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                                     Upgrade Deskovky a escape room v neformálním vzdělávání 

 
čtvrtek 9.června – pátek 17.června 2022 

Státy: 

● Česká republika – 17 účastníků 

● Slovenská republika – 17 účastníků 

 
Organizátor projektu: 

 
Středisko volného času Ivančice je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání od roku 1984. 

Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Svou činností 

naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje a MŠMT ČR. Cílem 

střediska je pestrá a kvalitní nabídka činností a zapojení do alternativních způsobů smysluplného využívání volného 

času. Činnost realizujeme v krajské budově, a v dalších prostorách jiných zařízení. Nabízíme aktivní využití volného 

času od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže až po dospělé či seniory. Zaměřujeme se na 

pravidelnou činnost v zájmových útvarech, příležitostnou, prázdninovou, pobytovou, spontánní činnost a 

mezinárodní aktivity. Poskytujeme metodickou, odbornou, individuální či materiální pomoc, praxe studentů a 

doučování. V rámci služeb ubytování, stravování a akce na klíč. Jsme garantem okresních soutěží MŠMT, krajským 

koordinátorem vzdělávání a regionálním koordinátorem akcí. Spolupracujeme se školami, médii, organizacemi i 

jinými subjekty. Úspěšně se prezentujeme ve městě, v regionu i v zahraničí. Dbáme na vzdělávání a sebevzdělávání 

pracovníků. Primární sociální prevenci realizujeme formou výukových a vzdělávacích programů. Zapojujeme se do 

komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů. Jsme centrem společenského života v regionu. 

Zapojujeme se do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů. Organizujeme výměnné a 

zahraniční pobyty. Jsme akreditovanou hostitelskou a vysílající organizací EDS. Jsme akreditovanou organizací v 

rámci DVPP. Získali jsme osvědčení o naplnění standardu rozvíjejících se středisek volného času. Získali jsme 

certifikaci krajského koordinátora NERF Ligy. Jsme místní centrum DoFE Award. Zřizujeme Mateřské a rodinné 

centrum, které je členem sítě pro rodinu. Získali jsme Cenu hejtmana – čestné uznání v rámci společenské 

odpovědnosti JMK. Jsme zapojeni jako krajský koordinátor do projektu Sousedé plus a do Auditu Family Friendly.me 

Zaměřujeme se na inkluzi, polytechnickou výchovu, digitální, jazykovou gramotnost. Naším posláním je podporovat, 

vzdělávat a motivovat lidi k osobnímu rozvoji v bezpečném prostředí s profesionálním týmem. 
 

 

 

 

Školící kurz pro pracovníky s mládeží 

Upgrade board games and escape room in nonformal education 
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Kontaktní údaje: 

Mgr. Jana Heřmanová, hermanova@svcivancice.cz, +420 603 545 442 / ředitelka 
Bc. Petra Smejkalová, smejkalova@svcivancice.cz, +420 739 418 283 / organizátor projektu 

Partnerská organizace: 

Neformální skupina Cardio Youngs 
Kontaktní údaje: 
Mgr. Mária Horníková, 00421 903 453 556, majenka@gmail.com 

Popis projektu: 

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu neformálního vzdělávání prostřednictvím deskovek a escape room. Navazuje na 
projekt konaný na Slovensku na jaře 2018. Vychází z potřeby zvyšování kvality práce s mládeží právě neformálním 
vzděláváním, což znamená přinášet nový pohled, nástroje, metody a zatraktivnění NFV pro mladé lidi. Společenské 
hry a escape room jsou u mládeže moderní a stále více oblíbené, a tak s jejich využitím může být neformální vzdělávání 
pro mládež více atraktivní. Z toho vyplývají hlavní cíle projektu: 1. Poskytnout informace z tematiky NFV, změnit 
pohled na NFV a inspirovat většímu využívání NFV 2. Naučit pracovníky s mládeží, jak připravit aktivitu od cílů po 
reflexi a využít při tom společenské hry a escape room 3. Dát účastníkům možnost vyzkoušet si NFV v praxi, vytvořit 
konkrétní escape room s využitím deskových her a neformálně-vzdělávací aktivity 4. Pozvednout deskovky a escape 
room z nástroje pro zábavu k nástroji na neformální vzdělávání 5. Rozšířit osvětu o NFV a využívání netradičních 
nástrojů v NFV. 

Cíle projektu: 

1. Poskytnout informace z tematiky NFV v práci s mládeží, změnit názor na NFV a inspirovat k využívání NFV 
při akcích pro děti a mládež 

2. Naučit se, jak připravit aktivitu od cílů až po zpětnou vazbu a využít při tom deskové hry – jejich prvky, 
adaptaci, námět či adaptování se na outdoor aktivity. 

3. Přispět k změně postojů a názorů na deskové hry – od nástroje na zábavu k nástroji pro vzdělávání a 
zlepšování kompetencí mladých lidí či pracovníků s mládeží. 

4. Umožnit vyzkoušet si NFV v praxi, vytvořit příklady aktivit, jak se dají různé věci z deskových her využívat a 
jak v deskových hrách najít vzdělávací cíle. 

5. Po školení vytvořit brožuru o využívání deskových her v NFV, rozšířit osvětu o NFV a využívání 
netradičních nástrojů v NFV. 

 

 
Profil účastníka: 

1. pracovník s dětmi a mládeží (různé mládežnické organizace, občanské sdružení, střediska volného času a 
domy dětí a mládeže…) 

2. učitel, vychovatel… 
3. lektor, školitel, facilitátor v neformálním vzdělávání 
4. každý, kdo se věnuje mládeži, nebo organizování neformální skupiny na lokální úrovni… 

5. věkové omezení – 18+ 
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1. Aktivní přístup a účast na školení, ochota zapojit se do programu – neformální vzdělávání je dobrovolné, 
pouze ten, kdo chce, si z něho něco odnese. 

2. Zúčastnit se celé délky kurzu. 

3. Projekt z Erasmus + je především o neformálním vzdělávání, při kurzu to platí dvojnásobně, proto nečekejte 
dovolenou, turistiku, výlety… Na kurzu není možné udělat si vlastní program jako na individuální dovolené. 

4. Zájem o téma kurzu a možnost využít získané kompetence při práci s mládeží 

5. Šíření výstupů z projektu při následných aktivitách v prostředí domácí organizace nebo komunity. 

 

Tým školitelů: 
 

Mgr. Jan Vodička 

Honza je člověk, kterého svět deskových her okouzlil před čtvrt stoletím, když pracoval na gymnáziu. Začal používat 

deskovky při učení, a postupně jim propadal víc a víc. Organizuje MČR v deskových hrách, které bude letos mít 

patnáctý ročník. Podařilo se mu u MŠMT z akreditovat skoro dvě desítky seminářů pro pedagogy, především na 

využití deskovek při rozvoji kompetencí, logiky, ale i čtenářské a matematické gramotnosti. V neposlední řadě začal 

deskovky i vymýšlet. U firem Albi, Dinotoys, Piatnik a dalších mu jich vyšla celá řada, letos by měla padnout druhá 

desítka titulů, což z něj dělá jednoho z nejvydávanějších autorů u nás. První seminář v Modre absolvoval celý a moc se 

těší na týden nabitý kreativitou a zábavou... 

 
 
 

Majka Horníková 
V práci s mládežou sa pohybujem od roku 2004, dobrovoľníčim, školím, zaoberám sa neformálnym vzdelávaním, 

milujem vymýšľanie nových aktivít... Baví ma spájaí neformálne vzdelávanie a zážitkovú pedagogiku, využívaí 

spoločenské hry nielen na hranie a ako správneho objaviteľa a dobrodruha ma oslovili aj escape room. A tak budeme v 

Ivančiciach ďalej rozvíjaí tieto témy … 

 
 
 

Vojtěch Cetl, Marie Cetlová 
Majka a Vojta se práci pro děti a s dětmi věnují již více než deset let. Vyrábějí deskové hry, hlavolamy, pomůcky 
pro trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí. Zároveň se věnují vzdělávání pedagogů při zapojení deskových 
her do výuky, realizují projektovou výuku ve školách, a také připravili koncept finanční gramotnosti pro děti od 
předškoláků až po budoucí maturanty. V rámci semináře se těší na ukázky, jak lze únikovky a další deskové hry 
převést do zcela jiného světa. 

 
 
 
 

 : 
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http://www.svcivancice.cz/cz/page/40956/ubytovani.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Ubytování a strava: 
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Začínáme v 18.00 večeří, po večeři zahájení a seznamovací aktivity 

Můžete k nám dojet vlakem nebo autobusem do Brna, dále vlakem nebo autobusem z Brna do Ivančic. Spojení se dá 
najít na české stránce www.idos.cz anebo na slovenské stránce www.cp.sk 
Odjezd: pátek 17.června 2022 po snídani.  

Finance: školící kurz je zdarma, cestovné proplatíme na základě předložených jízdenek 

Upozornění pro Slováky: Měna v ČR je Česká koruna – nelze platit eurem. 

Přihlaste se do 15.5. 2022 na odkaze 

Tady je link k přihlášce: https://forms.gle/dNnfxkSGsjmVkdfR9 

S sebou: dobrou náladu, chuť pracovat, vlastní notebook / nebo máme a půjčíme vám/, vítány regionální výrobky, 
pojištění vlastní SR, přezůvky, outdoorové věci na ven, prezentační materiály své organizace či vašeho města, další dle 
uvážení 

 

Těšíme se na Vás! 
 

SVČ IVANČICE/ ZEMĚDĚLSKÁ 2 
přihlásit se můžeš na: smejkalova@svcivancice.cz, 739 418 283 

zdarma (hrazeno z programu Erasmus +) 
 

 
 
 
 
 
 

Příjezd: čtvrtek 9. června 2022 do 18.00 

ŠKOLÍCÍ  
  

 UPGRADE DESKOVKY 
A ESCAPE ROOM 

      

9.-17.6. 20 2 
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