
1.1.1 Neformální a zájmové vzdělávání 

 

Výsledky dotazníkového šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad 

Vltavou. Data byla vyhodnocena tabelárně a zpracována do grafů. 

 

Sekce - dotazy týkající se pouze aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání dětí do 
15-ti let 

 

Respondenti uvádějí zaměření činnosti své organizace na:  

 Sdružení Chvatěruby z.s. - pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti, mimoškolní 

vzdělávání, společenské a neformální setkávání rodičů a dětí, vlastivědný kroužek, 

 Centrum D8 o.p.s. - vzdělávací a volnočasové aktivity: dětská skupina pro děti od 1,5 roku do 6 

let, dlouhodobé kurzy pro děti i dospělé, vzdělávací aktivity a tréninkové aktivity pro rodiče 

s dětmi, jednorázové aktivity - lampionový průvod, mikulášská nadílka, přednášky v oboru 

výchova - pedagogika - psychologie, semináře na téma osobního rozvoje, psychoterapie pro 

dospělé, vzdělávání pěstounů a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Příměstské tábory, 

 Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou - volnočasové a zájmové aktivity, 

 Lesní mateřská škola Kulíšek, provozovatel: Turistický klub Havran z.s. - Lesní mateřská škola 

(LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt 

dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek 

dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či 

maringotky. Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku 

jsou i návštěvy divadel, muzeí atp. Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u „klasických“ školek 

v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem, 

 Rodinné centrum Havránek, z.s. - aktivity pro rodiny - děti s rodiči, děti samotné a rodiče. 

 

Věková profilace u dotazovaných volnočasových a zájmových organizací je různorodá: 

 Sdružení Chvatěruby z.s.: 3 – 15 let, 

 Centrum D8 o.p.s.: 2 měsíce – 100 let, 

 Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou: 1 – 80 let, 



 Lesní mateřská škola Kulíšek, provozovatel: Turistický klub Havran z.s: 3 – 7 let, 

 Rodinné centrum Havránek, z.s.: 0 – 15  let. 

 

Organizace uvádějí konkrétní aktivity, které nabízejí, jak často a s jakou návštěvností: 

 Sdružení Chvatěruby z.s. - divadelní představení pro děti 3 -5 x ročně, jednorázové akce 2 - 6x 

ročně pro 10 – 100 dětí, poznávací výlety 3 - 5x ročně, 

 Centrum D8 o.p.s. Pro děti - kojenecké cvičení 3x týdně - 20 dětí + 20 dospělých, tanečky 1x 

týdně – 10 dětí, jógohrátky 1x týdně - 7 dětí, pohybové hry (cvičení rodičů s dětmi) 1x týdně - 9 

dětí + 9 rodičů, hudební kurzy YAMAHA 2x týdně - 20 dětí + 20 dospělých. Pro dospělé - jóga 3x 

týdně - 30 dospělých, taichi 2x týdně - 13 dospělých, orientální tance 1x týdně - 4 dospělí, 

cvičení pro těhotné 1x týdně - 5 dospělých. Příměstské tábory o letních prázdninách - 7 

turnusů. Soukromá školka, která transformuje na dětskou skupinu od května 2016 cca 12 dětí. 

Psychoterapie pro dospělé cca 3x týdně. Přednášky a semináře 1x týdně, 

 Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou - nabízíme 58 zájmových útvarů, akce sportovní, 

kulturní, olympiády, soutěže, spontánní činnosti, tábory, soustředění, 

 Lesní mateřská škola Kulíšek, provozovatel: Turistický klub Havran z.s: 5 x, 

 Rodinné centrum Havránek, z.s. - kurz pro maminky s miminky, 1x týdně, 8 dětí, kurz pro děti 1 

- 2 roky, 1x týdně, 4 děti, barevné dopoledne (komponovaný program) pro děti 2 - 4 roky, 1x 

týdně, 10 dětí, kurz angličtiny pro žáky 2. stupně ZŠ, 2x týdně, 9 dětí, svépomocná skupina 

s volnou hernou, 1x týdně, 6 dětí, 3 kurzy pro předškolní děti zaměřené na rozvoj grafomotoriky 

a školních dovedností, 1x týdně, 18 dětí, 3 hudební kurzy (4 - 18 měsíců, 18 - 36 měsíců, 4 - 6 

let), 1x týdně, 16 dětí (ve spolupráci s externí lektorkou). 

 

Tabulka 38 -  Aktivity i pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Nabízíte aktivity i pro děti a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP)? 

Ano 1 

Ne 2 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Graf 21 -  Aktivity i pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 



 

 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

 

Tabulka 39 -  Pedagogická průprava 

 

Mají Vaši zaměstnanci či dobrovolníci pedagogickou 

průpravu? 

Ano 3 

Ne 0 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Graf 22 -  Pedagogická průprava 
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Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Tabulka 40 -  Zájem o školení vašich zaměstnanců či dobrovolníků 

 

Máte zájem o školení vašich zaměstnanců či dobrovolníků? 

Ano 3 

Ne 0 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

Graf 23 -  Zájem o školení vašich zaměstnanců či dobrovolníků 
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Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Tabulka 41 -  Spolupráce s nějakou ZŠ či MŠ v okolí 

 

Spolupracujete s nějakou ZŠ či MŠ ve vašem okolí? 

Ano 3 

Ne 1 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 24 -  Spolupráce s nějakou ZŠ či MŠ v okolí 

 

100%

0%

Máte zájem o školení vašich zaměstnanců či 
dobrovolníků?

Ano

Ne



 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Tabulka 42 -  Spolupráce s nějakou jinou organizací v okolí 

 

Spolupracujete s nějakou jinou organizací ve vašem okolí? 

Ano 4 

Ne 0 

Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 25 -  Spolupráce s nějakou jinou organizací v okolí 
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Zdroj: dotazníkové šetření volnočasových a zájmových organizací v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Organizace převážně nenabízejí aktivity i pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP). Pouze jedna organizace uvedla, že tyto aktivity nabízí pro děti a žáky s autismem. 

Zaměstnanci či dobrovolníci ve volnočasových a zájmových organizacích uvádějí, že mají 

pedagogickou průpravu např.: speciální pedagog, psycholog, učitel, pracovník v sociálních službách, 

profesionální chůva, profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. Uvádějí také, 

že mají odborné vzdělání ke své práci. 

Dále zaměstnanci či dobrovolníci ve volnočasových a zájmových organizacích uvádějí, že mají 

zájem o školení v těchto oblastech - management, fundraising, pedagogika, legislativa, financování, 

řízení, kurzy typu „Respektovat a být respektován“, školení a semináře hudebních, výtvarných a 

pohybových technik (jak a jaké aktivity s dětmi provozovat, novinky v daných oblastech). 

Respondenti většinou spolupracují s nějakou mateřskou a základní školou v jejich okolí například 

při vylepování letáčků, informování dětí při soutěžích, akcích a spolupráci při pronájmu prostor. 

Respondenti spolupracují i s jinými organizacemi v okolí např.: obecní úřady obcí Zlončice, Kozomín, 

Chvatěruby, Kulturní středisko, všechny organizace ve městě, zámek Veltrusy, ASPV Veltrusy - 

spolupráce na pořádání akcí pro děti, zajištění dětských koutků na akcích jiných organizací, 

jednorázové akce. 
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1. Každá volnočasová a zájmová organizace uvádí konkrétně své činnosti zaměření pro děti a 

dospělé, konkrétně uvádí také aktivity, které nabízejí, jak často a s jakou návštěvností. 

2. Organizace převážně nenabízejí aktivity i pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Pouze jedna organizace uvedla, že tyto aktivity nabízí pro děti a žáky s autismem. 

3. Věková profilace u dotazovaných volnočasových a zájmových organizací je různorodá v 

rozmezí od 0 do 100 let. 

4. Zaměstnanci či dobrovolníci ve volnočasových a zájmových organizacích uvádějí, že mají 

pedagogickou průpravu a odborné vzdělání ke své práci. Také projevili zájem o školení a jeho 

konkrétní oblast zaměření. 

5. Respondenti většinou spolupracují s nějakou mateřskou a základní školou i s jinými 

organizacemi v jejich okolí hlavně na jednorázových akcích. 

 


