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Věda nás baví, o.p.s. 
https://www.vedanasbavi.cz/ 

Cíle společnosti 
 přinášet do škol interaktivní, moderní a zábavné vzdělávání 

 produkovat kvalitně proškolené lektory 

 zapojovat do vzdělávacího procesu i rodiče 

Aktivity / Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ 
 pronikání do tajů vědy prostřednictvím praktických pokusů 

 pro děti 1. stupně a MŠ 

 1x týdně 60 min., 14 lekcí/semestr  

Pedagogické přístupy 
 brainstorming 

 názornost 

 dovednostně-praktické 

 badatelsky orientované 

 přímé zapojení dětí do procesu učení 

 mezioborové vztahy 

Přínos dětem 
 osvojení praktických věcí ze života 

 rozšíření znalostí z vědních oborů 

 zlepšení technických dovedností 

 schopnost práce ve skupině 

Přínos studentům 
 jiná zkušenost než při běžné praxi při výuce ve třídě, kdy za praktikantem stojí autorita 

 posilování vlastní autority lektora (studenta PF) 

 zkušenost s řízením kolektivu dětí, které často nejsou na daný způsob výuky a práce příliš 

zvyklé 

 možnost výběru času a pracoviště 

 hotová příprava na hodinu 

 

 

https://www.vedanasbavi.cz/


Kroužky  
https://prace.krouzky.cz/proc-krouzky-nove/spoluprace-s-pedf-uk 

Cíle společnosti 
 pečujeme o smysluplný volný čas tisíců dětí 

 jsme tým lektorů, pedagogů, metodiků a zkušených odborníků, a máme rádi děti 

 baví nás provázet děti světem vědy, sportu, umění a kreativity 

 je pro nás radost prožít volný čas s dětmi a učit se od nich 

Aktivity 
 široká nabídka zájmových kroužků 

 organizování kroužků přímo v základních a mateřských školách po celé ČR 

 spolupráce s partnerskými školami 

 investice do rozvoje nových zájmových oborů (legorobotika, vědecké pokusy, zálesáctví aj.) 

Pedagogické přístupy 
 vedení a organizování kroužků podle vlastních metodických materiálů a pomůcek 

Přínos dětem 
 smysluplné prožití volného času 

 růst bez poměřování, podpora spolupráce, respektujeme odlišnosti 

 vedeme děti k ochraně přírody, péči o zdraví 

Přínos studentům 
 vedení kroužku s možností se plně realizovat ve vybraném oboru 

 práce, která dává smysl 

 poskytne ti praxi s dětmi ve věku 6 - 13 let včetně reference 

 sdílení zkušeností s kolegy na tematicky zaměřených akreditovaných školeních 

 

Jak tuto praxi hodnotí jiní studenti? 

 „Nejlepší práce při škole pro mě. Navíc ve skvělém kolektivu lidí. Rozvíjím se v oblasti, které se chci v 

budoucnu věnovat. A to mi dává smysl. Chci předávat dětem zkušenosti. Vzdělávat budoucí generaci.“ 

„Rád předávám své zkušenosti dětem a zároveň se učím, jak postupovat v různých situacích. Učím se 

spolu s dětmi. Každou lekci mě učí něčemu novému. Například vždy přijdou situace, ke kterým musím 

najít vhodná řešení. Baví mě děti a posouvá mě vlastní seberozvoj.“ 

„Každá lekce je jiná. Líbí se mi nadšení dětí. Mají vždy radost, co nového je učím. A svou upřímnou 

radostí umí nakazit, že si na té vlně dobré nálady pak frčím celý svůj den!“ 

 

https://prace.krouzky.cz/proc-krouzky-nove/spoluprace-s-pedf-uk


 

DDM hl. města Prahy 
https://ddmpraha.cz/pro_skoly_pedagogy/Pedagogicke_praxe 

Cíle společnosti 
 největší volnočasové zařízení v České republice s tradicí 

od roku 1950, zřizované hlavním městem Praha 

 vytváříme zázemí pro činnost neorganizované mládeže 

 hlídáme úroveň vzdělávání a kvalitu našich akcí 

Aktivity 
 pro všechny věkové kategorie nabízíme přes 500 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů  

 vzdělávání předškoláků prostřednictvím center pro předškolní děti 

 akce pro veřejnost 

 pořádáme kolem 150 táborů všech typů a zaměření pro všechny věkové kategorie  

 zaměřujeme se také na vzdělávací a výukové programy a kurzy pro žáky a učitele základních a 

středních škol 

 koordinujeme a organizujeme mezinárodní aktivity (výměny mládeže a Evropská dobrovolná 

služba v rámci programu Erasmus+...) 

 pořádáme oborové soutěže (přírodovědné olympiády, POPRASK …) 

 provozujeme vlastní ubytovací zařízení 

Přínos studentům 
 praxi je možné realizovat na několika střediscích v Praze s různým zaměřením: Stadion 

mládeže (atletické semináře), Stanice techniků (legomechanika, modeláři, dřevodílna, 

dramatická výchova), Stanice přírodovědců, Karlínské Spektrum, Klub Klamovka formou 

aktivní spoluúčasti na vedení zájmové skupiny všech věkových kategorií od předškolních dětí 

po seniory nebo aktivní spoluúčasti na pobytových a příměstských táborech  

 vlastní výběr zaměření aktivity (volnočasového kroužku, tábora) a jejího zaměření (odborné 

zaměření, věková skupina)  

 smysluplná práce se skupinou dětí v příjemném prostředí  

 získání zkušeností z organizace volnočasových aktivit a fungování největšího domu dětí a 

mládeže v republice  

 možnost následné dlouhodobé spolupráce s organizací   

 zaměřujeme se také na vzdělávací a výukové programy a kurzy pro žáky a učitele základních a 

středních škol, realizujeme on-line kurzu pro nadané děti a mládež 

  Spolupráce s naším Informačním centrem mládeže nabízí účast na mezinárodních výměnách 

dětí a mládeže nebo práci lektora v on-line kurzech pro nadané žáky. 

 

https://ddmpraha.cz/pro_skoly_pedagogy/Pedagogicke_praxe


 

 



 

Oddíl Poutníci – Stezka pro život  
http://oddilpoutnici.cz/ 

Cíle společnosti 
 Jsme kolektiv pracující s dětmi, teenagery i s dospělými. Víme co děláme, víme jak a víme 

proč. Oddíl není kroužek, víkendová zábava, nejsou to jen příjemná odpoledne. Oddílem 

žijeme. 

 Poutníci jsou oddíl otevřený pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let, které chtějí s partou 

kamarádů zažít velká dobrodružství. Stačí přijít a přesvědčit se na vlastní oči. 

 Jsme součástí organizace: Mladí ochránci přírody, Tuláci. 

Aktivity 
 schůzky oddílu pravidelně každou středu 

 výpravy (krátkodobé aktivity v přírodě i návštěvy míst a akcí) 

 tábory (čtrnáctidenní pobyt v přírodě) 

 borcovky (vzdělávací akce pro širokou veřejnost; tematika borcovek je všestranná a zpestřuje 

nabídku oddílu Poutníci o nové zkušenosti) 

 netradiční akce (koloběžky, Zapalovač – pro nové vedoucí, sportovní, Top Gear – recesistický 

závod) 

 neobyčejná klubovna (pronájem klubovny) 

Přínos dětem 
 stezka pro život  

 spokojené děti i vedoucí, nadšení rodiče, jehličí až za ušima, vstávání na východ slunce, 

koupání v Zátoce pláňat, boule a modřiny, smích štěstí i láska  

 pro vedoucí 24 hodin práce v jediném dni, pro děti hra i výuka toho, co ve škole nezískají 

 život v přírodě, celoroční hry, jiné světy a vůbec snaha ukázat, že tenhle svět a život jako 

takový přes všechny neduhy a kotrmelce stojí za to 

 snaha ukázat, že život se nemusí jen odžít, ale dá se i prožívat 

Přínos studentům 
 méně formální prostředí 

 pro naše členy nabízíme rozdílné formy vzdělání a neustále vytváříme nové materiály, které 

reagují na aktuální potřeby 

 inspiraci a vzdělávací materiály pro vedoucí, instruktory a pedagogy mimo náš oddíl jsme na 

webu vyčlenili ve speciální sekci Inspiruj se. 

 tvoříme metodickou Wikipedii pro vedoucí, instruktory a vedoucí rozličných programů 

 máme spoustu aktivit a her, které jsme sami vymysleli 

http://oddilpoutnici.cz/
https://oddilpoutnici.cz/inspiruj-se


 organizujeme kurz pro začínající a budoucí vedoucí 

 zapojujeme se do aktivity: Celostátní vzájemná výměna zkušeností 

 



  

Bezobalu, z.ú.  
https://bezobalu.org/o-nas/ 

Cíle společnosti 
 Pojďme se bavit o tom, jestli potřebujeme další igelitové pytlíky a jak si lze život zjednodušit, 

usnadnit a nenechat za sebou hromadu odpadu. 

 Jsme nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet 

vzniku odpadu. Mezi širokou veřejnost šíříme myšlenku Zero Waste a zároveň provozujeme 

dvě bezobalové prodejny v Praze. 

 Náš pohled na svět stavíme na odpovědném přístupu k sobě samému, ke společnosti, a k 

životnímu prostředí ve kterém žijeme. 

 Svými činy podporujeme šetrné zacházení s přírodními zdroji a udržitelný způsob obývání 

planety. 

 Otevřenou komunikací posilujeme podávání ryzích a pravdivých informací. Problémy 

vysvětlujeme do hloubky a zasazujeme je do kontextu. 

 Prosazujeme spravedlnost spojenou s přijetím odpovědnosti za negativní dopady vyplývající z 

ekonomické činnosti. Upozorňujeme na nezodpovědné, krátkozraké a sobecké činy. 

 Vlastním jednáním chceme podněcovat občanskou společnost k aktivitě. 

Aktivity 
 přednášíme na školách, konferencích a společenských akcích – o Zero Waste, prevenci vzniku 

odpadu, bezobalové distribuci, o příběhu našeho projektu v kontextu společensky 

prospěšného podnikání 

 na jedné z prodejen hostujeme exkurze škol a zájmových skupin 

Přínos studentům 
 hledáme lektory na šíření myšlenky zero waste do českých škol  

 nabízíme školení ambasadorů, které probíhá v pravidelném týdenním setkávání, kdy se dozví 

podrobnosti o Zero waste, Bezobalu a odpadovém hospodářství, společně podíváme i na 

skládku 

 ambasadoři jsou proškoleni zkušenými metodičkami na téma didaktika a komunikace s dětmi 

a čeká je i ukázkový projekt na škole, kdy oceníme jejich zpětnou vazbun 

 ambasadoři mají možnost se podílet na tvorbě nové funkční interaktivní metodiky pro různé 

stupně škol 

 

 

 

 

https://bezobalu.org/o-nas/

