
 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
MAS Hranicko má možnost zapojení do projektu na zkvalitnění neformálního vzdělávání dětí a 
mládeže. 
 
Pro koho je projekt určen: místní spolky, knihovny, učitelé mateřských škol (dále jen aktéři).  
 
Aktivity budou realizovány formou tzv. „šablon“ (= předem definované aktivity na zvolené téma 
s danou formou průběhu a výstupu a předem danou finanční hodnotou, kterou lze pro uspořádání 
aktivity utratit. 
 
Projekt bude tříletý od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 zapojení aktéři tak mohou naplánovat celou sadu 
různých aktivit (= šablon), které se budou průběžně realizovat po celé 3 roky. Počet šablon (= 
četnost aktivit) je na rozhodnutí zapojeného aktéra. Každá šablona je určena pro předem daný 
počet dětí, a lze je pro realizaci aktivit volit vícekrát. 
 
Benefitem pro aktéry bude  

- možnost nákupu spotřebního materiálu a vybavení kluboven pro práci s dětmi a mládeží,  
- finanční odměna pro zapojené aktéry (vedoucí, lektoři, knihovnice apod.)  
- úhrada pronájmu prostor (knihovny, klubovny) 
- možnost dalšího vzdělávání těchto aktérů v oblasti práce s dětmi a mládeží.  

 
Důraz je kladen na sdílení zkušeností, spolupráci a zapojení nových metod a forem práce 
 
Tematicky jsou aktivity omezeny na polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, 

praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická 

gramotnost apod. Nelze podpořit realizaci sportovních aktivit a činností navázaných na sociální 

služby. 

Výčet možných šablon: 

 Projektový den v klubovně  
- Vytvoření a realizace čtyřhodinového programu pro děti, široká škála témat, např. 

technika, přírodní vědy, umění, řemeslo. Konání v klubovně nebo blízkém okolí. 
Nezbytná účast odborníka z praxe (zajistí MAS).  

- Hodnota šablony 9.996,- Kč 



 

 Projektový den mimo klubovnu  
- Vytvoření a realizace čtyřhodinového programu pro skupinu 10 dětí, široká škála témat, 

např. technika, přírodní vědy, umění, řemeslo. Konání nejméně 10 km od klubovny. 
Nezbytná účast odborníka z praxe (zajistí MAS).  

- Hodnota šablony 6.320,- Kč 

 Klub v neformálním vzdělávání  
- Pravidelná činnost klubu pro nejméně 6 zapsaných dětí po dobu 6-10 měsíců, kdy 

musí proběhnout min. 24 h společných aktivit  
(Pzn.: šablona lze volit vícenásobně pro každých 24 hodin aktivit) 

- Tematicky lze zvolit pouze z následujících variant: 
a) Klub demokratického občanství 
b) Badatelský klub 
c) Klub praktických dovedností (polytechnická výchova) 

- průměrná návštěvnost klubu musí být min. 75% z celkového počtu zapsaných účastníků 
- Hodnota šablony 6.315,- Kč 

 Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání (str. 20) 
- Aktivita určena pouze pro dospělé aktéry, kdy absolvují 2 návštěvy v celkovém rozsahu  

min.  8 hodin ve zkušené hostitelské organizaci, ve které probíhá práce s dětmi a 
mládeží (návštěvu zprostředkuje MAS dle požadavků aktérů) 

- Hodnota šablony 10.524,- Kč 
 

 Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání  

- Vzdělávání  proběhne  absolvováním vzdělávacího  programu akreditovaného u MŠMT 
v rozsahu min. 8 hodin, prezenční  formou. Nesmí  se jednat o vzdělávání  vedoucí  ke  
změně  kvalifikace  ani o rekvalifikační kurzy.  

- V případě dostatečného zájmu a shodě na tématech MAS organizačně zajistí společnou 
výuku v Hranicích 

- MASkou preferovaná témata: 
a) Čtenářská gramotnost 
b) Osobnostně sociální rozvoj 
c) Polytechnické vzdělávání 
d) ICT 
e) Kulturní povědomí a vyjádření 

 



 

- Další možná témata: 
f) Matematická gramotnost 
g) Cizí jazyky 
h) Inkluze 
i) Podnikavost 
j) Projektová výuka 

 
 

Další šablony, u nichž MAS nepředpokládá dostatečný zájem o realizaci  

 Tandemové neformální vzdělávání  

 Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání  

 
Struktura projektu: 
Nositelem aktivit a příjemcem dotace bude MAS Hranicko. Ta bude zároveň oficiálním 
organizátorem veškerých aktivit. Pro jejich realizaci bude spolupracovat s aktéry a to formou:  

- Zaměstnání aktérů na DPP (odměna za práci či čas strávený na aktivitách projektu) 
- Nájem a úhrada spotřebovaných energií prostor, kde se aktivity budou konat 
- Pořízení vybavení a spotřebního materiálu, který bude majetkem MAS, ale bude 

poskytnut aktérům bezplatně k využití 
 
Příklady: 

 Myslivci připraví sérii 8 projektových dnů pro děti (1x za 4 měsíce) zaměřených na přírodní 

vědy a řemesla. MAS pomůže s nalezením povinných hostů - odborníků z praxe, kteří 

pomohou s přípravou a realizací (vždy 1 odborník na 1 projektový den). 6 dnů se odehraje 

v klubovně nebo jiném domluveném prostoru, 2 dny děti stráví na výjezdu mimo Hranicko 

(nejméně 10 km od klubovny). 

Náklady bude tvořit odměna vedoucího projektových dnů, odměny odborníků, nájem 

klubovny, cestovné a nákup vybavení a spotřebního materiálu v max. hodnotě 72.616,- Kč.    

 

 Paní knihovnice povede v obecní knihovně Klub demokratického občanství. Klub proběhne 
v období říjen – březen jednou za 14 dní v délce 2 hodin. Zajistí si nejméně 6 dětí, které 
budou pravidelně docházet. Navrhne program, který se bude povětšinou odehrávat 
v knihovně, zařadí 2 exkurze např. do muzea. Náklady bude tvořit odměna knihovnice, 
nájem prostor a spotřební materiál v max. celkové výši 6.315,- Kč. V případě účasti 12 dětí 
pak v max. výši 12.630,- Kč. Obdobně lze navýšit v případě týdenní frekvence. 

 



 

 10 knihovnic nebo 10 vedoucích dětských oddílů SDH se domluví na společném zájmu o 

absolvování vzdělávacího kurzu na téma Osobnostně sociální rozvoj nebo Polytechnika. MAS 

zajistí lektory, místo konání, občerstvení. Absolvent nemusí účast na kurzu hradit a na konci 

obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

 

 Knihovnice projeví zájem o návštěvu a získání zkušeností s pořádáním Čtenářského klubu 

v rámci velké městské knihovny. MAS zprostředkuje celkem 2 návštěvy, náklady bude tvořit 

odměna knihovnice za účast a cestovné. 

 

V případě dalších dotazů se obracejte na Mgr. Františka Kopeckého, mob.: 773 583 020 nebo Mgr. 

Hanu Gaďurkovou, mob.: 773 593 020. 

 

V případě zájmu prosím vyplňte formulář nejpozději do úterý 11. 6. 2019 do 12:00 – zde. 

 

Děkujeme za spolupráci. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jHt48MLcR3TgoT1bVbqKI_QdFzckXRbniaFJQbiu2M8/edit

