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Děti z Vodňanky se učí při exkurzích podle Komenského
MAGDALENA SMETANOVÁ

ZŠ Vodňanská

Prachatice – Jednou z velmi
efektivních metod výuky,
kterou prosazoval už Jan
Ámos Komenský, je činnostní
učení.

Učení, které vede žáky ke
konkrétním činnostem, k
přemýšlení, samostatným
úvahám, k tvorbě vlastních
otázek, a tím i k lepšímu za-
pamatování daného učiva.
Formou takového činnostní-
ho učení může být například i
exkurze.

Žáci na Vodňance proto
jezdí na exkurze dvakrát do
roka, v září a v květnu, a tyto
exkurze jsou vždy volené tak,
aby přímo souvisely s uči-
vem, které se probírá v daném
ročníku. Tak si například
sedmáci ve Velharticích pro-
hloubili své znalosti týkající

se středověku i renesanční
zábavy. Sami si mohli zahrát
jednu ze středověkých her –
šachy, které tu mají v obřím
provedení.

Viděli místo, kde žil přítel
Karla IV., Bušek z Vilhartic, o
kterém také četli v Nerudově
básni, zjistili, že právě odsud
pochází námět k Erbenově
básni Svatební košile, viděli i
kostelík, kde se ona hrů-
zostrašná událost měla ode-
hrát, a v neposlední řadě si
mohli v klatovské barokní lé-
kárně na vlastní oči prohléd-
nout, jak a čím se léčilo v dří-
vějších dobách. Zvláště živé
pijavice přitáhly pozornost
všech žáků!

Na Churáňov a do Vimper-
ka se pak vypravili šesťáci,
osmáci vyjeli poznávat Prahu
a deváťáci absolvovali dokon-
ce tři exkurze – do jaderné
elektrárny Temelín, do Písku,

aby se dozvěděli více o sepa-
raci odpadu a viděli efektiv-
nost ekologické výchovy, ke
které jsou od dětství vedeni.

K nejpůsobivějším však
určitě patří exkurze do Tere-
zína. Deváťáci se několik mě-
síců učili o druhé světové vál-
ce, jejích příčinách a důsled-
cích. Nic ale zřejmě nemůže
tak přesvědčivě vést k pocho-
pení a k vytvoření si jasného a
odmítavého postoje vůči zlu,
jako právě možnost na vlastní
oči vidět a téměř i pocítit, co
prožívali lidé nevinně odsou-
zení k smrti.

V průběhu každé exkurze
žáci vyplňují pracovní listy,
které jim pomáhají ujasnit a
utřídit si informace, jež v
průběhu exkurze dostávají.
Učitel národů jistě věděl, že
nejen ve školní lavici je mož-
né získávat nové poznatky a
učit se.

Do plánování
služeb se může
zapojit každý
HANKA RABENHAUPTOVÁ

město Prachatice

Prachatice – Od začátku
května se na Prachaticku opět
rozjíždí proces komunitního
plánování sociálních služeb v
rámci projektu „Aktualizace
komunitního plánování soci-
álních služeb v ORP Pracha-
tice“ Projekt je financovaný z
prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu České republi-
ky.

Co je to komunitní pláno-
vání? Je to metoda, která
umožňuje plánovat sociální
služby tak, aby odpovídaly
místním potřebám občanů,
ale i místním specifikům. Je
založeno na vzájemné komu-
nikaci všech účastníků sys-
tému, tzn. uživatele – to je člo-
věk v nepříznivé sociální si-
tuaci, kterému jsou služby
určeny, poskytovatele – může
být fyzická osoba, nestátní
organizace, organizace zříze-
ná obcí, krajem, státem a za-
davatele – ten, kdo je za zajiš-
tění sociálních služeb odpo-
vědný, tj. obec nebo kraj.

Na území ORP Prachatice
není komunitní plánování
žádnou novinkou. V letech
2007 – 2008 realizovala místní
akční skupina CHANCE IN
NATURE – LOCAL ACTION
GROUP projekt „Komunitní
plánování sociálních služeb
na území CHANCE IN NA-
TURE – LAG a území správ-
ního obvodu obce ORP Pra-
chatice“. Od jeho ukončení
probíhaly a stále probíhají
společné aktivity žadatele,
partnera a spolupracujících
organizací v regionu, které
navazují na priority plánu
rozvoje sociálních služeb Ji-

hočeského kraje. Město Pra-
chatice jako partner bude i
nadále na projektu úzce spo-
lupracovat a zapojí se do
všech aktivit.

V současné době probíhá
první, přípravná fáze projek-
tu. Byl ustanoven řídící tým,
v jehož řadách se nachází, jak
zástupce realizátora, zástup-
ce partnera - města Prachati-
ce, tak i zástupci z řad posky-
tovatelů a uživatelů sociál-
ních služeb. Komunitní plán
pak bude vznikat v průběhu
činností čtyř pracovních sku-
pin. Pracovní skupiny se za-
čnou scházet od září 2011 a do
jejich činnosti se může zapojit
kdokoliv, kdo má chuť podílet
se na plánování a fungování
sociálních služeb. Zapojením
se do činnosti pracovních
skupin získá občan možnost
podílet se na utvoření celko-
vého systému sociálních slu-
žeb a příležitost prosazovat
své vlastní zájmy a cíle. O
přesných termínech a místě
konání budeme předem in-
formovat na stránkách reali-
zátora projektu
www.chanceinnature.cz i na
stránkách partnera projektu
www.prachatice.cz. Dnes
představíme v současné době
poskytující organizace a in-
stituce zabývající se sociál-
ními a doprovodnými služ-
bami pro Rodiny s dětmi.

Ve čtvrtek 23. června 2011
od 15 hodin v zasedací míst-
nosti Nové radnice v Pracha-
ticích proběhne první veřejné
projednání, které bude in-
formovat o aktivitách projek-
tu a možnostech, jak se do je-
ho realizace aktivně zapojit.
Přijďte se i vy zapojit do čin-
ností některé z pracovních
skupin a plánovat tak společ-
ně fungování sociálních slu-
žeb na Prachaticku

Hudební kotel dnes zavaří kapely z
Prachatic i okolních měst
HANKA RABENHAUPTOVÁ

město Prachatice

Prachatice – Na Velkém ná-
městí se opět po roce schází
nejen hudební kapely, školní
hudební kapely z Prachatic,
Husince, Českých Budějovic,
Českého Krumlova a Vim-
perka na své přehlídce, ale k
doprovodnému programu ta-
ké patří stánky, které jsou k
dispozici a prezentují jednot-
livé sociální služby registro-
vané, neregistrované, ale i ty
doprovodné.

Hudební kotel se koná prá-
vě dnes.

Poskytujeme přehled insti-
tucí, organizací a bližší in-
formace si můžete vyhledat
na internetu. Dnes jsme vy-
braly ty, které jsou určené
zejména pro rodiny, děti a
mládež, což je také název jed-
né pracovní skupiny v rámci
připravovaného Komunitní-
ho plánování rozvoje sociál-
ních a zdravotních, dopro-
vodných služeb na území obce
s rozšířenou působností =
ORP Prachatice:

• Jednou z hlavních náplní
sociálních pracovníků, od-
borných referentů Městského
úřadu Prachatice je poraden-
ství a práci s rodinami, dětmi
a mládeží, která spadá pod
odbor sociálních věcí
(www.prachatice.cz).

• Odborné sociální pora-
denství poskytuje nejen pro
Prachatice, ale i celý okres
Centrum pro zdravotně posti-
žené Jihočeského kraje, pra-
coviště Prachatice
(www.czpjkpt.cz)

• Specifické odborné pora-
denství a přímou práci s kli-
enty můžeme vyhledat v Kon-
taktním centru, jehož posky-
tovatelem je o. s. Prevent
Strakonice, pracoviště Pra-
chatice
(www.kcpt.os-prevent.cz)

• Rodiny s dětmi, mladiství,
mladí dospělí najdou pomoc,
radu a prostor v Nízkopraho-
vém zařízení pro děti CÉČKO,
Nízkoprahovém zařízení pro
mládež COOLNA. Sociálně
aktivizační služby pro rodiny
s dětmi nabízí Rodinka. Kri-
zové centrum – Centrum po-
moci rodině a dětem poskytu-
je odborné sociální poraden-
ství a to vše pod jedním po-
skytovatelem: občanským
sdružením Portus Prachatice.

• Krizové situace řeší také
Občanská poradna prostřed-
nictvím odborného sociální-
ho poradenství prostřednic-
tvím o. s. KreBul, které pro-
vozuje i Informační centrum
pro mládež

(www.o.s.krebul.cz)
• Sociální službu v Pracha-

ticích najdeme i v Azylovém
domě – Charitním domu sv.
Dominika Sávia Farní chari-
ty Prachatice, která zároveň
má terénní programy – Most
Naděje
(www.prachatice.charita.cz).

• Na území ORP Prachatice
najdeme další sociální a do-
provodné služby pro rodiny,
děti a mládež jako je napří-
klad Centrum STROOM Dub
u Prachatic
(www.stroomdub.cz), Mateř-
ská centra v Prachaticích
Sluníčko, ve Lhenicích Ro-
dinné centrum
(www.lhenice.cz), ale i jedno
z prvních Mateřských a ko-
munitních center Dupy Dub,
o. s. (www.dupydub.cz), či
společnost IMPAKT Společ-
nost pro aktivizaci periferií
stejného zřizovatele o. s. Dupy
Dub. V Husinci je provozován
Azylový dům Rybka, o. s.
Rybka (www.rybka-azyl.cz)

• Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v
ČR, Klub Prachatice nabízí
sociální poradenství a sociál-
ně aktivizační služby pro ro-
diny se zdravotně postižený-
mi dětmi (www.postizeniprac
hatice.cz), Klub rodičů „Za-
hrádka“ o. s. při MŠ Prachati-
ce Zahradní nabízí také své
mimoškolní aktivity pro celé
rodiny s malými dětmi a je-

jich kamarády. Lungo Drom,
o. s. Prachatice se specializuje
na romskou komunitu
(www.romano-pt.blog.cz)

• K poskytovatelům lze také
zařadit Pečovatelskou službu,
která pomoc a péči poskytuje
nejen seniorům a osobám se
zdravotním postižením, ale i
rodinám s dětmi. V Prachati-
cích působí Oblastní charita
Vimperk
(www.fch-vimperk.cz)

• Dům dětí a mládeže kaž-
doročně nejen pro děti, mlá-
dež, ale i pro rodiny nabízí řa-
du zájmových aktivit, krouž-
ků, kurzů.

(www.ddm-prachatice.cz),
stejně tak Sdružení Jóga
denním životě Prachatic
(www.joga.cz), nebo Zájmov
umělecká škola Prachatice
řadou hudebních, výtva
ných, tanečních i společen
ských oborů (www.zuspt.cz)

• Poradenstvím se odborn
zabývají i instituce jako
Pedagogicko psychologick
poradna (www.pppcb.cz
Středisko výchovné péče Sp
rála s Květou Kadlecovou
Psychologickým poraden
stvím a psychoterapií pro dě
a dospělé se věnuje i Dagma
Hrubá.


