Setkání spolků a organizací volnočasových as neformálních vzdělávání
v DDM Blovice dne 13.7. 2017
Přítomno: 5 účastníků (DDM, ZUŠ, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, SDH Blovice)
Lenka Šrámková a Pavla Dusíková představily projekt MAP ORP Blovice.
Akční plán: do něj se mohou zapojit všechny organizace pracující s dětmi do 15 let, pracujeme s MŠ
a ZŠ v obcích ORP Blovice a nyní chceme více zapojit i ostatní organizace. Společně vymyslet aktivity
a projekty k realizaci (v rámci MAP, nebo z dotačních programů, které MŠMT vyhlásí). Více informací o
projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání) na www.mas-aktivios.cz.
Jednotliví zástupci představili krátce své organizace a odpověděli na otázku, co je nejvíce trápí:
ZUŠ Blovice (Eva Tupá) – učí hudební obory, kapacita školy je zcela naplněná - 175 dětí ve věku od 5
do 19 let. Mají 2 pěvecké sbory, orchestry, dělají průzkum hudebnosti v MŠ. Organizují mnoho akcí,
např.: Den otevřených dveří, pořádají koncerty (barokní, klasické, …), společné koncerty s okolními
ZUŠ, pro MŠ představení, školní ples. Nyní připravují ples „V opeře!. Rádi by spolupracovali.
Otázka, co Vás nejvíce trápí: Malá návštěvnost koncertů vážné hudby
Problém s dopravou na akce a koncerty
Přání: vyvézt děti na divadelní představení, aby měly kulturní zážitek.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (Monika Bechná) – pořádají doprovodné programy k výstavám,
návrh: spolupráce při koncertu ZUŠ, že by připravili doprovodný program pro děti, aby je nalákaly,
otázka je, jak oslovit co nejvíce lidí, společná propagace akcí? Nabízí ostatním, že mohou dát letáky do
muzea k rozebrání. Něco společně na oslavy výročí ČR připravit.
Otázka, co Vás nejvíce trápí: malý zájem dětí zejm. z Blovic
DDM Blovice (Božena Šroubková) - záběr mají široký: především pro děti ve věku 6-18 let, ale i aktivity
pro děti od 2 let až po seniory. Peníze dostávají normativně, spolupráce se ZŠ i ZUŠ, a velice dobrá
spolupráce s gymnáziem v Blovicích.
I s SDH mají oboustrannou výpomoc, bonusem je to, že se znají osobně. Pobočku má DDM také ve
Spáleném Poříčí, jinak s muzeem také spolupráce, a to v tom, že tam chodí na výstavy a akce a vždy se
dá něco vybrat. Hlavní „gro“ práce je práce s dětmi z 1. stupně, mají i volnočasový klub Chobotnice, o
prázdninách 3 příměstské tábory. Co je mrzí, že nemohou volně do parku u muzea u zámku (paní
Bechná dodává, že by se to dalo snad domluvit).
Otázka, co Vás nejvíce trápí: Normativní rozdělení peněz (peníze z kraje jsou přidělované jen na děti ve
věku 6-18 let)
SDH Blovice (P. Andrej Červený, Hana Baumruková) - 27 dětí, mladší i starší, mají dotace z MŠMT,
nedaří se ale nábor nových dětí. Nyní se staví nová požární zbrojnice. Probléme je doprava na soutěže,
problém s placením.
Otázka, co Vás nejvíce trápí: malý zájem dětí
Doprava dětí na soutěže
Návrhy:
Možná společná propagace
- Sdílení Fb adres a vzájemné „sledování“
- Přeposílání informací všem obcím v okolí prostřednictvím mikroregionu (info@mikrouslava.cz)
Sdružovat akce, aby jich nebylo ve výsledku moc (např. společný ples)

Sdílený kalendář akcí, aby bylo možno lépe koordinovat aktivity pro veřejnost a nedocházelo k
překryvům
Společná akce na výročí ČR v r. 2018
Nabídka ZUŠ na propagaci hasičů při dni otevřených dveří
Využití parku u muzea – (je možné se domluvit vždy dle konkrétní situace: např. letní kino, divadlo
apod.) DDM by mělo zájem
Mikroregion Úslava může nabídnout stany pro venkovní akce
Martina H. – příští rok by se mohla připravit obdoba Křížem krážem Přeštickem pro Blovicko
(představení škol a institucí – kroužek městem s plněním úkolů).
Závěr: spolčování je dobré/ kalendář akcí mailing list/ těší se na 2. setkání
Další možná aktivita v rámci MAP: seminář na téma 1. pomoc (zajistilo by SDH Blovice) pro pedagogy
MŠ.
Zapsala Martina Hanzlíková a Lenka Šrámková

