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Avízo: Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání pro neziskovky pracující s mládeží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se chystá
vyhlásit výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
K podávání žádostí se chystají například velké celostátní
neziskové organizace, pracující
s dětmi a mladými lidmi (a to
i pro své pobočné spolky), ale
také například krajské rady dětí
a mládeže, sdružené pod ČRDM.
Menší organizace se budou moci
přidat se svými projekty obvykle

podle místa působnosti k nejbližší krajské radě.

Z Avíza citujeme několik
důležitých odstavců:
Cílem aktivit projektů této
výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání

pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných
pracovníků v neformálním
vzdělávání
prostřednictvím
sdílení zkušeností a vzájemné
spolupráce.
Aktivity budou zaměřeny na
využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží
tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání,

projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT*
ve vzdělávání a badatelských
aktivitách, inkluze, čtenářská
a matematická gramotnost atd.
Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání.
Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem
na území celé České republiky,
včetně hl. m. Prahy.
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Mikroregion Chrudimska
má od nového roku nové vedení
Předseda výboru svazku:
MVDr. Ivan Jeník (starosta města Slatiňany)
Místopředseda výboru svazku:
Ing. Vojtěch Krňanský (starosta města Chrast)
Jednatel výboru svazku:	 
Roman Málek, MBA, MSc. (zastupitel města Chrudim)
Hospodář výboru svazku:	 
Tomáš Hrubý (starosta obce Bylany)
Členové výboru:
František Tuček (starosta obce Mladoňovice)
Ing. František Pilný, MBA (starosta města Chrudim)
Robert Pavlačič (starosta obce Zaječice)

MVDr. Ivan Jeník
foto: www.pardubickykraj.cz

Avízo: Zvyšování kvality
Vycházka s entomologem
neformálního vzdělávání... podél Chrudimky
Dokončení ze strany 1

Předpokládané podmínky:

Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu:
• 1. 4. 2019 ve 14:00 hod.,
• 30. 5. 2019 ve 14:00 hod.,
• 30. 9. 2019 ve 14:00 hod.,
• 6. 1. 2020 ve 14:00 hod.
Žádosti budou moci podávat právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku, a které jsou:
• spolkem, nebo
• ústavem, nebo
• obecně prospěšnou společností, nebo
• registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo
• zájmovým sdružením právnických osob
a zároveň
• působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže,
případně sdružují organizace
• pracující s dětmi a mládeží, nebo
• jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin, nebo
• zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3.
a Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin
ČR, z.s.
Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost
o podporu.
Další podrobnosti najdete v textu Avíza (Avízo výzvy
č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání)
a v souvisejících dokumentech. 
www.adam.cz
* ICT - Informační a komunikační technologie

Informace též poskytne:

Roman Málek, malek@r36.cz

V sobotu 6. dubna se můžete
se spolkem Altus vydat na komentovanou vycházku podél dolního
toku Chrudimku. Koho zajímá
řeka Chrudimka a příroda kolem
ní, neměl by si nechat tento výlet
ujít.
Cílem je seznámit se s novou
evropsky významnou lokalitou
z evropské soustavy Natura 2000
Dolní Chrudimka, která chrání
vážku klínatku rohatou, která je
vázaná na přirozené koryto řeky.
Vycházku povede entomolog Roman Mlejnek, který představí
druhy nebo skupiny hmyzu, které budou během vycházky aktivní. Představí také metody práce
entomologa.

botanička Naděžda Gutzerová.
Sraz je v 10:15 na vlakovém nádraží v Chrudimi, odkud se přepravíme do Úhřetic. Po příjezdu vlaku je možné se k vycházce přidat
i v Úhřeticích. Z vlakové zastávky v Úhřeticích se nejprve vydáme k soutoku a řekou Novohradkou a začneme poznávat tu část
Chrudimky, kde má řeka přirozené koryto. Čeká nás cesta loukami v nivě řeky, podél Chrudimky
a náhonu Zmínka až do Hostovic.
V těchto místech můžeme ještě vidět hliněné břehy, které využívají
k hnízdění lednáčci či mrtvá ramena řeky. Na okraji Hostovic se
zastavíme u starého ramene Chrudimky, které bylo v uplynulých letech revitalizováno.

O zajímavostech ze života rostlin jarního aspektu, které rostou podél břehů Chrudimky a náhonu Zmínka bude mluvit

Vracet se budeme zpět do
Úhřetic na vlak. Svačinu s sebou.
Další info: gutzer@centrum.cz
nebo 723 004 397.

PŮJČOVÁNÍ A PRODEJ
skákacích hradů
+420 608 823 132
produkce@r36.cz
skakaci_hrad_188x63.indd 1
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Ochrana osobních
dat – jak je to s mládeží?
Ochranou osobních údajů se zabýváme také
ve školách, ne vždy však dokážeme informace
záživnou formou. Úřad pro ochranu osobních údajů
spustil na svých stránkách sekci „Pro mládež“,
která nám může pomoci nejen během výuky.
Stránka je rozdělena na několik sekcí a najdete tam vše
potřebné. Na úvod seznamuje
žáky s jejich právy a pomáhá
jím pochopit, k čemu vlastně

ochrana osobních údajů je.
Řada informací je zpracována také youtubery Jirkou Králem, zapojil se i zpěvák Ben
Cristovao. V dalších částech

se žáci mohou seznámit s pravidly ochrany osobních údajů i pomocí her. Ty jsou také
zaměřeny na kritické myšlení
a poznání tzv. fake news („falešných zpráv a informací na
internetu).
Budete-li mít zájem, můžete
se s žáky také zapojit do celostátní soutěže na téma internetová bezpečnost.

Jaké jsou
nejčastější otázky
ve školství
na ÚOOU?
Stále je několik často se
opakujících otázek ohledně
zpracování osobních údajů.
Odpovědi na ně naleznete na
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ministerstva školství případně také na
stránkách Svazu měst a obcí
České republiky.

Mezi nejčastější
dotazy patří:

• Je nutný souhlas se
zpracováním osobních
údajů při focení na
školních akcí?
Odpověď:
Souhlas potřeba
není, pokud se jedná
o reportážní fotografii,
fotografie musí být
zveřejněny v souladu
s občanským zákoníkem.
• Souhlas se zpracováním
osobních údajů osob
pověřených vyzvedáváním
dětí ze školky/družiny.
Odpověď:
Souhlas není potřeba
• Co může školka/škola
požadovat na přihlášce
dítěte/žáka?
Odpověď:
Doporučujeme navštívit
stránku MŠMT a v sekci
GDPR prostudovat
materiály v sekci GDPR
ve školách, kde najdete
odpovědi na většinu
dotazů a také metodiku.
Pod odkazem: Příloha
Záznamy o činnostech
zpracování, naleznete
přehledno tabulku se
všemi osobními údaji
a informacemi, zdali
jejich zpracování je
zákonné nebo školské
zařízení potřebuje
souhlas.

www.smocr.cz

Soutěž „Školní časopis roku 2019“
Pardubického a Královéhradeckého kraje
Vydavatelé školních
a oddílových časopisů
se mohou přihlásit do
soutěže Školní časopis
roku Pardubického
a Královéhradeckého
kraje 2019
Chrudim | do krajského kola
soutěže o nejlepší školní časopis v Pardubickém a Královéhradeckém kraji se mohou až
do 10. dubna hlásit všichni vydavatelé školních, oddílových
či klubových časopisů. Akci pořádá Asociace středoškolských
klubů České republiky ve spolupráci s krajským koordinátorem, zapsaným spolkem Altus,
pod záštitou poslance Evropského parlamentu Tomáše
Zdechovského.
Přihlášení časopisů je velmi
jednoduché. „Stačí na stránkách http://askcr.cz/casopis/
zaregistrovat elektronicky časopis a poslat dvě ukázková
čísla ze školního roku 2018–
2019 na adresu Altus, z.s.,
Strojařů 1387, Chrudim,“ vysvětluje postup ředitel soutěže
Roman Málek.
Celorepubliková
soutěž
školních časopisů je postupová
soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba
úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro
každý kraj. Soutěž je zařazena

do oficiálních soutěží Talent
centra Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
„Od základní školy jsem se
věnoval psaní školních časopisů a to mě nejdříve dovedlo
k žurnalistice a posléze mé politické dráze. Proto se věnuji už
několik let podpoře školních
časopisů. Pro formování názoru a myšlenek mladých lidí
to má obrovský význam,“ říká
dlouholetý patron akce a europoslanec Tomáš Zdechovský.
Z každého kraje postoupí
do celostátního kola maximálně dva časopisy z každé kategorie (I. stupeň, I + II. stupeň,
II. stupeň, II.stupeň + střední školy, střední školy, webové stránky, oddílové časopisy) a maximálně jeden časopis
z kategorií (obsah, grafika, titulní strana).
Celostátní kolo proběhne
v listopadu 2019 v Brně v rámci Multimediálního dne Katedry mediálních studií a žurnalistiky. V rámci slavnostního
vyhlášení proběhne setkání
s finalisty soutěže a novinářské dílny. Také se dozvíte, co
byste mohli v příštích číslech
svého časopisu zlepšit. Setkáte
se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů.

Europoslanec Tomáš Zdechovský při hodnocení časopisů.

INFORMACE K SOUTĚŽI POSKYTNE
Roman Málek
ředitel soutěže Školní časopis roku 2019
telefon: 731 561 465
e-mail: malek@r36.cz
web: www: www.osaltus.cz
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POZVÁNKY

Kolem světa za 80 minut
Cyklus cestopisných přednášek.
Přednášková místnost Vodních
zdrojů Chrudim, Nám. U Vodárny
138. Informace a telefonická rezervace 723 004 397 nebo gutzer@
centrum.cz. Vstupné 40 Kč, děti
školou povinné zdarma.

Karnátaka: Indický stát,
kde je běloch exotem
Pátek 8. 3. od 18:00

Co navštívit v jihoindické Karnátace ? Hampi pro pochopení
historie a Anshi pro naději vidět
tygra. Ale smiřte se s tím, že největším exotem budete vy sami
a každý se s vámi bude chtít vyfotit. To vše za 500 dolarů na měsíc – all inclusive. Přednáší šéfredaktor webového portálu Prima
ZOOM Topi Pigula.

Seychely – od pirátů
k romantice
Pátek 22.3. do 18:00

Odkud připluli první obyvatelé těchto ostrovů, proč jsou nyní

Naučné stezky a cyklostezky na
území Mikroregionu Chrudimsko
Modrá osa

Kde: Chrudim, podél revitalizovaného náhonu, od
plaveckého stadionu k Regionálnímu muzeu
Zaměření: Vlastivědné.
Historie – budovy a místa,
kde byla využívána voda.
Technické údaje o náhonu,
rostliny a živočichové vázaní na vodní prostředí.
Délka: 2,9 km
Počet zastavení: 9
Náročnost: Nenáročné, vhodné i pro
hendikepované

Na cestě po západě USA aneb
jak za 40 dní stihnout to nejlepší, co může tato oblast nabídnout:
sestoupit na dno Grand Canyonu,
navštívit národní parky Yosemite
i Yellowstone, „roztočit“ to v Las
Vegas a mnoho dalšího poradí
Barbora Nová.

Vilemínina stezka

Kde: Chrudim, náměstí U Vodárny
Zaměření: Horniny typické pro jednotlivá geologická období, keška
Délka: 70 m
Počet zastavení: 6
Náročnost: Nenáročné, vhodné i pro
hendikepované

Vlastivědná stezka Krajem Chrudimky

Lesní stezka Podhůra

Geologická ministezka

ostrovy prezentovány jako exotický ráj a jak se turismus zpětně
odráží na životní úrovni místních
obyvatel. Je možné dopady turismu sloučit s ochranou životního prostředí ? Najdeme zde také
české stopy ? Přednáška afrikanistky, bývalé diplomatky Marie
Imbrové.

Pátek 5. 4. od 18:00

Kde: Slatiňany – okruh začínající od jižního vstupu do zámeckého parku (tzv. klapačka) na Kočičí
hrádek a zpět.
Zaměření: Vlastivědné. Určena dětem v doprovodu rodičů.
Délka: 3 km
Počet zastavení: 9, s otázkami pro děti. Odpočívadlo poblíž Vrchlického vyhlídky.
Náročnost: Nenáročná, v terénu značená. Nevhodné pro kočárky. Možnost spojit s návštěvou
Švýcárny a jejího venkovního dětského hřiště.
Kde: Slatiňany, pěší stezka vedoucí od Auerspergského vodojemu podél výběhu koní až
na asfaltku vedoucí od zámeckého parku do
Škrovádu.
Zaměření: Vlastivědné. Určena dětem v doprovodu rodičů.
Délka: 600 m
Počet zastavení: 5, s interaktivními prvky
a odpočívadlem.
Náročnost: Mírně náročná, v terénu značená.

Kde: Chrudim – Slatiňany – Škrovád, podél Chrudimky až do Kameniček
Zaměření: Vlastivědné, historie i přírodní zajímavosti na trase.
Délka: 82 km
Počet zastavení: 37
Náročnost: Celá stezka je náročná, na území DSO
vede po zpevněných cestách. V terénu není značená.

Na cestě
po západě USA

Ke Kočičímu hrádku

Kde: Městské rekreační lesy Podhůra. Okruh, který začíná u rozhledny Bára.
Zaměření: Převážně přírodovědné, les a jeho květena a zvířena.
Délka: 3 km
Počet zastavení: 7, doplněné interaktivními
prvky.
Náročnost: Nenáročné, vede po zpevněných lesních cestách, v terénu značeno. Infomateriál ke
stezce je k dostání v obslužném domku u rozhledny. Možnost využít venkovní tělocvičnu nebo navštívit Lanový park.

Kolem Kochánovických rybníků

Cyklostezka MAGMA – Malebný
Geologický MAglajz

Kde: Chrudim- Píšťovy, Slatiňany-Škrovád, Rabštejnská Lhota a dál až do Srní u Hlinska
Zaměření: Geologická historie Železných hor a využití hornin v regionu
Délka: 56 km
Počet zastavení: 8
Náročnost: Náročná, ale vede po zpevněných cestách. V terénu není značená.

Kde: Kochánovice, od rozcestí žluté TZ pod
rybníkem Vilém až na východní okraj Smrkova
Týnce
Zaměření: Přírodovědné, les a jeho květena
a zvířena
Délka: 2,9 km
Počet zastavení: 7
Náročnost: Nenáročné, vede po zpevněných cestách. Odpočívadla.

Naučná stezka Chrastecka

Kde: Chrast – Podskála – Vrbatův Kostelec
Zaměření: Vlastivědné, příroda a historie
Délka: 12, 47 km
Počet zastavení: 13
Náročnost: Část z Chrasti do Podskály je nenáročná, vede převážně po zpevněných cestách. Zbytek
je středně náročný. Dobře značené.

Festival Zlatá Pecka Chrudim
Na sklonku léta se pod
záštitou světově uznávané
mezzosopranistky Dagmar
Peckové uskuteční již třetí
ročník hudebního festivalu
Zlatá Pecka Chrudim.
Festival proběhne mezi
daty 25. srpna a 2. září 2019
v historickém městě Chrudim.
Letos si festival připomene dílo
Antonína Dvořáka, a těšit se můžete na koncertní provedení opery Rusalka. Dále se bude promítat
film Rusalka režiséra Petra Weigla
z roku 1977. Program festivalu letos
nabídne celkem 12 akcí, zavítá i do
Pardubic, Heřmanova Městce a do
Holic.
Kromě samotného festivalového programu bude součástí i samostatný projekt Zlatá Pecka podporuje mladé talenty a třídenní
interpretační kurzy Dagmar Peckové, které jsou určené začínajícím
adeptům klasického zpěvu.

foto: www.kudyznudy.cz

R36.cz, s. r. o.
Reklamní agentura
pro Vás zajistí

Ofsetový tisk
časopisů a katalogů

Zasíláme po celém území ČR.

Roll-up,
beach flag,
reklamní stěnu

Tisk novin
na rotační
tiskárně

Ceník a nabídku služeb naleznete na stránkách

www.R36.cz
Plachta bubliny_region.indd 1

Digitální tisk letáků,
plakátů, vizitek,
brožur V1

Tisk reklamních
plachet
(PVC bannerů)
od 140 Kč
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