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Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti,
dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního
vzdělávání. Uskutečňuje se různými formami a vzdělávacími programy. Patří sem
například organizované volnočasové aktivity pro děti a mládež, kurzy,
přednášky apod.

Neformálním vzděláváním se v ČR zabývá celá řada organizací veřejného,
soukromého i nevládního typu (právní formy školská právnická osoba, obecně
prospěšná společnost, občanské sdružení, ale i různé obchodní společnosti).
Podporou a ochranou mládeže a rozvojem infrastruktury pro její trávení volného
času a zkvalitňováním nabídky služeb pro děti a mládež se zabývá Národní
institut dětí a mládeže. Do neformálního vzdělávání se řadí také vzdělávání
na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a základních uměleckých
školách.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro
zájmové vzdělávání je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.
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Oblastí neformálního vzdělávání, zvyšováním jeho kvality a
uznáváním se poprvé v České republice začal systematicky
zabývat Národní institut dětí a mládeže v roce 2009
prostřednictvím národního projektu „Klíče pro život“

Výstupy projektu:

- v rámci klíčové aktivity „Uznávání neformálního vzdělávání“
vzniklo „Memorandum o podpoře uznávání výsledků
neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“

- 2. - 3. listopadu 2011 proběhla v Praze celostátní „Konference
o uznávání neformálního vzdělávání“ ( V současné době je
pod Memorandem podepsáno 41 zástupců z řad významných
zaměstnavatelů a vzdělavatelů).

file:///I:/Manzi/MAP školství/W neformální vzdělávání/Konference o uznávání neformálního vzdělávání
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Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání (UNV) je propojit formy
vzdělávání nestátních neziskových organizací (NNO) dětí a mládeže a NNO pracující s
dětmi a mládeží, které pracují s dětmi a mládeží celoročně ve volném čase, se
vzděláváním v organizacích podobného typu a zajistit tak uznatelnost kvalifikace
pracovníků napříč různými právními a organizačními formami.

Cílová skupina: pracovníci NNO, kteří pracují s dětmi a mládeží, (zaměstnanci a 
dobrovolníci)

Výchozí dokumenty UNV: 
•Zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
• Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
•Zákon č. 68/2009, o zaměstnanosti
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro   
děti, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 148/2004 Sb.
• Strategie celoživotního učení ČR (2007)
• Implementační plán Strategie celoživotního učení (MŠMT 2008)
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V návaznosti na projekt Klíče pro život byl na jaře 2013 vytvořen
Expertní tým pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a
mládeží. Tento tým připravil návrhy profesních kvalifikací v oblasti
neformálního vzdělávání dětí a mládeže, které by byly zahrnuty do
státem garantovaného systému „Národní soustava kvalifikací“. - je
státem garantovaný celorepublikový systém stavějící na profesních
kvalifikacích, které jako prvek dalšího vzdělávání přináší zákon č.
179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (
koordinátor dobrovolníků, samostatný vedoucí volnočasových aktivit
dětí a mládeže, instruktoři a další).

Uznáváním neformálního vzdělávání se zabýval také další národní
projekt s názvem „K2 – kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání“ (http://znv.nidv.cz/k2/)

http://www.msmt.cz/mladez/profesni-kvalifikace-v-oblasti-neformalniho-a-zajmoveho
http://znv.nidv.cz/k2/
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Neformálním vzdělávání se zabývají: 

• spolky v oblasti práce s dětmi a mládeží ( Junák, 
Mateřská centra, Sarkander, Rodinné centrum Kána)

• Sbor dobrovolných hasičů

• sportovní spolky

• myslivecké spolky, rybáři, chovatelé, zahrádkáři

Neformální vzdělávání na Konicku
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V souvislosti s mapováním situace a potřeb území a škol pro Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání bylo nově Mateřské centrum Srdíčko zahrnuto do seznamu institucí zájmového
a neformálního vzdělávání.

Mateřské centrum Srdíčko rozšiřuje již devět let spektrum aktivizačních služeb poskytovaných
zřizovatelem Charitou Konice.

Projekty MC Srdíčka zahrnují celoroční program vzdělávacích aktivit, výchovných programů
a služeb v podobě poradenství a přímé podpory potřebným rodinám.

Obecným cílem projektů je komplexní podpora rodin na Konicku která vede k předcházení
negativních jevů v rodinách.

V rámci projektů jsou  realizovány čtyři hlavní oblasti aktivit:

1. Vzdělávací, výchovné a psychosociální aktivity

2. Kurzy

3. Poradenství

4. Přímá pomoc rodinám se specifickými potřebami

MC Srdíčko Konice
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Informační centrum pro mládež Tábor

• Otevřený klub
Setkávací, seminární a klubová místnost k dispozici i jiným sdružením, Kapacita cca 25 osob, 
kompletní technické vybavení.

• Podpora formálního a zájmového vzdělávání
Přednášky, semináře, workshopy, prezentace, evropské programy, výukové programy – studijní 
praxe a stáže, aktivity evropských vzdělávacích programů a projektů.

• SPOLEČNÁ NABÍDKA SEMINÁŘŮ, WORKSHOPŮ a prezentací jihočeských Informačních center 
pro mládež

• Internetový klub – veřejný přístup na internet

• Dobrovolnictví

• Nabídka brigád u nás i v zahraničí

• Vydávání časopisu  - nabízí prostor zájemcům o novinářskou a literární práci a všem těm, kteří 
chtějí něco tvořit a nenechat si to pro sebe .

Příklady dobré praxe v oblasti neformálního vzdělávání
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Členy klubu jsou studenti středních a vysokých škol, tomu nejmladšímu je
však teprve patnáct let a navštěvuje ještě základní školu. Svůj volný čas
věnují mnoha skupinám potřebných. Ať už dětem z dětských domovů,
mentálně postiženým, seniorům či klientům z hospice. Samozřejmě se také
zapojují do organizace veřejných sbírek. Jednotlivých programů se účastní
zhruba sedm studentů, někdy i více, podle časového vytížení ze zhruba
patnácti aktivních členů. Jak sami říkají, smyslem jejich konání je jednak
nějakým rozumným způsobem využít volný čas a navíc zažít ten
nenahraditelný pocit, kdy někomu vykouzlí úsměv na tváři. V klubu si
budují i nová přátelství, ale to nejdůležitější a nejpodstatnější je, že
odcházejí naplnění radostí, že někomu pomohli.

Studentský dobrovolnický klub
ADRA Frýdek- Místek 
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Cílem projektu je vydání knihy, do níž senioři
přispívají příběhy ze svého života a děti texty doplňují
ilustracemi.

Fantazáci z Jeřišna – projekt Povídej mi 
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Jana Procházková

prochazkova@kpsskonicka.cz

+ 420 739 246 008

mailto:prochazkova@kpsskonicka.cz

