
Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam okruhů otázek využitých v rozhovorech se ZŠ 

 Dochází k nějaké spolupráci mezi Vámi a NNO?  

 Na jakém typu akcí společně spolupracujete?  

 S jakými typy NNO spolupracujete?  

 Dá se přibližně odhadnout jaké množství NNO Vás měsíčně kontaktuje? 

 Je v některých měsících větší frekvence oslovování ze stran NNO? Pokud ano proč? 

 Kdo ve Vaší ZŠ rozhoduje, zda ke spolupráci dojde? 

 Co je hlavním faktorem při rozhodování zda s danou NNO spolupracovat či ne? 

 Jaké jsou nejčastějšími důvody odmítnutí spolupráce? 

 Co se snaží Vaše škola získat ze spolupráce s NNO? 

 Získá NNO nějakou přidanou hodnotu plynoucí ze spolupráce s Vaší školou? Pokud 

ano, jakou? 

 Jak postupujete v případě, že Vaši školu osloví nová NNO, se kterou nemáte 

předchozí zkušenost ani reference? 

 Existuje něco, co byste na základě vlastní zkušenosti spolupráce s NNO, doporučili 

nově vzniklé NNO, aby jejich oslovení ZŠ bylo úspěšné? 

 

Příloha č. 2: Seznam okruhů otázek využitých v rozhovorech se NNO 

 Jak často oslovujete ZŠ? 

 Na jakém typu akcí společně spolupracujete? 

 Podle čeho si vybíráte ZZŠ, které oslovíte? 

 Kdo z Vaší NNO oslovení provádí? 

 Co je hlavním faktorem při rozhodování, zda s danou ZŠ spolupracovat či ne? 

 Jaké jsou nejčastějšími důvody odmítnutí spolupráce? 

 Co získáte ze spolupráce se ZŠ? 

 Kdo iniciuje oslovení? 

 Co byste na základě Vašich zkušeností, doporučili nově vzniklé NNO? 

 Jak by měla postupovat? 

 Čeho se vyvarovat? 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Medailonky respondentů ZŠ 

 ZŠ Česká Liberec  - Tato fakultní škola se nachází v okrajové části Liberce. Školu 

navštěvuje téměř 550 žáků a vyučuje zde 40 učitelů a vychovatelů. Škola je devíti 

třídní s rozšířenou výukou jazyků.  

 ZŠ Husova Liberec – Škola je situovaná v samotném centru Liberce. Navštěvuje ji 

přibližně 370 žáků a vyučuje zde 32 kantorů. Škola je zaměřena na rozšířenou výuku 

jazyků (zavedení dvojjazyčné výuky i do nejazykových předmětů za přítomnosti 

rodilých mluvčích). Škola je devíti třídní. ZŠ Husova byla vybrána Ministerstvem 

zahraničí SRN jako partnerská škola do celosvětové iniciativy „Školy - partneři 

budoucnosti“. 

 ZŠ U školy – Škola se nachází v klidné, ale ne okrajové části Liberce. Navštěvuje ji 

okolo 330 žáků a vyučuje zde 25 učitelů a vychovatelů. Jedná se o základní školu 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej a krasobruslení.  

 ZŠ Ostašov – Jedná se o školu, která se dá charakterizovat jako škola rodinného typu. 

Nachází se na periferii Liberce. Navštěvuje ji 280 žáků a vyučuje zde 24 učitelů a 

vychovatelů. Zajímavostí je, že škola je rozdělena do dvou budov. V jedné jsou 1. – 5. 

třída, v druhé 6. - 9. třída.  

 ZŠ Broumovská – Škola se nachází na jednom z největších libereckých sídlišť. 

Navštěvuje ji přibližně 380 žáků, které vyučuje 30 učitelů. Díky zvyšování věkového 

průměru obyvatel sídliště, se škola potýká s úbytkem žáků. Po téměř desetileté tradici 

zřizování speciálních tříd se v letošním roce nepodařilo naplnit na 1. stupni speciální 

třídu pro děti s poruchami učení z důvodu nedostatku dětí. 

 

Příloha č. 4: Medailonky respondentů NNO 

 Ratab o. s. – Jedná se o občanské sdružení volnočasové a rozvojové aktivity pro 

mladé lidi, zejména pro žáky základních a středních škol a pro rodiny s dětmi. OS 

Ratab vzniklo v roce 1989 a má přibližně 30 členů. Mezi nejvýznamnější projekty 

patří organizace letních táborů, realizace akcí s prvky zážitkové pedagogiky a příprava 

branných dnů, školních výletů a jiných podobných aktivit.  

 Čmelák – Společnost přátel přírody – Tato společnost je největší severočeskou 

ekologickou organizací. Má 19letou tradici a do svých aktivit se snaží zapojit širokou 

veřejnost. Za nejvýznamnější projekty lze považovat přípravu ekovýchovných 

programů pro školy, pořádání odborných exkurzí a práce v přírodě.   

 SPPolek o. s. – Toto OS by se dalo nazvat komunitním, protože sdružuje převážně 

účastníky z konkrétní části Liberce. Bylo založeno v roce 2001. Organizace se zabývá 

mimoškolní výchovou organizované i neorganizované mládeže a jejími 

volnočasovými aktivitami. Cílem připravovaných akcí je upevňování vzájemných 

vztahů ve třídách, rozvoj osobností dětí, realizace akcí zaměřených na sociálně 



patologické jevy, ale i plnění klíčových kompetencí v rámci RVP, zejména pak 

kompetencí sociálních a personálních. Během let 2011 – 2012 realizoval SPPolek 

dlouhodobý vzdělávací projekt Labyrint vědy, her a poznání.  

 Svaz skautů a skautek České republiky  - Jedná se o OS, které přispívá k 

všestrannému rozvoji dětí a mladých lidí po stránce mravní, duševní, společenské i 

fyzické. Společnost navazuje na činnost a tradici Svazu Junáků Skautů R. čsl., který 

byl založen v roce 1919 a pracuje v souladu s cíli, základními principy a metodami 

skautské výchovy. 

 Motyčkovic klika – Organizace je občanské sdružení, které se nebojí realizovat 

zajímavé i netradiční akce, především pro děti a jejich rodiče. Toto OS nemá dlouhou 

tradici, protože vzniká v roce 2006 jako rodinná organizace o pár členech. Tvoří 

volnočasové aktivity, příměstské tábory a různé tradiční i netradiční kroužky. 

Zajímavostí je snaha propojování činností dětí a rodičů  

 

Příloha č. 5: Seznam použitých zkratek (tabulka) 

Zkratka Význam 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NGO Non-governmental organization 

NO Nezisková organizace 

OOS Organizace občanské společnosti 

ZŠ Základní škola 

ČR Česká republika 

ESF Evropský sociální fond 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ICNPO The International Classification of Non-profit Organizations 

OSN Organizace spojených národů 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ČSÚ Český statistický úřad 

NFV Neformální vzdělávání 

 


