání.  

PhDr. Meier a paní Mešková odpovídali, že knihovna spolupracuje s projektem „Celé Česko čte 

dětem“, pořádají různé soutěže pro děti (kvízy, křížovky apod.). V broumovské knihovně také velmi 

dobře funguje meziknihovní výpůjčka (podpora studentů), a to také z polských knihoven (Radków, 

Nowa Ruda).  

Jako současnou prioritu vidí pracovníci knihovny snahu o přestěhování knihovny do nových prostor 

(nebo výraznou přestavbu stávajících prostor). V současných prostorách chybí bezbariérovost. 

 

 

 

 

V Broumově dne 3. 6. 2016 

Zápis vyhotovila: Ing. Michaela Machková 


