Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pro některé z Vás je posledním školním dnem tradičně
30. červen, pro jiné prázdniny už začaly a užíváte
zaslouženého volna. V obou případech věřím, že si
najdete čas na přečtení několika souhrnných informací
od Občankářů.
Za poslední období jsme toho hodně stihli, ale to
nejpodstatnější je, že po roce existence se naše asociace
stává respektovaným partnerem v oblasti neziskových
organizací, ale i klíčových státních institucí - například
pro ministerstvo školství nebo Českou školní inspekci.
Rozvíjí se i spolupráce s pedagogickými fakultami a daří
se nám organizovat vlastní vzdělávací akce, které
vycházejí z poptávky vás, učitelů občanské výchovy.
Těšíme se, že v nadcházejícím školním roce bude na co
navazovat a že se nám podaří s vaší podporou iniciovat další zajímavé akce.
Děkujeme za Vaši přízeň, jsme rádi za Vaše podněty a těšíme se na spolupráci ve školním roce
2015/16! Hezké prázdniny!
Za výbor asociace
Michal Řezáč

Roční výročí
Na přelomu května a června oslavila Asociace učitelů OV a SV první výročí své existence. Při letmém
ohlédnutí zpět vidíme za sebou tři uspořádané akce – zahajovací setkání na Vítězné pláni, panelovou
diskuzi o problémech našeho oboru a první seminář z cyklu Občankáři sobě!. Asociace má funkční a
průběžně aktualizované webové stránky s dvěma stovkami registrovaných čtenářů a stejným počtem
didaktických materiálů. Necelých dvě stě registrovaných členů a přes 700 fanoušků je i na
facebookových stránkách. Naše založení jsme mediálně zviditelnili, máme zastoupení v odborné
skupině společenskovědního vzdělávání, expertní skupině MŠMT k občanskému vzdělávání, jsme
partnerem několika fakult a vícero neziskových organizací, na jejichž akcích zviditelňujeme naše
poslání – aby občanská výchova měla ve vzdělávání pevné, ale hlavně smysluplné místo. Děkujeme
za Vaši podporu a děkujeme také všem, kteří se do organizace akcí Občankářů zapojují. Bez jejich
přispění by naše fungování nebylo možné.

Ohlédnutí za Jarní školou občankářů…
Poslední květnový den se uskutečnila první naše ryze vzdělávací akce věnovaná tématu islamizace.
Hodnocení účastníků nás mile překvapilo a potvrdilo, že zvolená koncepce přednášek s představením
didaktických materiálů a dalšími informačními vstupy z oboru je pro účastníky přínosná. Ohlédnutí za
akcí přinesl Zdeněk Kučera na našich webových stránkách
http://www.obcankari.cz/ohlednuti-za-jarni-skolou-obcankaru

… a příprava na školu podzimní
Ze závěrečných dotazníků vyplynulo, že by účastníci přivítali pokračování na další aktuální téma.
Pochopitelně i v tématu islamizace můžeme v budoucnu pokračovat, vše se v zásadě odvíjí od

preferencí zájemců. Z nich zatím vyplývá, že dalším zajímavým tématem je pro Vás rusko-ukrajinská
krize. Seminář už začínáme připravovat a zajišťujeme pro něj hosty. Termín semináře spadá na pátek
2. října a místo konání předpokládáme stejné jako u prvního setkání, tedy Pedagogickou fakultu
v Praze. I nadále počítáme s tím, že by členové naší asociace měli účast zdarma. Přihlásit se na akci je
možné již nyní, a to na tomto odkaze:
http://goo.gl/forms/wUi91Xqlo7
Prozatím je přihláška bez detailního programu, ten upřesníme, jakmile budeme mít potvrzenou účast
pozvaných hostů.

Čekání na vypsání evropských grantů
by se dalo přirovnat bez nadsázky k čekání na Godota. Co je ale podstatné, vypsání dalších výzev se
konečně přiblížilo a naše asociace by se určitě chtěla do grantového řízení zapojit. Na druhou stranu
jsme si vědomi, že naše časové možnosti jsou vzhledem k úvazkům na školách omezené. Rádi
bychom Vás proto oslovili, zda je mezi Vámi zájemce, který by se na zapojení naší asociace do
evropských fondů rád podílel – ideálně takový, který má s účastí na evropských projektech už dřívější
zkušenosti. Pro úplnost dodáváme, že pokud je projekt schválen, jedná se o honorovanou činnost.
Zájemce prosím o informaci na michal.rezac@obcankari.cz

Asociace na konferenci Význam mládežnických politických organizací pro
občanskou společnost
V květnu se v poslanecké sněmovně sešli zástupci mládežnických politických organizací, aby
diskutovali svoji vizi občanské společnosti. Konference se konala za účasti premiéra ČR Bohuslava
Sobotky a tehdejšího ministra školství Marcela Chládka. Asociace v souladu se svými stanovami, které
ji jasně ustavují jako instituci nadstranickou, ale nikoliv apolitickou, představila svoji představu
občanského vzdělávání. Významným přínosem celé konference bylo historicky první společné
memorandum a vznik společné platformy zúčastněných organizací. Více informací o memorandu
naleznete na stránce http://www.novinky.cz/domaci/369647-politicka-mladez-zalozila-platformubez-ano-a komunistu.html

Přístup k elektronickým materiálům
Rádi bychom Vás informovali o přístupu k elektronickým materiálům na webových stránkách
Občankářů. Přístup k nim mají automaticky všichni členové nebo na webu registrovaní uživatelé
(omezeně). Někteří z Vás jste si již na www.obcankari.cz sami zřídili vlastní účet a můžete tak sdílet
veškeré materiály, které jsou zde k dispozici. Dalším z Vás byl tento účet zřízen námi poté, co bylo
schváleno Vaše členství v asociaci a byli jste zařazeni do databáze členů. V takovém případě byly na
Váš mail doručeny informace společně s potvrzovacím linkem (odkazem). Teprve po kliknutí na tento
link se Váš účet na webu zaktivoval. Ti z Vás, kteří tento krok neudělali, mají nadále přístup k
materiálům odepřený, proto je důležité prokliknutím v mailu Váš účet aktivovat.
V případě, že mail s linkem již nemáte k dispozici, kontaktujte prosím Petru Slámovou
petra.slamova@obcankari.cz Velice Vám děkujeme a věříme, že naše stránky jsou pro Vás inspirací!

Seminář Česká demokracie 2.0. - občanské vzdělávání
Na konferenci konané na začátku června představilo Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci
s Konrad-Adenauer-Stiftung výzkum "Občanská angažovanost 2015", který připravilo společně s TNS
AISA a který jako první svého druhu v ČR mapuje veřejně prospěšné aktivity Čechů a Češek ve volném
čase. Tento ojedinělý výzkum, jehož základní otázka zněla:
„Co jste od prosince 2013 do listopadu 2014 dělal(a) ve svém volném čase, dobrovolně a zdarma ve
prospěch veřejnosti, svojí obce, země či obecně "pro dobro věci"?“
si můžete přečíst i na našich stránkách na http://www.obcankari.cz/obcanska-angazovanost-2015

Expertní skupina na MŠMT k občanskému vzdělávání
se zatím sešla dvakrát, následné změny na ministerském postu zatím další práci zastavily. Prozatím
má ministerstvo v plánu podpořit pro příští školní rok žákovské parlamenty na školách a při té
příležitosti se uvažuje i o zavedení funkce koordinátora školního parlamentu (úvazek 0,5 hod. týdně).
Vše je ale zatím ve fázi diskuzí.
Jak si v otázce školních parlamentů české školy stojí, si můžete přečíst ve výzkumné zprávě o
žákovských parlamentech v ČR. Zveřejnilo ji Centrum pro demokratické učení (CEDU) a jejím cílem
bylo zjistit, kolik škol s parlamentem pracuje a jak jsou s ním učitelé spokojeni. Výzkum se také
věnoval tomu, co by mohlo fungování žákovských parlamentů zlepšit a jak tyto parlamenty v českých
školách podpořit. Do výzkumu se zapojilo 1051 škol.
http://www.obcankari.cz/vyzkumna-zprava-o-zakovskych-parlamentech-v-cr

Pozvánky na letní semináře a školení
Tradičně se jak u nás, tak v redakci webu scházejí pozvánky na nejrůznější letní vzdělávací akce.
Pokud si chcete zpestřit prázdninový odpočinek vzdělávací akcí s tématem občanského vzdělávání,
přinášíme Vám jejich krátký přehled (zajisté nikoliv vyčerpávající). I přes někdy rychle se blížící termín
odeslání přihlášek nepochybujeme, že po domluvě se bude možné přihlásit i později.

Učitelské lázně aneb Jak se stát architektem školy (Varianty, 23. až 25. 8. 2015 na
statku v Ondříkovicích v Českém ráji, cena: 1 200 Kč)
http://www.obcankari.cz/ucitelske-lazne-aneb-jak-se-stat-architektem-skoly

Dějiny ve škole (Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a
SKAV), 27. a 28. srpna 2015
http://www.obcankari.cz/dejiny-ve-skole-ustr-zve-ucitele-na-letni-skolu

Migrace není legrace, (ARPOK, 7,5denní kurz se uskuteční se v termínech 1. - 3. 7., 11. 13. 9. a 9. - 11. 10. 2015)
http://www.obcankari.cz/migrace-neni-legrace

Letní škola pro učitele a pracovníky s mládeží - Jak učit o Evropské unii? (Eutis, 4.
- 8. července v Trenčianských Teplicích)
http://www.obcankari.cz/letni-skola-pro-ucitele-pracovniky-s-mladezi-jak-ucit-o-evropske-unii

