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Rád bych odm o tomto příspěrlku předstaoil společnost Agentura Wenku, cestooní
kancelář pro školy, která se specializuje na nabídku mimoškolních aktioit napříč
celým školním rokem,

Agentura Wenku by|a za|ožena V roce 2008 poté, co
zak|áda1ícítým sbíraI dva roky zkušehosti v podobné spo-
|ečnostiv rámci sítě soukromých ško|. od počátku vzniku
agentury směřujeme k jedinému cí|i, kteý jsme definova-
Ii v naší vizi:

Posouváme náplň moderní školy cestou, po které
všichni chodí rádi. Naše cesta je vyšlapána zkuše.
nostmi, pestře llydlážděna mozaikou aktivit a zpev.
ňována sebevzděláním i srdcem.

Domníváme se, že mimoško|ní aktivity jsou stá|e potřeb-
nější součástí moderního r.rylučování. Podporují náp|ň
průřezoých témat, rozvoj sociálních dovedností studen-
tů a přispívají k vytváření pozitivního k|imatu ško|ní třídy,
potažmo ško|y, a v nepos|ední řadě zvyšují konkurence.
schopnost ško|. Organizace takoých akcí a|e současně
k|ade na ško|u a učitele aýšené nároky a vyžaduje mnoh.
dy ,čas, energii i Íinance nad rámec běžných možností.
Domníváme se, že není úko|em učite|e profesioná|a trávit
čas sháněním dopravce, nej|evnějšího ubytování nebo nést
odpovědnost za finance na zahraniční zájezd. Stejně tak
věříme, že specializovaná společnost s vyzkoušeným pro-
gramem, zkušenými instruktory i materiá|ním zázemímpři-
praví efektivní program, v rámci kterého se může učite|
soustředit jen a jen na své studenty a pedagogickou práci.

Snažíme se být plnohodnotnými partnery ško| na po|i
mimoškolních aktivit. Každý den pracujeme na tom, aby
naše vize by|a pravdivá a atraktivní pro naše k|ienty, a|e
zároveň smys|up|ná pro všechny, kteří ji pod h|avičkou
Agentury Wenku nap|ňují.

Náš instruktors(ý tým tvoří studenti*vysokých ško|, se
kteými d|ouhodobě spo|upracujeme na worbě programů,

pro jejichž rea|izacijsou interně ško|eni. Pro speciaIizova-
né ob|asti mají naši instruktoři patřičné akreditace
MŠMT (zdravotník zotavovacích akcí, instruktor školního
|yžování a snowboardingu či jiné sportovní akreditace).
Pro naše zaměstnance pravide|ně organizujeme interní
ško|ení, kde se věnujeme především bezpečnosti na ško|-
ních akcích, vedení psychosociá|ních programů a jejich
ref|exí a ukotvování zkušeností zpředchozí sezóny. Inter-
ní školení dop|ňujeme o odborné semináře z ob|asti psy-
cho|ogie a pedagogiky (např. šikana a práce s ýchovný.
miproblémy).

t s ČíM U NÁs uŮŽere poČírnrp
M axi m á| ním možným způsobem snižujeme organizační
zátěž školy. Díky koncesní |istině - Provozovóní cestovní
koncelóře - zajistíme komp|etně ce|ou akci, dopravu,
ubytování, stravování, program dle dohody po ce|ou
dobu akce nebo ve vybraném časovém rozmezí, včetně
instruktorů s patřičnou odborností.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, a to jak
během její přípravy, tak při samotné rea|izaci. V naší
nabídce na|eznete standardizované programy, které ale
nikdy nerea|izujeme v ,,šab|onové,, podobě. Program je
vŽdy předem upravován pod|e potřeb konkrétní školy
a třídy. PrůběŽně je také modifikován v průběhu samotné
akce pod|e nejaktuá|nějších potřeb. Nena|eznete-|i ve
standardní nabídce to, co právě h|edáte, rádi pro vás při-
pravíme program na míru a naši nabídku rozšíříme.

Z každé uskutečněné akce získáváme zpětnou vazbu od
pedagogů i studentů. Výs|edky zpětné'vazby s|ouží ke
kontro|e.poskytovaných s|uŽeb pro nás i ško|u.
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Samozřejmostí všech akcí je pojištění odpovědnosti za
způsobenou škodu, pojištění stornopop|atků, případně
zahraniční připojištění' Peníze za akci od studentů je
moŽné vybírat standardně ve ško|e nebo pomocí on-|ine
formu|áře na webu Agentury Wenku' Tedy učitel předá
studentům informace, rodiče vyp|ní on.|ine Íormu|ář, zís-
kají podklady k p|atbě a převodem z účtu p|atí přímo na
účet agentury. Počet žákú i účastnících se pedagogů je
vo|bou ško|y. Pro nás je samozřejmostí, že učitelé se
účastní zce|a zdarma.

l co NABíZíME?

Na zák|adě požadavků ško|jsme postupně vytvořiIi kom.
p|exní nabídku aktivit napříč ce|ým ško|ním rokem, která
se odvíjí od potřeb vzdě|ávacíc:h programů a náplně ško|-
ního roku, stejně jako kopíruje možnosti ročních období.
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NobízÍme snad úp|ně
všechno, co se jen může
vejít do ško|ního rcku
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Začátkem ško|ního roku reaIizujeme adaptační kurzy pro
nové třídní ko|ektivy, na podzim se věnujeme vzděláva.
cím exkurzím (osvětim, archeo|ogický park Carnuntum,
ýrobní prostory.) a jazykové hře v Praze, na kterou nava-
zuje Vánoční program. V zimě organizujeme lyžařské
kurzy rozšířené o free sty|ové discip|íny, a to jak na území
ČR, tak i v zahraničí. Na jaře nás|edují tematické školy
v přírodě, vodácké a sportovní kurzy s po|ní kuchyní, a|e
také in-line a windsurfingové kurzy (v ČR a Německu),
ško|ní v'ý|ety (Prachovské ská|y' Legoland, |tá|ie.). Více-
denní programy spojené s poznáváním Prahy a s noým
partnerem i poznávacízájezdy do ce|é Evropy.

Více informací na|eznete na www.skoly.wenku.cz. Pro-
hlédněte si naši nabídku a přesvědčte se o pravdivosti
vize uvedené v úvodu tohoto č|ánku. Našich s|užeb již
vyuŽi|o a využívá více jak šedesát ško| z Čech i Moravy.
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