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C3.1.3 Mimoškolní vzděláváníOpatření

Typické aktivity • Komplexní nabídka programů pro volnočasové aktivity (sport, kultura, spolková činnost) 

• Nabídka kurzů a programů pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání

• Mimoškolní aktivity se zaměřením na lokalitu, místní komunitu a vztah k místu 

• Mimoškolní aktivity na rozvoj kritického myšlení, výchovu k občanství, kreativitu a podni-

kavost, základy humanitních věd

• Aktivní a cílené vyhledávání organizací a projektů s nabídkou mimoškolního vzdělávání 

v místě, okolí i v rámci Česka a jejich zapojování do místní nabídky

• Finanční a znalostní podpora organizací nabízejících mimoškolní vzdělávání

 + osobnostní rozvoj obyvatel, formování hodnot

 + posílení místního patriotismu

 + identifikace talentů a následná práce s nimi

 + prevence kriminality

 + podpora kreativity

 + možnost systematické přípravy v určitých oborech

 + zvýšení společenského kreditu osob a rodin, zvýšení zdravého sebevědomí a vlastní 

odpovědnosti

 + příspěvek ke zlepšení zdravotního stavu populace (např. sport, hra na flétnu)

 + kompenzace jednostranné zátěže dětí ze školy

 + posílení image města pro cílové skupiny mladé rodiny s dětmi (díky aktivnímu marketingu 

těchto služeb)

 – dodatečné náklady pro město

 – riziko nízkého zájmu

 – nízká legislativní kontrola neformálního vzdělávání

 – obtížná koordinace desítek různorodých subjektů, které do oblasti mimoškolního vzdělává-

ní vstupují (mateřské, základní, střední a základní umělecké školy, střediska volného času, 

spolky…) 

• Zajištění kvalifikovaných a inspirativních pedagogů, lektorů a vedoucích zájmových 

kroužků

• Zajištění vhodných prostor, kvalitní infrastruktura (vnitřní i venkovní prostory) pro mimo-

školní vzdělávání

• Analýza vhodných lokalizací aktivit s ohledem na cílové skupiny a jejich potřeby

• Zjišťování potřeb a poptávky cílových skupin, propojování poptávky s nabídkou

• Koordinační činnost stávajících aktivit, projektů a institucí (např. městská a krajská 

knihovna, galerie, komunitní a nízkoprahová centra, Krajský akční plán rozvoje vzdělává-

ní, Implementace Krajského akčního plánu, Místní akční plán aj.)

Očekávané přínosy
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Možné překážky

Nutné podmínky
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Opatření

• Vyhledávání a navrhování a podporování synergií – např. propojení mimoškolních akti-

vit (družina) s kroužky (není nutnost děti převážet), příměstské tábory v družině během 

krátkodobých prázdnin, ředitelského volna apod. (design služeb a procesů)

• Marketing nabídky směrem k místním občanům

• Zahrnutí cílů a aktivit tohoto opatření do Místního akčního plánu, zajišťování kompatibili-

ty s Místním akčním plánem vzdělávání prostřednictvím jeho aktualizací

2/4

Nutné podmínky

C3.1.3 Mimoškolní vzdělávání
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kultury, školství a tělovýchovy

 – odbor strategií a dotací

 – odbor rozvoje a investic

Karlovarský kraj

Kancelář architektury města, p. o. 

Příspěvkové organizace města 

se zaměřením na mimoškolní 

vzdělávání 

Příspěvkové organizace zřizované 

krajem se zaměřením 

na mimoškolní vzdělávání  

Odbory Krajského 

úřadu Karlovarského kraje:

 – obor školství, mládeže a tělovýchovy

 – odbor regionálního rozvoje

 – odbor řízení projektů

Národní pedagogický institut 

České republiky

Neziskové organizace, spolky

Firmy
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Cílové skupiny

• Žáci MŠ

• Žáci ZŠ

• Studenti SŠ/VOŠ

• Učitelé

• Ředitelé škol

• Rodiče

C3.1.3 Mimoškolní vzdělávání
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města 

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.3 Nové výzvy

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C2.1 Sociální záchranná síť

C2.2 Sounáležitost

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky

Evropa připravená na digitální věk 2020–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C3.1.3 Mimoškolní vzdělávání

Naplnění hodnot


