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RVVZ Krnov 2.-4.12.2016 

Začátek je v pátek 2.12. 2016 od 20,00 hodin 

Zakončení je v neděli 4.12. 2016 v 11,00 hodin  

Základní škola Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01 

Proč Regionální VVZ  

Celostátní VVZ má dvě nevýhody - schází se tu až mnoho lidí a 

obvykle je to moc daleko. Tyto dva neduhy by měly vyřešit 

Regionální VVZ (RVVZ). Počítáme s účastí do 100 lidiček, což je 

přijatelný počet pro příjemné setkání.  

Pořadatel  

RADAMOK - Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje. Na úspěchu RVVZ se podílejí zástupci dalších 

organizací jako lektoři.  

Pro koho je RVVZ určena 

Oddíly mohou vyslat více účastníků – nejen vedoucích, ale i instruktorů, roverů, dorostenců nad  

15 let. Některé programy budou určeny především začínající a vedoucí a instruktory jako rozšiřování 

obzorů oddílové činnosti. Na protažení a inspiraci jsou sportovní programy, ale velký význam má  

i obyčejné setkávání vedoucích z různých spolků a sdružení. A pokud máte zájem, můžete lektorovat 

téma, které považujete za zajímavé a přínosné pro ostatní. 

Ubytování 

Ve třídách na vlastní karimatce ve vlastním spacáku.  

Stravování 

Ve školní jídelně v sobotu (snídaně, oběd, večeře) a v neděli (jen snídaně). V pátek stravování vlastní. 

Registrace, cena, platba  

Cena je 450 Kč (ubytovaní, strava, triko, programy atd.). Číslo účtu pro platbu je 213536482/0300.  

Při platbě registračního poplatku uveďte jako variabilní symbol, datum narození.  

Online registrace nejpozději do 23. 11. 2016 na RADAMOK.CZ  

Nabídka programů 

Tvorba dekoračních předmětů, Enkaustika, Studijní kresba, Pletení košíků a dekorací z pedigu, 

Korálkování, Kurz quilinngu, Orientační běh, Rozhledna Cvílin, Prohlídka Krnova – radnice, Výrobky 

z kůže, Lakros, Vodáctví – bezpečnost na vodě, Myšlenkové mapy, Fotokoláže, Propagace organizace, 

Mládež Kraji,Rizika internetu, Neformální vzdělávání, Fenomén hry, Libreta a motivace, Deskové hry, 

Holandský biliard,Kin-boll, Slack line, a další… 

https://goo.gl/maps/yv6cB7CPMVE2
http://www.radamok.cz/radamok/clanek/regionalni-vvz-moravskoslezskeho-kraje-krnov-2-12-4-12-2016-pozor-zmena/132/
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Provedení programů 
DISKUZE, EXKURZE, POHYB, SEMINÁŘ, DÍLNA, HRA. 

DISKUZE  
Společně s lektorem budete hledat odpovědi na palčivé otázky dneška. Lektor je spíše moderátorem 

a účastníci si vyměňují zkušenosti. 

EXKURZE 
Zajímavé výlety po okolí. 

POHYB  
Pohybové aktivity, kde budete moci vypnout myslící ústrojí a budete se moci odreagovat. 

SEMINÁŘ  
Výuková forma, kdy vás lektor chce něco naučit nebo předat vlastní zkušenosti. 

DÍLNA  
Rukodělné činnosti, při kterých si něco vyzkoušíte a naučíte se něco vyrábět. 

HRA 
Venkovní či vnitřní hra, bojovka, strategie, simulačka, šifrovačka, výsadek. 

 

Obrázek 1 – Fotokoláž z roku 2010, kdy proběhly výměny zkušeností ve městech Chrudim a Hukvaldy 
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Programové řady RVVZ 
Hry a sporty, Kreativita, Legislativa a politika, Řízení organizace, Osobní rozvoj, Příroda a ekologie, 

Tábory, Outdoor a adrenalin, Výchova a vzdělávání, Zdraví a stravování, RVVZ jídlo, Programy  

o RVVZ. 

Hry a sporty 
Larpy, simulační a strategické hry, bojovky, seznamovačky a icebreaky, psychomotorické, stolní  

a deskové, pohybové a sportovní aktivity 

Kreativita 
Výtarničení a výroba čehokoliv, rukodělky, hudba, tanec, divadlo, fotografování, výroba čehokoliv,… 

Legislativa a politika 
Zákony, vyhlášky, účetnictví a ekonomika, stanovy a právní forma, grantová a dotační politika, ČRDM, 

MŠMT, zodpovědnost, pojištění, duševní vlastnictví, politika vůči NNO, pořádání hromadných akcí 

Řízení organizace 
PR (tiskovky, web…), lobbying, fundraising, marketing, vedení a motivování lidí, práce s dobrovolníky, 

personalistika, psaní grantů 

Osobní rozvoj  
Lektorské dovednosti, motivace, boj proti vyhoření, koučování, mentoring, sebeevaluace, aktuální 

otázka – nenávist ve společnosti a práce s ní. 

Příroda a ekologie 
Environmentální výchova, lesní moudrost, místně ukotvené učení, questing a geocaching, 

environmentální senzitivita, odcizování se přírodě, hry v přírodě, globální výchova, lesní školky 

Tábory 
Příprava a organizace táborů, formy táborů, táborové minimum, historie, celotáborové hry, 

dramaturgie akcí, animátorství, ekonomika tábora. 

Outdoor a adrenalin  
Horolezectví, voda, lyže, vysokohorská turistika, feraty, airsoft a paintball, adrenalin 

Výchova a vzdělávání 
Pedagogika, psychologie, volný čas, prevence sociálně-patologických jevů, metodika a didaktika, 

mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, etická výchova, inkluze v oddílech, badatelství, 

speciální pedagogika – práce se znevýhodněnými dětmi a mládeží 

Zdraví a stravování 
První pomoc a zdravotní minima, BOZP, hygiena, záchrana ve vodě, vaření a stravování, jídelníčky, 

zdravý životní styl. 

RVVZ jídlo 
V programu je myšleno i na snídaně, obědy, večeře. 
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Programy o RVVZ 
Ceremoniály, březové lístky a programy pro ty, které zajímá historie i budoucnost RVVZ (Quo Vadis, 

Březové lístky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


