
CVVZ 2020 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

 

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2020, zkráceně CVVZ 2020, je apolitická nezisková 

akce, která se koná pravidelně každý rok ve zvoleném městě - tentokrát proběhne 29. ročník 

v Českých Budějovicích v termínu 13.-15.11.2020.  

CVVZ je akce určená všem dobrovolníkům starším 15 let, kteří se věnují náplni volného času 

dětí a mládeže. Každoročně se jí účastní členové České tábornické unie, Junáka, Asociace 

turistických oddílů mládeže, Hnutí Brontosaurus, Pionýra, pracovníci Domů dětí a mládeže 

a mnoha dalších neziskových organizací, přibližně 800 účastníků.  

Organizátorem CVVZ 2020 je Česká tábornická unie (ČTU), která se dlouhodobě věnuje 

volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Mezi členy organizačního týmu patří oddíloví 

vedoucí z Jihočeské oblasti ČTU, kteří mají zkušenosti s organizováním akcí v rámci ČTU 

i mimo ni. Na zajištění akce se bude podílet dalších zhruba 50 dobrovolníků a nabízíme 

spolupráci dalším organizacím, které se budou chtít zapojit. 

Vzdělávací program je sestavován tak, aby zahrnoval širokou škálu témat, která budou mít 

přínos jak pro začínající nezkušené instruktory, tak pro vedoucí s mnoha lety praxe 

a zkušeností. Program je rozdělen do následujících bloků:  

 pedagogicko-metodická řada: výchova dětí, práce s problémovými dětmi, reflexe, 

motivace a hodnocení dětí 

 ekologie a příroda: ochrana přírody, vztah dětí k přírodě 

 sportovně-herní řada: ukázky her, pohybové aktivity 

 hudební, taneční a divadelní řada 

 tvořivá řada: rukodělné činnosti využitelné při práci s dětmi 

 online svět: bezpečnost na internetu, kritické myšlení 

 manažerská řada: organizace akce, osobní rozvoj, fundraising 

 tábornicko-oddílová řada: příprava programů, letní tábory, etapové hry 

 cestovatelská řada: výlety s dětmi, putovní tábory, přednášky cestovatelů 

 doprovodný program: exkurze, návštěvy místních zajímavostí 



Jednotlivé programy trvají standardně 90 minut, celkový počet programů je cca 150. 

Lektorovat může kdokoli se zkušeností s vybraným tématem. Mezi lektory se tak řadí běžní 

členové neziskových organizací a spolků i pozvaní odborníci, kteří se danému tématu či 

činnosti věnují na profesní úrovni. Důraz je kladen na to, aby účastníci byli vždy aktivně 

zapojeni do programu. Forma provedení daného programu je dle charakteru programu: 

přednáška, workshop, diskuze, výměna zkušeností, kreativní dílna či pohybová aktivita. 

S pravidelným střídáním pořádajících měst této akce souvisí i možnost poznat hostitelské 

město, proto jsou připraveny také různé exkurze a prohlídky města či blízkého okolí. Každý 

účastník si vybírá jednotlivé programy podle svých individuálních potřeb. Díky tomu si může 

zvolit témata, která ho obohatí pro práci s dětmi v jeho organizaci. Součástí akce je 

i neformální výměna zkušeností a názorů během přestávek mezi programy. Jednotlivé 

neziskové organizace mohou také prezentovat svou činnost a realizované projekty, které 

mohou být inspirací pro další účastníky CVVZ.  

Zázemí akce je vždy ve školách umístěných blízko sebe. V jedné škole jsou účastníci 

ubytovaní, spí se ve třídách na vlastních karimatkách a spacácích. Ve druhé škole probíhá 

program. Stravování je pro všechny účastníky zajištěno ve školní jídelně. Během akce je 

k dispozici také občerstvení, čajovna a herna deskových her. Atmosféru akce dotváří úvodní 

a závěrečný ceremoniál sloužící ke stmelení všech účastníků. 

Informace o ročníku 2019 i proběhlých akcích CVVZ je možné najít na webu www.cvvz.cz. 

Facebooková událost: http://bit.ly/CVVZ2020 

 

 

 



 

 

  



Pro lektory:  

Chceš se podělit o své znalosti a zkušenosti? Napiš nám email na cvvz2020@gmail.com.  

 

 

 


