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naše téma

CoderDojo 
za cOvIDu
Covid samozřejmě hodně ovlivnil i chod našich klubů. 
Naši šampioni a mentoři se ale postavili pandemii čelem.

A to nejen tím, že se hlavně během první vlny zapojili do 
různých dobrovolnických aktivit (šití roušek, tisk ochran-
ných štítů na 3D tiskárnách, sdílení kapacity počítačů k hle-
dání vhodné vakcíny atd.), ale rychle 
se přizpůsobili nové realitě distanč-
ního vzdělávání a nabídli nindžům 
online výuku.

Online výuka probíhá i nyní. A je to pro nindži nejen mož-
nost dál se vzdělávat, ale i udržovat kontakt s kamarády 
z CoderDojo. Více než polovina aktivních klubů nabízí svým 
nindžům online hodiny. Díky online formě mají i nindži z ji-
ných koutů republiky možnost připojit se na hodiny jiných 
klubů. Virtuální prostor ale ani na výuku programování 
není ideální a všichni se již těší, až bude možnost začít se 
opět scházet v knihovnách a zavřených školách.
Pandemie nám také zprvu překazila plány na velké setkání 
celé komunity DojoCon – Praha 2020, které mělo proběh-
nout na Vysoké škole ekonomické, a také cestu na mezi-
národní setkání CoderDojo v Dublinu (Coolest Projects). 
Vše se nakonec s malým zpožděním podařilo uspořádat 
alespoň v online prostoru. DojoConu se dokonce zúčastni-
lo přes 50 účastníků z CoderDojo i z řad veřejnosti. Kromě 

online DojoConu, kde měli účastníci možnost zúčastnit se 
tří workshopů (Bezpečnost na internetu, Programování 
webové stránky a Zdravě u počítače pod vedením zkušené 
fyzioterapeutky), kluby uspořádaly také zajímavé online 
akce.
Jedna byla se sociálním robotem Pepperem a druhá pro-
gramování robotů Ottíků. Tyto akce jsme mohli uskutečnit 
také díky finanční podpoře z projektu Meet and Code 
a byly součástí evropského týdne programování. Coder-
Dojo Náchod na začátku prázdnin uspořádalo již tradiční 
příměstský tábor.

V současné době je v České republice registrováno šest-
náct klubů. I přes pandemii se k nám přidávají noví dob-
rovolníci se zájmem založit si vlastní klub. Mezi nováčky 
je například klub z Babice, technické knihovny z Ostravy, 
knihovny v Hodoníně a z Valašského Meziříčí. Dva poslední 
jsou zatím v procesu registrace. Celkově kluby navštěvuje 
zhruba 160 dětí a o chod klubů se stará třicet pět dobro-
volníků.
Jak jistě víte, CoderDojo je pro děti zcela zdarma a je 
postaveno na práci dobrovolníků, kteří bez nároku na 
odměnu ve svém volném čase kluby organizují. O to víc si 
velice vážíme jejich odhodlání, ochoty a energie, s kterou 
se zapojují do chodu celé komunity. Každá možnost, jak 
dělat pro děti klub zajímavější a lepší, je pro ně velkou 
odměnou. V tomto patří díky Vám! (Míněna je Česká rada 
dětí a mládeže, pozn. red.) Díky Vaší podpoře můžeme 
nakupovat pro kluby nové vybavení, uspořádat zajímavé 
akce, pomoci s cestovními náklady na mezinárodní akce 
(snad budou zase někdy možné…) a samozřejmě zajistit 
i další propagaci organizace a podporu práce dobrovolníků.
Díky! Díky! Díky!
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