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volnočasové aktivity a rozvoj dalších kompetencí  

Datum: 25. 5. 2016 

Místo: Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, Národní památkový ústav 

Přítomní: Markéta Hendrichová (MAS Sokolovsko), Martina Turková (MAS 

Sokolovsko), David Šebesta (MAS Sokolovsko), Světla Zdeňková (TJ Slovan Karlovy 

Vary), Petra Vodenková (Český západ o.p.s.), Tomáš Wizovský (SHZ NPÚ) 

Obsah schůzky: 

 Cíl pracovní skupiny v projektu, cíle projektu, představení účastníků. 

 Očekávání od projektu, možné formy zapojení v projektu. 

 Diskuze. 

 

Poznámky z jednání: 

Manažery projektu byl představen projekt, jeho cíle obecně a cíle a smysl pracovních skupin. 
Proběhlo přestavení účastníků pracovní skupiny, vč. jejich očekávání od projektu. Následně 
byly manažery projektu nabídnuty konkrétní možnosti zapojení. 

 

V rámci Edukačního centra Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou existují např. dva 
speciální prohlídkové okruhy pro děti a žáky (MŠ až 5. třída ZŠ). Edukační centrum je místo 
vhodné pro učení, např. školy v přírodě. Hrad je otevřenou učebnicí. Spolupracují také 
s pedagogickou fakultou, jsou fakultním památkovým objektem Univerzity Karlovy. V rámci 
projektu „Památky nás baví“ vznikla učebna a multifunkční sál. Edukační centrum je vhodné 
místo pro neformální vzdělávání. 

Zapojení do projektu: 

 možnost prezentace nabídky Edukačního centra pro školy na celkovém setkání 
15. 9. 2016 v Teplé, 

 IROP – do strategického rámce MAPu může být zařazen záměr na vybavení učebny 
pro klíčovou kompetenci v technických oborech (stavebnictví) v rámci výzvy pro 
zájmové a neformální vzdělávání. Je zde potřeba lektorů a nových výukových prostor. 

 

Zástupkyně TJ Sokol Karlovy Vary vnímá volnočasové aktivity jako důležité. Rodiče se 
nestíhají dětem věnovat. Např. v K. Varech jakožto velkém městě je problém co s dětmi po 
skončení vyučování, sportovní volnočasové kroužky někdy suplují odpolední hlídání dětí. 



 
Možnost přímého zapojení v rámci projektu: možnost prezentace nabídky TJ Sokol na 
celkovém setkání 15. 9. 2016 v Teplé. Je možné nabídnout školám další vzdělávání pro 
učitele tělocviku. 

 

Český západ se zabývá sociálními službami, v současné době se nachází svým zaměřením na 
pomezí mezi sociálními věci a vzděláváním. Např. předškolka pro děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin, realizují také volnočasové aktivity. Pomohlo by jim, kdyby bylo 
možno najít vhodný rámec, pod kterým by se tyto činnosti daly efektivně realizovat. 
Diskutováno bylo také využití dílen v rámci komunitního centra Dobrá Voda. Sem mohou 
např. do truhlářské dílny jezdit školy z Toužimi a Teplé na výuku dílen (přínos projektu: 
předání informací v rámci školám od zapojených MAS – Vladař a KŽV). Lze pouze pro 
Toužim a Teplou (podmínka projektu, který je nyní v době udržitelnosti). Dopoledne není 
centrum využité. Nabídka zapojení organizace Český západ také do pracovní skupiny inkluze. 

 

Námět např. na šablony: aby neziskové organizace mohly provozovat např. školní kluby. 
Nyní mohou být pracovníci NNO zaměstnáni ve škole v rámci šablonového projektu 
zaměřeného na kluby, ale nositelem projektu je škola.  

 

Projekty spolupráce: „co dělat, když…“ – včetně mapování nabídky neformálního vzdělávání 
a síťování služeb (vč. zapojení OSPOD). 

 

Doporučení pro celkové setkání v Teplé 15. 9. 2016: realizovat paralelně několik témat, např. 
blok pro ředitele škol, dále zvlášť pro učitele tělocviku (TJ Slovan) a zvlášť pro učitele 
dějepisu (Hrad a zámek Bečov). Do pozvánky pro ředitele škol doporučit, pro učitele kterých 
odborných předmětů je akce také vhodná. – doporučení bude rozpracováno realizačním 
týmem během přípravy tohoto setkání. 

 

 

Zapsala: Markéta Hendrichová 

 

 

 

 

 


