
Plán aktivit na léta 2010 - 2011
ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na

období 2007 - 2013

Tematická oblast koncepce: I. Informace o mládeži a pro mládež

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Systematicky rozvíjet a podporovat práci s
informacemi, poskytování informací, činnost subjektů
poskytujících informace mládeži.
V součinnosti s NNO, školami, školskými zařízeními
vytvořit informační systém pro mládež a zlepšit tak
přístup mladých lidí k informacím.
Zajistit obousměrné poskytování informací o mládeži
v rámci EU.

V praxi naplňovat přijatou Koncepci MŠMT podpory rozvoje informací pro
mládež.
Iniciovat vytváření sítí mezi strukturami zabývajícími se informovaností mládeže v
různých odvětvích.
Vytvořit pravidelně aktualizované databáze inovačních přístupů a příkladů
osvědčených postupů v informování mládeže.
Podporovat přístup mladých lidí k informačním službám (zlepšení koordinace
informačních služeb, internetové a další inovativní přístupy k informovanosti
mládeže, např. mobilní jednotky pro informovanost mládeže, apod.).
Poskytovat kvalitní informace (vzdělávání a odborná příprava osob zodpovědných
za informovanost mládeže, přizpůsobení informačních a poradenských služeb
potřebám mladých lidí, zlepšení hodnocení kvality informací, přístupnost a
srozumitelnost informací, apod.) moderní formou, za podpory NIDM (NICM)
především formou e-katalogů.
Podporovat účast mladých lidí na činnostech spojených s informovaností
Podpora rozvoje sítě ICM a vzniku nových, zejména IBM především při DDM.
V zájmu zvyšování kvality a věcného sjednocení jednotlivých ICM a IBM,
naplňovat certifikační řízení.
Rozšířit aktivity NIDM (NICM) jak v rámci ČR tak zejména v oblasti mezinárodní
spolupráce, udržet aktivní podíl na činnosti ERYICA.
Zveřejňování příkladů dobré praxe, metodické materiály, nabídka stáží a školení
pro pracovníky ICM v NICM.
Prostřednictvím NIDM (NICM) trvale zabezpečit poradenské a konzultační služby
pro jednotlivá ICM a IBM.

MK
Organizovat festivaly, přehlídky a výstavy v různých
oblastech kultury zaměřené na děti a mládež.
Podpora multikulturní výchovy dětí a mládeže.

NÚLK bude pořádat specializované festivaly a pořady zaměřené na děti a mládež
(viz II. III.). Informace o těchto vlastních akcích i akcích pořádaných v této oblasti
v celé ČR bude zveřejňovat na svých webových portálech: www.nulk.cz,
www.lidovakultura.cz. Z oblasti profesionálního umění je podporována řadu akcí –
např. Festival Mateřinka – nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečních, sportovních
a dramaticko výtvarných pódiových vystoupení mateřských škol a předškolních
zařízení v České republice; hlavní program je doplněn o výstavu dětských
výtvarných prací, divadelní a hudební představení předních umělců, soutěže a
sportovní aktivity pro děti; Skupova Plzeň – soutěžní přehlídka vybraných
inscenací českých loutkových divadel, určených jak pro dětského tak dospělého

http://www.nulk.cz
http://www.lidovakultura.cz
http://www.cioff.cz
http://www.cioff.cz
http://www.cioff.cz
http://www.cioff.cz
http://www.cioff.cz
http://www.cioff.cz
http://www.cioff.cz


diváka; ve výtvarné oblasti se nekonají „klasické“ festivaly pro děti; muzea a
galerie již několik let budují v rámci práce s veřejností ucelené edukativní
programy; zavádějí dětské ateliéry, které pracují s dětmi a mládeží ve školách a
mimoškolských zařízeních; v Programu státní podpory stálých profesionálních
divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů jsou akce pro děti jedním z
hlavních cílů.
www.cioff.cz, www.lidovaremesla.cz.
Ve spolupráci s MŠMT budou využívány ICM a IBM k větší otevřenosti a zvýšení
informovanosti dětí a mládeže o kulturních festivalech a dalších akcí jiných
národnostních a etnických menšin.

MZe

Zkvalitnit předávané informace o lese, myslivosti a
lesním hospodářství prostřednictvím lesní
pedagogiky. Rozšířit okruh příjemců uvedených
informací a zvýšit zájem účastníků akcí o trvale
udržitelné hospodaření, o ekosystém lesa a související
oblasti.
Rozšiřovat znalosti vedoucích včelařských kroužků a
zabezpečení zajímavých výukových materiálů pro
předávání nových poznatků z oboru včelařství.
Zařazení odborného environmentálního výukového
materiálu pro děti a mládež, sloužící vedoucím
rybářských kroužků k názornější a zajímavější formě
výuky.

Vydávání publikací tiskovin, propagačních materiálů.
Výroba odborných pořadů, které se týkají envir. vzdělávání dětí a mládeže v
oblasti lesního hospodářství a myslivosti.
Včelařské semináře pro vedoucí včelařských kroužků. Téma pro rok 2010 je
zpracování včelích produktů, které je pro výchovu mladých včelařů velmi důležité.
V tomto tématu se mladí včelaři setkávají v teorii i praxi s výsledky praktické
činnosti, kterou vykonávají při chovu včel.
RS registruje přes 700 rybářských kroužků, ve kterých pracuje okolo 13 000 dětí a
cca 1 000 vedoucích. Pro vzdělávací akce budou zpracovány dva učební materiály,
a to „Fotogalerie živočichů, žijících ve vodě a kolem našich vod“ a jejich stručná
charakteristika na CD a dále pak „Pracovní listy pro výuku v rybářských
kroužcích.

MŽP
Podpořit využití informačních technologií pro osvětu
dětí a mládeže v oblasti životního prostředí a pro
posilování přímého kontaktu dětí a mládeže přírodou.

V rámci dotačních programů MŽP podpořit projekty zohledňující informační
technologie pro osvětu dětí a mládeže v otázkách životního prostředí a pro
posilování přímého kontaktu dětí a mládeže s přírodním prostředím.
Průběžně aktualizovat portál MŽP pro děti (http://detem.mzp.cz/).

Tematická oblast koncepce: II. Mládež a Evropa

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Vytvářet podmínky k implementaci úkolů
vyplývajících z usnesení evropských orgánů.

Vytvářet podmínky k naplňování implementace a
realizace Evropského paktu pro mládež.

Přijmout opatření k dosažení obecných cílů nového
rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže do roku
2018.

Obecnou tematickou prioritou evropské spolupráce v
oblasti mládeže v období od 1. ledna 2010 do 30.
června 2011 bude zaměstnanost mládeže.

Průběžně dle agendy Rady EU, EK, jednotlivých předsednictví Rady EU,
Středoevropské iniciativy, apod. Prostřednictvím NIDM zastupovat ČR v
evropských organizacích a institucích (EAICY, ERYICA, EKCYP, ENYC).
Přijmout opatření zaměřená na lepší sociální a profesní integraci, větší zviditelnění
mládeže v rámci Lisabonské strategie.
Implementovat opatření k naplňování obecných priorit „zaměstnanost mládeže a
sociálního začleňování“ a jednat o tomto tématu s mladými lidmi v rámci
strukturovaného dialogu.
V rámci půlročních předsednických cyklů implementovat opatření k naplňování
dílčích priorit:

1. Implementovat opatření k posílení „sociálního začleňování“ mladých lidí,
opatření k naplňování priority „práce s mládeží a k naplňování priority
participace mladých lidí“.
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Vytvářet podmínky k implementaci úkolů
vyplývajících z usnesení Evropské komise Programu
Mládež v akci.

2. Prostřednictvím NIDM zabezpečit plnění požadavků EK v rámci
implementace Programu Mládež v akci v ČR. Trvale naplňovat úkoly
vyplývající z činnosti evropské informační sítě Eurodesk.

3. Připravit a realizovat aktivity k Roku dobrovolnictví a dobrovolné služby
(2010-2011).

4. Aktivní účast zástupce ČR v Evropském řídícím výboru pro mládež Rady
Evropy (CDEJ) a v Bureau CDEJ.

MK 5. Podporovat mezinárodní aktivity
6. NÚLK bude pořádat mezinárodní tvůrčí dílnu dětských lidových muzik

„Muzičky“, která je součástí široce koncipovaného projektu vzdělávacích
aktivit pod názvem Dny tradiční kultury.

Tematická oblast koncepce: III. Mládež, volný čas a životní styl

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Podpora subjektů dětí a mládeže a jejich vybraných
aktivit v organizaci volného času nejmladší generace,
jeho účelného naplňování, využití pro další vzdělávání
a osobností rozvoj je významným a důležitým
posláním. Je zároveň i efektivním nástrojem výchovy
ke zdravému životnímu stylu, včetně prevence
rizikového chování.
Ve spolupráci s kraji vytvářet podmínky pro
prohlubování spolupráce školských zařízení a NNO.
Nadále podporovat rozvoj činnosti nestátních
neziskových organizací dětí a mládeže a NNO, které s
dětmi a mládeží pracují.
Zabezpečit trvalý rozvoj kvality v neformálním a
zájmovém vzdělávání.
Metodicky podporovat tvorbu, implementaci a inovaci
školních vzdělávacích programů ve školských
zařízeních pro zájmové vzdělávání.
Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských
zařízení pro zájmové vzdělávání s cílem rozšířit
jejich celkový počet, zvýšit kapacitu pro potenciální
účastníky a finančně zabezpečit jejich činnost.
Podporovat činnosti NNO, školských zařízení pro
zájmové vzdělávání, která budou zaměřena na
turistické, tělovýchovné a enviromentální aktivity.
Prostřednictvím Národního institutu dětí a mládeže
MŠMT zabezpečit trvalý monitoring činnosti
školských zařízení pro zájmové vzdělávání, získávat

Využití výzev OP VK pro předkládání GP a IPo k prohlubování vzájemné
spolupráce školských zařízení a NNO.
Prostřednictvím NIDM zabezpečit realizaci klíčových aktivit individuálního
projektu národního Klíče pro život1 (podpora a rozvoj neformálního a zájmového
vzdělávání).
Vyhlásit dotační programy pro NNO na léta 2011 – 2015. Tyto průběžně
aktualizovat a upřesňovat na jednotlivá léta.
V zájmu podpory a jako formu společenského uznání zavést čestný titul „NNO
uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.
Podporovat významné akce a aktivity NNO, zejména mezinárodního a celostátního
charakteru.
Posílit úlohu a postavení Komory mládeže.
Vytvořit a ověřit nástroje kvality pro nestátní neziskové organizace dětí a mládeže
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání, zároveň vytvořit minimální
kompetenční profily pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeží (NIDM).
Poskytovat metodickou pomoc při inovaci ŠVP, s využitím Metodiky pro tvorbu
ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání – nového, aktualizovaného
vydání z roku2009. Plnění úkolu naváže i na Strategii CŽU.
Vzhledem k tomu, že zřizovateli školských zařízení pro zájmové vzdělávání jsou
převážně kraje a obce, MŠMT může tento úkol plnit na úrovni doporučení krajům
k rozvoji těchto zařízení, a např. aktivně spolupracovat s kraji při přípravě jejich
Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, které by měly
zakotvit rozvoj zájmového vzdělávání v jednotlivých krajích. Stejně tak bude
podpora zájmovému vzdělávání nadále zakotvena do Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, který bude MŠMT připravovat v
roce 2011.



přehled o jejich potřebách a metodicky podporovat
jejich činnost.
Bude podporováno, aby u veškerých aktivit v rámci
volného času mládeže byla zajištěna jejich bezpečnost
a podpořena prevence úrazů.
Aktualizace metodického pokyn k výchově proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14
423/99-22.

Podporovat zdraví a zdravý životní styl dětí a mládeže. (Projekt Zdraví 21 a
projekt Klíče pro život). Zvýšit podporu vzdělávání (v rámci ŠVP pro zájmové
vzdělávání) v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu dětí a mládeže
(NIDM).
Zabezpečit realizaci výzkumu „Zdravé klima v zájmovém a neformálním
vzdělávání“ (NIDM).
Pokračovat v monitoringu činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání a
metodicky podporovat jejich činnost (NIDM).
MŠMT projedná s ostatními resorty formy spolupráce a koordinace v oblasti státní
dotační politiky směrem k subjektům dětí a mládeže, s cílem zvýšení efektivity
poskytovaných prostředků ze státního rozpočtu.
Budou důsledně plněny a kontrolovány veškeré právní předpisy u volnočasových
aktivit a jako jejich součást podporovány činnosti podporující prevenci úrazů.
V návaznosti na Strategii boje proti extremismu aktualizovat metodický pokyn k
prevenci rizikového chování a vytvářet další nástroje bránící šíření myšlenek
podněcujících rasismus, extremismus a intoleranci v cílové skupině dětí a mládeže.

MK

Mládež a její vztah k tradici.

Podpora kulturních aktivit, zaměřených na děti a
mládež v různých uměleckých oborech.

Podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže.

Podpora vzniku a prezentace uměleckých děl, jejichž
adresátem jsou děti a mládež.

V areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy se v období školního roku budou
konat interaktivní prohlídky, jejichž náplň byla vytvořena speciálně pro děti a
školní mládež.
NÚLK bude každoročně pořádat specializované kulturně vzdělávací a výchovné
programy pro děti a školní mládež v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy s
návazností na Rámcové vzdělávací programy: Abeceda řemesel (květen). Fašanky,
fašanky, Velká noc ide (březen, duben), Abeceda řemesel (květen), Podzim na
dědině (září), Radujme se, veselme se… (prosinec).
Programy jsou zaměřeny na poznání tradičního způsobu hospodaření,
zemědělských prací a zvykosloví spojených se životem na moravské vesnici na
přelomu 19. a 20. století.
Pořádání celostátního folklorního festivalu Dětská Strážnice v rámci
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.
NÚLK je každoročně pořadatelem jednoho z nejstarších a největších folklorních
festivalů v Evropě Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice“. Součástí
festivalu je vždy jeden pořad dětských folklorních souborů a Dětský dvůr v Muzeu
vesnice jihovýchodní Moravy. Kulturní akce zaměřené na uchovávání tradic
pořádá každoročně řada dalších muzeí v ČR (Valašské muzeum v přírodě, Národní
muzeum, Památník národního písemnictví, Muzeum J. A. Komenského v
Uherském Brodě, Moravské zemské muzeum, Husitské muzeum v Táboře a další.
Poskytovat v rámci výběrových dotačních řízení dotace pro knihovny a další
kulturní subjekty na organizování kulturních akcí, literárních soutěží, besed se
současnými českými spisovateli pro děti a mládež.
Poskytovat v rámci výběrových dotačních řízení dotace na kampaň na podporu
čtenářství dětí a mládeže, vydávání odborných periodik pro teorii dětské literatury
a pořádání odborných konferencí s tematikou dětské literatury.
Vyhlašovat zvláštní dotační řízení pro nakladatele, vydávající ilustrovanou
literární tvorbu pro děti a mládež.



MV

Pokračovat v organizování a realizaci projektů pro
děti a mládež ve školním prostředí i formou
volnočasových aktivit zaměřených na prevenci
sociálně patologického a kriminálního chování.

Pokračovat v realizaci konkrétních projektů poskytujících výuku zaměřenou na
prevenci sociálně patologických a kriminálních jevů u žáků I. a II. stupně ZŠ.
Nadále participovat na tvorbě preventivně zaměřených filmů a jiných
didaktických pomůcek a jejich využívání při besední a přednáškové činnosti
na všech stupních škol i ve spolupráci s jinými institucemi. Vést databázi dobré
praxe.

MZe
Zkvalitnit a rozšířit nabídku volnočasových aktivit
zaměřených na budování vztahu k ekosystému lesa a
hospodaření v něm.

Organizovat osvětové akce zaměřené na hospodaření v lesích Den s LČR,s.p. ,
Den v lese – zajištění a prezentace aktivit lesních pedagogů pro děti a mládež
přímo v lese a nebo při příležitosti konání odborných výstav a veletrhů. Uspořádat
akce v rámci týdne lesů na území ČR.
Účastnit se výstav – Natura Viva, Zahrada Čech, Země živitelka.
Připravit a zorganizovat akce k Mezinárodnímu roku lesů.

MŽP

Zabezpečit nabídku dostupných volnočasových aktivit
zaměřených na vytváření vztahu k životnímu
prostředí a k osvojení si zdravého životního stylu.
Podporovat aktivity NNO. Podporovat
environmentální osvětové akce celorepublikového
charakteru, jako je např. Den Země, Evropský den bez
aut, Den stromů.

V rámci dotačních programů MŽP podpořit projekty zohledňující tento resortní
cíl.
Podporovat kampaně a osvětové aktivity obcí zaměřující se na oblast životního
prostředí a zdravý životní styl prostřednictvím podpor zavádění místních Agend
21 v dotačním programu PHARE - Revolving.
Realizovat kampaně a akce pro veřejnost v rámci environmentální osvěty,
popularizovat otázky životního prostředí prostřednictvím pořádání
environmentálních festivalů (EKOFILM, Týká se to také tebe a popř. další),
vyhlašovat soutěže k otázkám životního prostředí pro děti a mládež. V roce 2010
realizovat kampaň zaměřenou na ochranu biodiversity s cílenými opatřeními
směřujícími k dětem a mládeži.

Tematická oblast koncepce: IV. Mládež, vzdělání a výchova

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání dětí a
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Vytvořit ucelený systém podpory nadaných a
talentovaných žáků a studentů.
Vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání, které vede
děti a mládež ke zdravému způsobu života i k
odpovědnosti za své zdraví (např. oblast předcházení
úrazů, prevence obezity).

Zajistit uznávání hodnoty a přínosu neformálního a
zájmového vzdělávání.

Pokračovat v podpoře a uskutečňování odborné
přípravy dobrovolných pracovníků školských zařízení
pro zájmové vzdělávání.

Využití výzev OP VK pro předkládání GP a IPo pro zkvalitnění zájmového
vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Zpracovat analýzu současného stavu státní péče a podpory nadaných a
talentovaných žáků a studentů. V návaznosti na to připravit věcné návrhy na řešení
zejména problematických nebo nedostatečných oblastí. Celkovým výsledkem by
měla být nová koncepce péče o talenty.
Zvýšit úlohu a poslání NIDM v této oblasti realizací národního projektu
individuálního „PERUN2“.
Zvýšit podporu vzdělávání (v rámci ŠVP pro zájmové vzdělávání) v oblasti
podpory zdraví a zdravého životního stylu dětí a mládeže. Může se jednat např. o
výukové programy školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které budou
navazovat na průřezové téma RVP Člověk a zdraví.
Zajistit důslednou realizaci individuálního projektu národního Klíče pro život -
Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání,
realizovaném v rámci ESF - operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt realizuje odbor pro mládež MŠMT, partnerem



Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol pro období 2011-2015 a jeho
aktualizace pro roky 2010 a 2011.

Vyhlášení rozvojových programů pro rok 2010, 2011.

Vyhlášení tematických okruhů pro výběrové řízení
projektů v rámci Fondu rozvoje vysokých škol.

Vytvářet podmínky pro plnění aktuálních vládních
usnesení, které se týkají mládeže – např. příprava na
stárnutí, předcházení domácímu násilí, atp.

Zajistit podmínky bezplatné přípravy k začlenění žáků
dětí - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou
potřebám těchto žáků.

Vytvoření Metodického materiálu pro výuku žáků s
jiným mateřským jazykem.

Kontinuální podpora projektů zaměřených na
multikulturní výchovu, které jsou zaměřeny na
interkulturní vzdělávání a na prevenci proti rasismu,
xenofobii a extremistickým postojům.

projektu je NIDM. Jedna část projektu je věnována právě Uznávání neformálního
vzdělávání.
Vytvářet, inovovat a ověřovat vzdělávací moduly pro naplnění minimálních
kompetenčních profilů (MKP).
MŠMT bude pokračovat ve vytváření podmínek pro:
- Odbornou přípravu pracovníků s dětmi a mládeží s cílem poskytnout nezbytné
znalostí z oblasti pedagogiky, psychologie dětí a dorostu, legislativy, apod.,
potřebné pro vedení dětských či mládežnických kolektivů.
- Odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských táborů.
V rámci decentralizovaných projektů budou v následujícím období (2011) i nadále
podporovány projekty zaměřené na podporu inkluzivního vzdělávání, a tedy osob
se specifickými potřebami. Déle budou vyhlášeny programy na podporu
otevřenosti vysokých škol, v rámci kterých budou financovány projekty, které se
zaměří na spolupráci vysokých škol se základními, středními a vyššími odbornými
školami a také projekty zaměřené na spolupráci vysokých škol s neziskovými
organizacemi. Pro rok 2011 bude také vyhlášen program na podporu tvorby
systému sledování uplatnění absolventů na trhu práce.
V oblasti centralizovaných projektů budou v roce 2011 vyhlášeny následující
programy: program na podporu znevýhodněných osob při přijímání a studiu na
vysoké škole, včetně celoživotního vzdělávání, program na podporu rozšiřování
poradenských služeb na vysokých školách.
Odbor vysokých škol se zaměří zejména na systémové pojetí přístupnosti studia a
jednotlivě pak na oblast pregraduální přípravy pedagogických pracovníků tak, aby
byly školy vedeny k aktualizaci a modernizaci studijních oborů zaměřených na
přípravu pedagogů.
Podporovat projekty zaměřené na vzájemné porozumění mezi generacemi, atp.
Vyhlášení rozvojového programu na podporu češtiny pro cizince- dětí ze třetích
zemí (pro mládež do 18 let).
Návrh legislativního opatření - rozšíření § 20 o zajištění bezplatné přípravy v
českém jazyce pro děti – cizince ze třetích zemí. (pro mládež do 18 let).
Podpora výuky a integrace žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. (pro
mládež do 18 let).
Dotační program Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a
multikulturní výchovy, dotační program podpora aktivit v oblasti integrace cizinců
(pro mládež do 18 let).
Realizovat úkoly pro MŠMT směřující k podpoře inkluzivního vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami vyplývající z materiálů Koncepce včasné péče
o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, z Národního akčního plánu
inkluzivního vzdělávání 2010 - 2013, z Koncepce romské integrace na období
2010 – 2013, z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období 2010 – 2014, atd.

MPSV Zvýšit informovanost o právech dítěte ve smyslu
Úmluvy o právech dítěte.

Zahrnout povinnost vzdělávat žáky základních škol a studenty středních škol o
právech dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte.
Zpracovat návrh obsahu výuky na pedagogických fakultách zaměřený na
vzdělávání pedagogů o právech dítěte dle Úmluvy o právech dítěte.



MK

Zvýšit kvalitu a dostupnost informací o sbírkách
muzeí a o movitém kulturním dědictví v České
republice.
Zvýšení povědomí dětí a mládeže o autorském právu.

Podporovat činnost již vybudovaného pilotního pracoviště – Metodického centra
muzejní pedagogiky při Muzeu dětí Moravského zemského muzea.
Zpracovat koncepci spoluprací MK, MŠMT a škol.
Podpora projektů ve výběrovém řízení odboru médií a audiovize.
Zpracovat koncepci zvyšování povědomí dětí a mládeže o autorském právu.

MZe
Zkvalitnit spolupráci se školami, zvýšit povědomí o
lesní pedagogice a souvisejících aktivitách.
Spolupráce se včelařskými i rybářskými kroužky.

Rozšířit nabídku spolupráce v rámci EVVO.
Prezentovat lesní pedagogiku na regionálních konferencích pro učitele.
Rozšíření spolupráce se školami v rámci environmentálního vzdělávání. Rozšíření
spolupráce se školami – spolupráce lesní pedagog a učitel na aktivitách v prostředí
lesa, kde dojde k propojení ve škole nabytých informací s praxí. Rozšíření
spolupráce s organizátory včelařských a rybářských kroužků.

MPSV Zvýšit informovanost o právech dítěte ve smyslu
Úmluvy o právech dítěte.

Zahrnout povinnost vzdělávat žáky základních škol a studenty středních škol o
právech dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte.
Zpracovat návrh obsahu výuky na pedagogických fakultách zaměřený na
vzdělávání pedagogů o právech dítěte dle Úmluvy o právech dítěte.

MD

Dopravní výchova v předškolním věku.

Dopravní výchova žáků základních škol.

Zvýšení ochrany dětí na pozemních komunikacích.

Zvýšení právního vědomí chodců, cyklistů a
motocyklistů jako účastníků silničního provozu.

Vytváření výchovných pomůcek k prevenci dětských úrazů v dopravě a
bezpečného chování v silničním provozu určeném rodičům předškolních dětí a
jejich distribuce – MD ve spolupráci MZ.
Vytvoření didaktických pomůcek pro předškolní zařízení – MD ve spolupráci s
MŠMT a zřizovateli mateřských škol.
Zajištění didaktických materiálů pro dopravní výchovu určenou v základních
školách – MD ve spolupráci s MŠMT.
Zabezpečování provozu dětských dopravních hřišť v souladu s platnou metodikou
MD – MD ve spolupráci obcemi, kraji, (PČR, MP).
Zajištění mediální kampaně nebo jiných informačních aktivit, zaměřených na
zvýšení ochrany dětí – MD ve spolupráci s MŠMT, MZ kraji a obcemi.
Zapojení veřejnosti, včetně dětí a osob s omezenou schopností pohybu a orientace
do identifikace rizikových míst – MD ve spolupráci s PČR, MŠMT, kraji a
obcemi.
(Popis odpovídá výše uvedenému bodu III, jen s tím rozdílem, že popsané aktivity
NÚLK jsou realizovány v rámci vzdělávacích a výchovných aktivit mládeže.).

MŽP

Podporovat odborný a kapacitní rozvoj
celorepublikové sítě středisek a center EVVO
zajišťujících mj. výukové programy pro školy.

Seznamovat školy (včetně mateřských) a školská
zařízení s aktuálními informacemi z oblasti životního
prostředí, oslovovat školy jako cílovou skupinu v
souvislosti s pořádáním environmentálních festivalů a
kampaní.

Pokračovat v podpoře programu Národní síť EVVO. Ve spolupráci s MŠMT
vypsat společnou veřejnou zakázku na administraci programu v letech 2011-2013.
Zařazovat informace z oblasti životního prostředí do periodik a na internetové
stránky využívané školami. Podporovat vydávání informačních a osvětových
materiálů určených pro školy (a MŠ).
Při pořádání environmentálních festivalů (EKOFILM, Týká se to také tebe a popř.
další) zařazovat doprovodné vzdělávací a osvětové programy pro děti a mládež.

Tematická oblast koncepce: V. Mládež, zaměstnanost a zaměstnatelnost



Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MK Podpora mladých umělců a odborných pracovníků.

Budou poskytována státní stipendia, a to prostřednictvím Programu poskytování
příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely („stipendijní program“). Jeho hlavní
parametry jsou vymezeny § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích
podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. Program je
systémovým řešením státní podpory fyzických osob, zejména autorů nebo
výkonných umělců, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale
také jiných odborných pracovníků při umělecké a odborné tvorbě nebo při
získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou
činnost v oblasti kultury.
Existují dva druhy stipendií – tvůrčí a studijní. Tvůrčí stipendium je finanční
částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt
v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení
nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla. Studijní
stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní
pobyt v délce nejméně 1 měsíce u významného tuzemského či zahraničního
uměleckého, vědeckého nebo jiného specializovaného pracoviště, jehož výsledkem
je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou
odbornou činnost, případně nastudování nebo vytvoření díla.
Program je určen žadatelům z řad fyzických osob, které jsou občany České
republiky nebo mají na území ČR trvalé bydliště a nejsou žáky střední školy,
konzervatoře, nebo studenty vyšší odborné či vysoké školy. Pro příjemce tvůrčího
stipendia neplatí žádné věkové omezení, příjemce studijního stipendia nesmí v
roce poskytnutí stipendia přesáhnout věk 35 let. Stipendium může být poskytnuto
stejnému žadateli nejvýše dvakrát.

V rámci programu Kulturní aktivity jsou ve všech oborech poskytovány dotace na „Tvůrčí dílny, rezidenční pobyty,
kurzy, soutěže pro mladé profesionální umělce a apod.

V Programu státní podpory stálých profesionálních divadel, symfonických
orchestrů a pěveckých sborů je podpora mladých umělců jedním z hlavních cílů.

MŠMT
Vytvářet podmínky pro větší vzájemné poznání a
věcné propojení žáků a studentů s jejich budoucími
potenciálními vzdělavateli a zaměstnavateli.

Zkvalitnit a zefektivnit systém práce s talentovanou mládeží.
Analyzovat a aktualizovat současné potřeby systému soutěží vyhlašovaných
MŠMT.
Podporovat aktivity propojující žáky a studenty s praxí, jako je např. České
hlavičky, České ručičky atd.
NIDM zabezpečí vybrané příslušné soutěže a přehlídky vyhlašované nebo
spoluvyhlašované MŠMT (např. Středoškolská odborná činnost, předmětové
olympiády, apod.).
Prostřednictvím projektů NIDM (Klíče pro život a Perun) vytvořit novou
platformu pro dialog se zaměstnavateli (uznávání neformálního vzdělávání a
zapojení firem do podpory talentovaných žáků a studentů).



Výrazně zvýšit mediální a finanční podporu aktivit propagujících vstup mládeže
do učňovského školství a zapojení mládeže do oblasti výzkumu zejména formou
podpory soutěže Českých ručiček a Českých hlaviček.
Ve spolupráci s oborovými cechy a hospodářskou komorou zvýšit podporu
ministerstvem vyhlašovaných soutěží a přehlídek pro řemeslné obory.
Zvyšovat odborné kompetence účastníků zájmového vzdělávání pro přípravu
povolání v rámci výukových programů a odborných kroužků.

Tematická oblast koncepce: VI. Ochrana práv dětí a mládeže

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Podporovat aktivity zájmového vzdělávání, které
budou zvyšovat úroveň právního vědomí dětí a
mládeže.
Zabezpečit monitoring dodržování práv dětí a
mládeže.

Zvyšovat občanské kompetence účastníků zájmového vzdělávání v důsledku
zvyšování jejich právního povědomí – např. v rámci výukových programů. Vyžít k
tomu rovněž tematické soutěže – např. Rubikon.
Prostřednictvím NIDM realizovat programy podpory participace a metodu
strukturovaného dialogu (např. forma kulatých stolů).
V rámci DVPPzv realizovaného NIDM zabezpečit vzdělávací programy a aktivity
pro pedagogy volného času a pracovníky s dětmi a mládeží v této oblasti.
Zabezpečit vypracování Zprávy o dodržování Úmluvy o právech dítěte (podíl DCI
a NIDM).

Tematická oblast koncepce: VII. Participace mladé generace

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Podporovat participaci mladých lidí na občanském
životě.
Podporovat větší účast mladých lidí na systému
zastupitelské demokracie.
Podporovat různé formy učení se aktivní participaci
(rozvoj součinnosti s opatřeními uskutečňovanými v
oblasti vzdělávání, poskytování příležitosti
neformálního učení, využívání osvědčených postupů,
apod.). Podporovat u regionálních a místních orgánů,
organizací mládeže a u mládeže samotné společné cíle
v oblasti participace a informovanosti a úzce
spolupracovat s regionálními a místními orgány, s

Vytváření vhodných podmínek, například prostřednictvím finanční podpory či
poskytování zařízení pro jejich aktivity, podpora rovných příležitostí pro zapojení
všech mladých lidí, podpora budování globálních partnerství organizací mládeže a
strukturovaného dialogu s mladými lidmi, podpora rozvoje místních participačních
struktur.
Podporovat školní vzdělávací programy zaměřené na uplatňování principů
udržitelného rozvoje na lokální úrovni formou tzv. malých grantů, účastí zástupců
MŠMT na akcích spojených s těmito programy, spolupracovat na medializaci
těchto programů.
V rámci průřezového tématu „Participace a informovanost, výchova k aktivnímu
občanství“ proškolit krajské koordinátory, připravit a ověřit nové vzdělávací
programy pro (projekt NIDM) pedagogy volného času a pracovníky s dětmi a
mládeží, rovněž pak pro děti a mládež v oblasti participace.



cílem zajistit provádění těchto cílů v co nejúplnějším
rozsahu.
Podporovat metody a formy participace v zájmovém
vzdělávání, zejména podíl mládeže na tvorbě
vzdělávacích programů. Podporovat aktivní
participaci žáků na tvorbě vnitřních norem školy. V
oblasti participace metodicky podporovat rozšíření
dětských „parlamentů“ do všech regionů a podílet se
na předávání příkladů dobré praxe mezi organizacemi
působícími v této oblasti.

Podporovat činnost Národního parlamentu dětí a mládeže a dalších obdobných
regionálních seskupení.

MŽP Rozvíjet participaci dětí a mládeže na ochraně
životního prostředí.

Prostřednictvím dotačních programů MŽP umožňovat podporu projektů
zaměřených na zapojování dětí a mládeže do ochrany životního prostředí.

MK Zapojení dětí a mládeže do realizace projektů v
oblasti audiovize a médií. Podpora projektů ve výběrovém řízení odboru médií a audiovize.

Tematická oblast koncepce: VIII. Výzkumy o mládeži

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MPSV
Rozvíjet výzkum týkající se postavení a potřeb
rodiny a možností její podpory v kontextu proměn
české společnosti.

Zadávat návrhy realizace výzkumů a šetření (včetně výzkumů a šetření z oblasti
prevence kriminality) důležitých pro realizaci rodinné politiky, včetně projektů v
rámci výzkumu a vývoje pro potřeby státu.

MŠMT

Pokračovat v cíleném sledování aktuálního stavu a
vývojových trendů v oblastech mládežnické práce.
Nadále vést a systematicky doplňovat Národní registr
výzkumů o mládeži.
Zabezpečit mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumů
a znalosti politik mládeže (EKCYP).

NIDM zabezpečí realizaci výzkumů:
„Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání“,
„Analýza potřeb dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“,
„Hodnotový systém dětí a mládeže 6-15 let“.
Zástupce v EKCYP zabezpečí NIDM.

MPSV
Rozvíjet výzkum týkající se postavení a potřeb
rodiny a možností její podpory v kontextu proměn
české společnosti.

Zadávat návrhy realizace výzkumů a šetření (včetně výzkumů a šetření z oblasti
prevence kriminality) důležitých pro realizaci rodinné politiky, včetně projektů v
rámci výzkumu a vývoje pro potřeby státu.

MŽP Rozvíjet výzkum zaměřený na vztah dětí a mládeže k
životnímu prostředí.

Navrhovat témata výzkumných projektů, jejichž výsledky v praxi usnadní a
zefektivní realizaci SP EVVO ČR nebo jeho cílů ve vztahu k dětem a mládeži.

Tematická oblast koncepce: IX. Dobrovolnictví

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)



MŠMT

Zabezpečit Evropský rok dobrovolnictví 2011.
Koordinace aktivit Evropského roku dobrovolnictví
2011 v rámci ČR.
Podpora aktivit mládeže v rámci Evropského roku
dobrovolnictví 2011.
Využít rok 2011, Evropský rok dobrovolnické
činnosti, k prohloubení odborné přípravy
dobrovolných pracovníků školských zařízení pro
zájmové vzdělávání a organizací působících v oblasti
volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
Aktivně se podílet na zpracování nového zákona o
dobrovolnictví.

Realizace jednotlivých přípravných kroků na národní úrovni pro Evropský rok
dobrovolnictví 2011.
Vytvořit a zabezpečit činnost Řídícího meziresortního výboru Evropského roku
dobrovolnictví 2011.
Koordinovat akce a aktivity Evropského roku dobrovolnictví 2011 v ČR.
Spolupracovat s ostatními resorty, školami a školskými zařízeními a NNO.
Podpora a realizace akcí na národní úrovni v rámci Evropského roku
dobrovolnictví 2011. Využít výzev OP VK pro předkládání GP a IPo na podporu
dobrovolnických aktivit, které nelze financovat v rámci projektů při výkonu
dobrovolnické činnosti včetně programu Mládež v akci.
Oblast zabezpečení Evropského roku dobrovolnictví 2011 v podmínkách ČR bude
řešena samostatným materiálem.
Pokračovat v podpoře odborné přípravy dobrovolných pracovníků s dětmi a
mládeží školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO.
Realizovat (NIDM) v rámci programu Mládež v akci Evropskou dobrovolnou
službu a dílčí podpůrné aktivity.

MV

Pokračovat v tvorbě novely zákona č. 198/2002 Sb., o
dobrovolnické službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, aby se vztahoval i na
tradiční dobrovolné práce v NNO na členském
principu, ve školách a školských zařízeních (vedoucí
dětských kolektivů, zájmových kroužků, vedoucí na
dětských táborech…).

Předložit vládě ČR variantu návrhu zákona v souladu s připomínkami na základě
vnitroresortního a meziresortního připomínkového řízení.

Tematická oblast koncepce: X. Mezinárodní spolupráce

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Využívat platných bilaterálních dohod k podpoře a
rozšiřování výměn mládeže, zkušeností z mládežnické
práce, k výměně expertů a vzájemné informovanosti v
oblasti mládeže.

Iniciovat obnovení spolupráce států V4+ v oblasti mládeže.
Podporovat mezinárodní spolupráci a vzájemné výměny mládeže.
Prostřednictvím NIDM realizovat mezinárodní spolupráci v rámci ERYICA,
EAICY, EKCYP a ENYC.
Naplňovat prostřednictvím konkrétních aktivit ustanovení přijatých mezinárodních
smluv a dohod v oblasti spolupráce, mezinárodních výměn atd.

MZe
Zkvalitnit přenos informací z mezinárodních
pracovních skupin zabývajících se EVVO a lesní
pedagogikou.

Aktivní účast v pracovní skupině pro environmentální vzdělávání v rámci
Akčního plánu EU pro lesy.
Spolupráce s Evropskou sítí lesních pedagogů.
Spolupráce na přípravě akcí k Mezinárodnímu roku lesů 2011.

MŽP
Podporovat zapojování škol do mezinárodních
programů v oblasti životního prostředí a udržitelného
rozvoje.

Podporovat mezinárodní školní programy zaměřené na životní prostředí a na
uplatňování principů udržitelného rozvoje na lokální úrovni formou udělování
záštity ministra životního prostředí, účastí zástupců MŽP na akcích spojených s
těmito programy, spolupracovat na medializaci těchto programů.



Tematická oblast koncepce: XI. Mládež z národnostních menšin

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MK

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních
menšin žijících v České republice.
Rozšiřování a přijímání informací v jazycích
národnostních menšin.

Dotace určené pro právnické a fyzické osoby, které prokazatelně vykonávají
činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin.
Podporovat projekty muzeí a galerií zaměřené k uvedenému resortnímu cíli,
zejména programy Vzdělávacího střediska Památníku Terezín, projekty Muzea
romské kultury a Židovského muzea v Praze.

MŠMT
Podporovat vzdělávaní v jazycích národnostních
menšin pro mládež do 18 let.
Podporovat národnostní školství.

V rámci dotačních programů podporovat projekty organizací, které prokazatelně
vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin alespoň 1 rok.
Zaměřovat především další vzdělávání pedagogických pracovníků na aktuální
problematiku spojenou s národnostním školstvím.

Tematická oblast koncepce: XII. Mládež a bydlení

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)
Žádný resort neplánuje pro období let 2010 -2011 žádné specifické úkoly a činnosti ve vztahů výhradně k dětem a mládeži.

Tematická oblast koncepce: XIII. Mládež a kultura

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MK

Každoročně podporovat pořadatele celostátních
uměleckých soutěží, tvůrčích dílen, přehlídek a
festivalů v různých oborech umění.

Vytvořit komplexní systém prezentace studentských
uměleckých aktivit.

Popularizovat sbírky a činnosti muzeí na internetu.

Realizace filmových festivalů a přehlídek pro děti.

Realizace následných celostátních akcí: Dětská scéna Trutnov (CP dětských
divadel a recitace), CP dětských souborů scénického tance (Kutná Hora),
Wolkerův Prostějov (CP uměleckého přednesu a divadel poezie mladých), Zlaté
slunce (Děčín a Blansko, Celostátní soutěž dětské filmové tvorby), CP školních
dětských pěveckých sborů (Rychnov nad Kněžnou), Celostátní soutěž vyspělých
dětských pěveckých sborů (Nový Jičín), Celostátní přehlídka výtvarné tvorby dětí
a mládeže (Písek).
Pořádání celostátního folklorního festivalu Dětská Strážnice v rámci
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.
Vybudovat strukturu celostátních přehlídek a soutěží v oblasti studentských
uměleckých aktivit (pěvecké sbory: krajské postupové přehlídky, hodnocená
soutěž výběrových gymnaziálních sborů, nesoutěžní festival studentských sborů),
(studentské divadlo: krajské postupové přehlídky a CP Mladá scéna, Ústí nad
Orlicí), podpora studentské fotografické tvorby (dvoukolová soutěž, dílna a



výstava v rámci Náchodské prima sezony, prezentace vybraných fotografií na
celostátní výstavě ve Svitavách. Organizátorem těchto přehlídek je NIPOS.
NÚLK bude spolupořadatelem Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů
(Jihlava).
Struktura celostátních přehlídek a soutěží studentských pěveckých sborů (krajské
postupové přehlídky, hodnocená soutěž výběrových gymnaziálních sborů,
nesoutěžní festival studentských sborů). Struktura CP přehlídek studentského
divadla (krajské postupové přehlídky a CP Mladá scéna, Ústí nad Orlicí), podpora
studentské fotografické tvorby (dvoukolová soutěž, dílna a výstava v rámci
Náchodské prima sezony, prezentace vybraných fotografií na celostátní výstavě ve
Svitavách.
Realizovat zájmové vzdělávání v uměleckých oborech dětí a mládeže, kvalifikační
a další vzdělávání učitelů a vedoucích dětských a mládežnických souborů (např.
Škola folklorních tradic (5. cyklus od r. 201), Klub sbormistrů dětských a
studentských sborů (3x ročně), Setkání mladých amatérských divadel Šumperk
(celostátní setkání mladých divadelníků), inovativní semináře pro výtvarné
pedagogy (3x ročně), taneční pedagogy (3x ročně), pedagogy dramatické výchovy
(5x ročně), kreativní dílny při CP (Jiráskův Hronov, Loutkářská Chrudim, Dětská
scéna Trutnov, každoročně).
Podporovat digitalizaci muzejních sbírek, rozšiřování a zkvalitňování jejich
elektronické prezentace.
Podpora projektů ve výběrovém řízení odboru médií a audiovize

MŠMT
Podporovat aktivní přístup dětí a mládeže ke kultuře
(včetně kultury různých národů), poznávání a
rozvíjení národních kulturních tradic.

Ve vztahu k NNO bude řešeno v rámci dotačních programů pro NNO. NIDM bude
v tomto směru metodicky působit a bude podporovat rozvoj této činnosti ve
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. ICM a IBM budou poskytovat
informace o kulturních festivalech a dalších akcích z multikulturní oblasti.

Tematická oblast koncepce: XIV. Mládež a média

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MK Podporovat digitalizaci muzejních sbírek, rozšiřování
a zkvalitňování jejich elektronické prezentace.

Digitalizace muzejních sbírek je zakotvena v programu Integrovaný systém
ochrany movitého kulturního dědictví (ISO).
Podpora projektů ve výběrovém řízení odboru médií a audiovize. Zvyšování
mediální a audiovizuální gramotnosti dětí a mládeže.

MZe

Podporovat pravidelnou spolupráci s médii, a to i
nelesnickými – informovat o lese, lesnictví a
aktivitách lesní pedagogiky. Pokusit se využívat nová
sociální média.

Podporovat pravidelnou informovanost veřejnosti o aktivitách lesního hospodářství
– lesní pedagogiky v nelesnickém tisku.
Publikovat v nelesnickém tisku určeném pro děti a mládež.
Aktualizovat informace na www.lesnipedagogika.cz.

MŠMT
Systematicky pracovat s médii s cílem trvale zvyšovat
jejich pozornost informacím a popularizaci práce s
dětmi a mládeží.

Organizovat pravidelné tiskové konference k významným akcím a aktivitám
mládeže.
Poskytovat médiím stálé a aktuální informační zdroje o mládeži.
Podporovat práci NNO a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které se
věnují mediální výchově a práci s médii.

http://www.lesnipedagogika.cz


Nadále vydávat vlastní informační média jako např. zpravodaj MŠMT a NIDM
INSPIROMAT.
Zabezpečit trvalou aktualizaci rozhodujících webových stránek (www.msmt.cz,
www.nidm.cz, www.nicm.cz, www.adam.cz, apod.).

Tematická oblast koncepce: XV. Mládež a rodinná politika

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MK Podpora akcí pro rodiče s dětmi.

Realizace systému divadla hrají pro děti (krajské postupové přehlídky a CP
přehlídka Popelka Rakovník (každoročně).
Nabídka kreativních seminářů pro rodiče s dětmi (např. v rámci Loutkářské
Chrudimi, každoročně).
NÚLK bude podporovat účast rodičů s dětmi formou zvýhodněného rodičovského
vstupného na prohlídku zámku i Muzea vesnice jihovýchodní Moravy.
Muzea a galerie budou nadále podporovat účast rodičů s dětmi na svých
výstavních a vzdělávacích programech formou zvýhodněného rodinného
vstupného.
Zřizované příspěvkové organizace budou uvádět v odpoledních hodinách tituly,
které jsou vhodné pro rodiče s dětmi (např. balety Louskáček, Popelka,
Zlatovláska, činohru Čert a Káča, Ledová královna…); ČF pořádá Odpoledne v
Rudolfinu; SOP tři cílově zaměřené abonentní cykly s názvem Rodiny, Odpoledne
v opeře a Divadlo pro děti.

MPSV Důsledné a systematické naplňování Národní
koncepce podpory rodin s dětmi.

Pro oblast podpory mladých rodin s dětmi má MPSV samostatnou koncepci
schválenou vládou.

Tematická oblast koncepce: XVI. Mládež a zdraví

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MD Trvale se věnovat problematice dopravní bezpečnosti.
Podporovat program „Bezpečné cesty do škol“ a další v EU rozšířené programy s
cílem zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol, s cílem zlepšení zdravotního
stavu dětí a mládeže a vytváření správných návyků životního stylu.

MZd Věnovat se prevenci ochrany zdraví dětí a mládeže.

Zlepšovat systém preventivních prohlídek a imunizace u dětí a dorostu.
Zaměřit se na sociální aspekty zdraví a duševní zdraví dětí a dorostu.
Transformovat ústavní péči pro děti do 3 let věku v dětská centra.
Podporovat systém prevence dětských úrazů a násilí na dětech se zaměřením na
úmyslné sebepoškození, podporovat bezpečné prostředí pro děti.
Podporovat zdravý životní styl dětí a dorostu, prevenci syndromu rizikového
chování u dětí a dorostu včetně užívání návykových látek.

MŠMT
Problematika zdraví a zdravého životního stylu je
závaznou součástí vzdělávání, včetně dopravní
výchovy, prevence úrazů, atp.

Trvale zajišťovat metodickou podporu výchova ke zdraví a zdravému životnímu
stylu. Prostřednictvím NIDM zabezpečit pilotáž a následnou realizaci vzdělávacích
programů.

http://www.msmt.cz
http://www.nidm.cz
http://www.nicm.cz
http://www.adam.cz


Podpořit aktivity v oblasti zdravé výživy dětí v rámci programu SAPERE ve
spolupráci s potravinářskou komorou.

Tematická oblast koncepce: XVII. Mládež a životní prostředí

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MK Muzejními formami prezentovat podíl dětí a mládeže
na ochraně životního prostředí.

Podporovat prezentaci přírodovědných sbírek zejména se zřetelem k ochraně
životního prostředí (podíl dětí a mládeže na výzkumu a ochraně ohrožených druhů
fauny a flory apod.).

MZe
Rozvíjet environmentální vzdělávání dětí a mládeže v
oblasti lesního hospodářství včelařství a posilovat tím
přímý vztah cílové skupiny k přírodě.

Podporovat aktivity, které probíhají v prostředí lesa. Podporovat ověřování
teoretických znalostí v prostředí lesa. Posilovat kladný vztah k přírodě.

MŽP

Posilovat přímý kontakt dětí a mládeže s přírodním
prostředím.

Zajišťovat dostupnost přírodního prostředí pro děti a
mládež urbanizovaných sídel.

Podporovat různé školní i mimoškolní aktivity NNO
zaměřené na EVVO, v rámci organizovaných
kampaní a festivalů popularizujících otázky životního
prostředí zahrnovat děti a mládež mezi klíčové cílové
skupiny.

Pokračovat v činnosti ad hoc meziresortní pracovní skupiny pro kontakt dětí s
přírodou při Meziresortní pracovní skupině pro EVVO při MŽP. Připravit v jejím
rámci metodické a koncepční materiály pro danou oblast.
Podpořit rozvoj lesních mateřských škol a mateřských školek výrazně
začleňujících environmentální principy ve svém provozu a činnosti.
Metodicky podporovat krajské úřady k vyhlašování programů podpory revitalizace
(zavádění přírodního rázu) školních zahrad a tvorby hřišť přírodního rázu.
V rámci Operačního programu životní prostředí podporovat i vydávání
interaktivních výchovně vzdělávacích pomůcek se zaměřením na životní prostředí
pro cílovou skupinu děti a mládež.
Koordinovat plnění opatření Akčního plánu na léta 2010-2012 Státního programu
EVVO se zaměřením na cílové skupiny - děti a mládež.

MŠMT

V oblasti zájmového vzdělávání organizovat a
výrazněji podporovat aktivity zvyšující motivaci dětí
a mládeže ke studiu přírodovědných oborů.
Vzdělávací instituce zaměřené na výchovu v kontaktu
s přírodou, s okolním
prostředím, v terénu (terénní centra, lesní školky
apod.).

Podporovat a rozšiřovat činnost Talentcentra při Národním institutu dětí a mládeže
MŠMT (NIDM), které zavádí nové postupy práce s talentovanými dětmi - např.
TALNET – distanční formy vzdělávání doplňované prezenčními formami ve
fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii.
Podporovat rozšiřování nabídky aktivit školských zařízení pro zájmové vzdělávání
v oblasti přírodovědných oborů.
Zabezpečit realizaci projektu PERUN – realizuje NIDM.
Podporovat vzdělávací instituce, které se zaměřují na vzdělávání v intenzivním
kontaktu s okolním prostředím a přírodou.

Tematická oblast koncepce XVIII. Mládež, prevence rizikového chování,
sociální integrace

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)



MŠMT

Podporovat preventivní programy ve školách a
školských zařízeních ve všech oblastech působnosti,
zejména pak v zájmovém vzdělávání.
Trvale rozvíjet a podporovat preventivní programy.
Napomáhat NNO v jejich preventivních programech.
Vytvořit systém vzdělávání pracovníků (pedagogů
volného času) v oblasti primární prevence rizikového
chování.
Aktualizovat metodický pokyn k prevenci rizikového
chování.
Vytvořit web pro prevenci rizikového chování, jehož
součástí bude i osvěta zaměřená na boj proti rasismu,
extremismu a intoleranci. Podpora systémových,
efektivních a kontinuálních programů a aktivit
prostřednictvím Programů na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování u dětí a mládeže v
působnosti resortu MŠMT v letech 2010-2011.
Napomáhat bezpečnému přijímání informací z
prostředků ICT. Přijímat efektivní opatření na
vytváření mechanismů k zabránění šíření
nebezpečných informací.

Využití výzev OP VK pro předkládání GP a IPo pro zkvalitnění nespecifické
primární prevence v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.
Podporovat práci školních metodiků prevence a vytvářet optimální podmínky pro
jejich práci, podporovat realizaci Minimálních preventivních programů ve školách
a školských zařízeních.
Zabezpečovat prevenci v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy se
zvláštním důrazem na průběžné vzdělávání pracovníků pracujících v těchto
zařízeních.
Zkvalitňovat podmínky k úspěšné integraci zdravotně handicap. studentů do studia
a vyrovnávání příležitostí v přístupu ke studiu uchazečů z různě znevýhodněných
sociálních skupin – opatření: jedna z prioritních oblastí vyhlášených v Aktualizaci
Dlouhodobého záměru – průběžně.
Vytvořit návrh vzdělávacího modulu pro bazální úroveň znalostí a dovedností v
předmětné problematice, ověření v praxi a následná implementace do praxe.
V návaznosti na přijetí nových metodických, strategických a koncepčních
dokumentů (včetně dokumentů legislativní povahy) aktualizovat metodický pokyn
k prevenci rizikového chování.
Vytvoření informační platformy pro odbornou pedagogickou i nepedagogickou
veřejnost k předmětné problematice.
Podpora pokračujících projektů z roku 2009 a současně podpora inovativních
efektivních a potřených aktivit pro rok 2010 (v případě jednoletých) či 2010 a
2011 (v případě víceletých projektů).
Zabezpečit a realizovat v rámci DVPPzv vzdělávací programy pro pedagogy
volného času a pracovníky s dětmi a mládeží.
Vydávat sbírky „příkladů dobré praxe“ a zabezpečit další metodickou a
konzultační podporu pro NNO a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
(NIDM).
V činnosti ICM a IBM zabezpečit přístup na ICT pouze do oblastí bezpečných
informací pro děti a mládež. V co největší míře eliminovat rizikové a negativní
vlivy.
Zahrnout do vzdělávacích akcí pro vedoucí dětských kolektivů a další pracovníky s
dětmi a mládeží problematiku ochrany dětí a mládeže před rizikovými podněty a
informacemi s nebezpečným obsahem, které mohou mít negativní vliv na vývoj
osobnosti a budoucí chování dítěte.

MV

Aktivně začleňovat preventivní činnost do praxe
jednotlivých služeb Policie ČR, zintenzívnit a
zkvalitnit tak kontakt policistů s cílovou skupinou dětí
a mládeže.
Cíleně prohlubovat a zvyšovat právní vědomí dětí a
mládeže.

Zpracovat Národní zprávy k diváckému násilí za
období 2010 – 2011.

Pokračovat v začleňování problematiky preventivní práce do odborné přípravy
policistů. Nadále organizovat specializované odborné semináře věnované
aktuálním tématům prevence kriminality po dobu celé služební kariéry policisty.
Pokračovat v zajišťování, vyhodnocování a podpoře konkrétních projektů prevence
kriminality. Speciální pozornost věnovat dalšímu rozvoji projektu SVI a projektům
zaměřeným na prevenci domácího násilí.
Za jednotlivé roky vypracovat zprávy, které budou průběžně předkládány na
Stálém výboru RE pro divácké násilí (T-RV), vždy v červnu následujícího roku.
Zprávy budou poskytovat přehled nejdůležitějších činností všech subjektů (typicky
MV, PČR a ČMFS) a jejich výsledků v boji proti diváckému násilí.



Tematická oblast koncepce: XIX. Neformální vzdělávání v oblasti dětí a
mládeže

Resort Resortní cíl Resortní opatření (konkrétní úkoly)

MŠMT

Podporovat spolupráci škol, školských zařízení pro
zájmové vzdělávání, NNO, také systémovou
spolupráci těchto subjektů se subjekty podílejícími se
na přípravě pracovníků s dětmi a mládeží a
zaměstnavateli.
Vytvářet podmínky a podporovat projekty a programy
v oblasti volného času zaměřené na systematické
rozvíjení klíčových kompetencí a osobnostní rozvoj
dětí a mládeže na základě důkladné analýzy potřeb.
Implementovat evropské nástroje pro uznávání
neformálního vzdělávání (Europass, Youthpass) na
národní úrovni.

Využití výzev OP VK pro předkládání GP a IPo k prohlubování vzájemné
spolupráce školských zařízení a NNO včetně jejich systémové spolupráce se
subjekty zajišťujícími vzdělávání pedagogů volného času.
Využití výzev OP VK pro předkládání GP a IPo ke zpracování metodik pro oblast
zájmového vzdělávání, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí ve
volnočasových aktivitách.
Vytvořit podmínky pro vyšší uznatelnost neformálního vzdělávání v praktickém
životě. (Klíčová aktivita projektu NIDM.)
Podporovat práci NNO a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti
neformálního vzdělávání.
Vytvářet podmínky a podporovat projekty a programy v oblasti volného času
zaměřené na systematické rozvíjení klíčových kompetencí a osobnostní rozvoj dětí
a mládeže na základě analýzy potřeb.

MK Rozvíjet aktivity muzeí zaměřené na poznávání dějin
a přírody.

Podporovat programy muzeí směřující k dětem a mládeži (výtvarné, literární
vědomostní soutěže aj.).

MZe

Podporovat spolupráci škol a školských zařízení v
rámci zájmového vzdělávání. Podporovat spolupráci
NNO se subjekty podílejícími se na přípravě
pracovníků (pracujících s dětmi a mládeží). Rozvíjet
zájem o neformální vzdělávání a učení.

V rámci výstav (Země živitelka, Zahrada Čech, Natura Viva aj.) jednorázově
představovat aktivity, spojené s lesní pedagogikou. Podporovat neformální způsob
výuky – lesní pedagogika v rámci projektového vyučování.

Použité zkratky

MV - Ministerstvo vnitra
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MZd - Ministerstvo zdravotnictví
MZe - Ministerstvo zemědělství
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MD - Ministerstvo dopravy
MK - Ministerstvo kultury
MO - Ministerstvo obrany

AICM Asociace informačních center pro mládež



AISIS občanské sdružení
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CAN…………..Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného

dítěte (sy. CAN)
CEV centrum ekologické výchovy
ČF……………..Česká filharmonie
ČNA Česká národní agentura
CO civilní obrana
CŽU……………Celoživotní učení
ČR Česká republika
ČRDM Česká rada dětí a mládeže
DDM dům dětí a mládeže
DVPP…………Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPPzv Další vzdělávání pedagogických pracovníků

z oblasti zájmového vzdělávání
EAICY Evropská asociace center pro mládež
ED Eurodesk
EDS Evropská dobrovolná služba
EK Evropská komise
EKCYP Evropské centrum znalostí o mládeži
ENYC Evropská síť center mládeže
ESF……………Evropský sociální fond
ERYICA Evropská agentura pro informace mládeži)
EU Evropská unie
EVVO…………Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FTK UP Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc
CHKO Chráněná krajinná oblast
IBM……………Informační bod mládeže
ICM informační centrum pro mládež
ICT informační a komunikační technika
ISM Informační systém pro mládež
KPŽ zkratka pro název projektu Klíče pro život
KSZD………….Komerční sexuální zneužívání dětí
KÚ krajský úřad
MDDM městský dům dětí a mládeže
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NICM Národní informační centrum pro mládež
NIDM Národní institut dětí a mládeže
NIPOS…………Národní informační a poradenské středisko

pro kulturu
NNO nestátní neziskové organizace
NPDM Národní parlament dětí a mládeže
NÚLK................Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
OPŘO ostatní přímo řízené organizace



OP VK Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

OS občanské sdružení
PHÚ plán hlavních úkolů
PO požární ochrana
PR public relation
RE Rada Evropy
SEV středisko environmentální výchovy
SOP……………Státní opera Praha
SP DDM sdružení pracovníků domů dětí a mládeže
SR Slovenská republika
SRN Spolková republika Německo
SVČ středisko volného času
SŠ střední škola
ŠD školní družina
ŠK školní klub
ŠVP školní vzdělávací program
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci
VŠ vysoká škola
ZBS……………zimní branné soustředění
ZŠ základní škola
ZV…………….zájmové vzdělávání
1 Projekt Klíče pro život je zaměřen na oblast podpory a rozvoje neformálního a zájmového
vzdělávání především ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a NNO. Je zaměřen no
oblasti výchovy a vzdělávání vedoucích a pracovníků s dětmi a mládeží, volnočasových aktivit,
informatiky, nových forem práce atd.
2 Projekt PERUN je zaměřen na systémovou podporu talentovaných dětí a mládeže, vytvoření
systému podchycování a práce s talenty, úloze škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání
v této oblasti.
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