
15. září 2015                                                                                                              

Přicházíme s novým newsletterem „Inspirace měst vzdělávání“, který je přímo spjat s dva roky běžícím 
programem Města vzdělávání obecně prospěšné organizace EDUin. Záměrem tohoto projektu bylo dlou-
hodobě podporovat kvalitní a pestré vzdělávání v regionech, propojovat aktéry a aktivity formálního  
i neformálního vzdělávání a také navazovat užší spolupráci škol a vzdělávacích organizací s podnikateli. 
Více informací najdete na www.mestavzdelavani.cz
 
Jedním z hlavních výstupů programu Města vzdělávání byly rovněž nové vzdělávací strategie, které v jed- 
  notlivých městech vznikaly za naší podpory společnou silou místních odborníků   
    v oblasti vzdělávání. Mezi pilotními městy byly Svitavy, Kutná Hora, Dvůr Králové nad  
               Labem a Žďár nad Sázavou. Novou oblastí, kde nyní působíme, je severočeský  
           Chomutov. Partnery pilotní fáze Měst vzdělávání byly  J&T Banka, NKJ, OSF,  
               Net4Gas a IBM. Nabídka služeb tohoto programu je nyní otevřena všem měs- 
   tům v ČR, nicméně již jako placená služba.

       Náš čtvrtletník vám bude přinášet informace o mnoha inspirativních  
          aktivitách, které ve městech vzdělávání i dalších regionech proběhly  
            nebo probíhají. Doufáme, že  vás první vydání osloví a budete se na  
                 další čísla pravidelně těšit.

       Za tým Měst vzdělávání, Iva M. Tahová 

AMBASADOŘI MĚST VZDĚLÁVÁNÍ 

Všechna pilotní města vzdělávání mají již téměř rok své ambasadory, kteří ve svém městě dále pod-
porují myšlenku projektu i po ukončení našeho přímého zapojení. Ambasadoři také koordinují ak-
tivity, které byly stanoveny akčními plány nových vzdělávací strategií. Jedná se o aktivní odborníky  
ve vzdělávání či  v oblasti komunitního rozvoje. Mezi našimi ambasadory jsou např. ředitelé škol, zá-
stupci bývalého i současného vedení zapojených měst, ale také osoby aktivní v neziskovém sekto-
ru. Vždy to jsou inspirativní a inovativní hybatelé dění. Naši ambasadoři jsou navzájem v  kontaktu  
a mohou tak sdílet zkušenosti a inspiraci z ostatních partnerských měst. Příkladem může být za-
ložení žákovského parlamentu ve Dvoře Králové nad Labem které se stalo motivací pro další za-
pojená města. Nebo Městský úřad Svitavy se svou centralizovanou a efektivní podporou všem 
základním školám při plánování a přípravě projektů. Dvě z našich měst byly s časovým odstupem 
zapojeny do přípravy online naučných stezek či umístění šachových stolů ve veřejném prostranství  
(fotky ke zhlédnutí). Také v rámci plánování těchto aktivit využili možnosti společných online diskuzí.

Spolupráce s ambasadory se nám velmi osvědčila, a proto jsme založili rozšířenou síť regionálních 
spolupracovníků EDUin - osob, kteří na dobrovolnické bázi chtějí podporovat aktivity EDUinu ve svých 
regionech. Díky zkušenostem z jiných měst mohou podpořit přenos zajímavých aktivit do svých loka-
lit. Někteří tito spolupracovníci se rozhodli také pro založení lokálních EDUpointů, míst, kde 1x za mě-
síc pořádají zajímavé přednášky, workshopy a diskuze v oblasti vzdělávání. Příkladem může být úvodní 
beseda v pelhřimovském EDUpointu, která se věnovala tématu spolupráce rodičů a školy či klimatu 
školy. A přinesla také informace a zkušenosti spjaté s inovativními formami vzdělávání. 

V každém číle newsletteru vám představíme různou formou jednoho z našich regionálních spolupra-
covníků. Dnes formou osobního vzkazu krátké představení ambasadora Jiřího Sehnala.

Jiří Sehnal, ředitel ZŠ T.G.M., inovátor, tvůrce 
mnoha kulturních projektů, které netradičně 
oživují svitavský kulturní prostor. Jeho postoje velmi 
dobře vyjadřuje jeden z jeho veršů.

Cejch vypálen mám z šamotové hlíny,     
v něm skryto je, že věřím v Boží mlýny.
Proti ohni bojuji zásadně punkem,
jsem Ten, co nechce strávit život spánkem.

 
Jiří Sehnal se svými aktivitami snaží vymanit z pout konzumu, naučit 
lidi číst, tvořit a pozastavit se v každodenním shonu. I proto založil 
Agenturu Boží mlýny, která stojí za projekty jako je svitavská Galerie Venko-
vka, Zeď básníků (neboli živá zeď) a Jazzová posedová studna. www.bozimlyny.com.
 
S jeho aktivitami se váže myšlenka, že “streetart jde dělat i jinak – legálně“.  Tyto iniciativy mohou být 
motivací pro mládež, která se často vůči konzumu ještě chce vyčleňovat. Pojítko mezi rolí ředitele školy a 
určitého aktivisty může být pojítkem velmi silným. 
 
Škola, jejíž je Jiří Sehnal ředitelem, na sebe v poslední době upozornila např. zavedením vyučovacího před-
mětu, který plně využívá metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (http://www.centrum-
-cogito.cz/index.php?stranka=metoda-instrumentalniho-obohaceni&lang=cz). Pro rodiče svých 
žáků i pro odbornou veřejnost ve městě škola uspořádala sérii ukázkových hodin, které přispěly k pochope-
ní přínosů a pozitivních možností rozvoje měkkých dovedností.  

Svým životem a šancemi, které nám dává, máme možnost pozitivně ovlivnit svět v našem okolí. Jako  ře-
ditel školy se snažím této možnosti citlivě využívat a hledat cesty jak se přiblížit tomu, aby „člověk před 
sebou viděl jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a před-
vídal budoucnost“ (citát od J. A. Komenského, který je zároveň mottem školy).

Jako samozvaný umělecký šéf Agentury Boží mlýny si přeji, ať Vám Galerie Venkovka, Jazzová studna, Živá 
zeď, Centrum pro rozvoj řemeslné gramotnosti BOR4, Akademie rozvoje tvořivosti a další místa k setkává-
ní přinášejí kulturní pohlazení po duši. 

ETXRA TŘÍDA V KUTNÉ HOŘE

Kutná Hora je nejen městem vyhledávaným 
zahraničními i českými turisty, ale také městem, 
které je zapojeno do dvou programů EDUin - již 
dva roky do projektu Města vzdělávání a prostřed-
nictvím jedné ze základních škol také do projektu 
Extra třída. Program Extra třída podporuje žáky 
7. až 9. tříd při realizaci aktivit, které zkvalitňují život 
v jejich obci. Projekty běží již 4. rokem díky podpoře 
Nadačního fondu Tesco.  Jednotlivé třídy dostávají až 
30 000 Kč na realizaci jimi zvolených aktivit. 
 
9. B. ZŠ T.G. Masaryka v Kutné Hoře se rozhodla vytvořit znalostní deskovou hru pro děti i dospělé   
a nazvali ji Křížem krážem Kutnou Horou.  V květnu 2015 proběhl na Palackého náměstí v Kutné Hoře 
křest této nové deskové hry, a to i se zajímavým doprovodným programem.  Hru pokřtil i starosta 
Kutné Hory Martin Starý. Díky výborné přípravě a propagaci ze strany pořádající třídy přilákala akce 
velký počet diváků.  Průběh křtu natáčela také České televize, reportáž vysílalo na své stanici Déčko 
ve svých Zprávičkách.  Velkým úspěchem žáků ZŠ T.G.M. je také zájem, který o deskovou hru projevilo 
kutnohorské Informační centrum, které slíbilo zakoupit ke hře licenci a v příštím roce také podpořit 
její anglickou mutaci. 

V současné době byl vyhlášen 4. ročník Extra třídy. I  vaše škola se můžete nyní registrovat!  
Více informací najdete na www.extratrida.cz.

ONLINE NAUČNÉ STEZKY 

V úvodním roce působení Měst vzdělávání 
jsme především mapovali, analyzovali a partici-
pativně s lokálními odborníky tvořili vzdělávací 
strategii. Nicméně následující rok byl již praktický, 
nastartoval konkrétní kroky nové strategie, ale záro-
veň s sebou díky finanční podpoře Nadace Karla Janečka 
po celou dobu nesl také leitmotiv, a to street teaching.  
Jednou z  inovativních aktivit tohoto vzdělávání ve veřej-
ném prostoru  byla i tvorba online naučných stezek studenty 
tamních středních škol. Což je jedním z příkladů praktického 
zapojení, kdy žáci mohou něco vytvořit, převzít zodpovědnost, 
uplatnit svou kreativitu a podpořit dovednost  týmové práce. Je to také aktivita, díky níž  se na rozvoji 
města podílí mladá generace a vzniká tak mezi žáky a jejich městem určité pouto. V každém ze dvou 
měst, kde tato akce probíhala,  byly zapojeny cíleně dvě střední školy různého zaměření. Jednalo se 
tedy o školy, které spolu mají velmi omezený kontakt a vnímají se v určitém ohledu navzájem jako kon-
kurenti. V Kutné Hoře se jednalo o Gymnázium Jiřího Ortena o Střední průmyslovou školu. Ve Dvoře 
Králové nad Labem poté místní gymnázium a Střední škola informatiky a služeb.

Ve spolupráci s organizací Gameleon byl pro zájemce z řad studentů připraven společný  kreativní 
workshop, v rámci kterého tito mladí lidé přemýšleli o mapě svého města v netradičních podobách.  
Fotografie z workshopu lze zhlédnout zde. Studenti si v týmech zvolili poté téma a příběh poznávací 
stezky. Nové stezky tedy nejsou klasickými stezkami vedoucími jen po hlavních turistických trasách 
města, ale jdou po místech, které tvoří určitý příběh nebo která jsou důležitá pro určitou generaci. 
Jedna ze stezek je např. určena pro rodiče s dětmi. Jelikož se jedná o online stezky, je vždy zapotřebí 
propojení s mobilní aplikací. Podrobné informace zájemcům vždy předá informační centrum v daném 
městě. Plánuje se také doplnění online stezky o papírovou verzi. Ve Dvoře Králové již proběhla slav-
nostní inaugurace stezky, v Kutné Hoře inaugurace proběhne na konci září v rámci svatováclavských 
slavností. 

Online stezky byly vytvořeny za využití aplikace Triphood pro chytré telefony. V odkazech níže se 
můžete seznámit s dvěma z vytvořených tras.

Dvůr Králové – Safari ve městě

Kutná Hora – Putování se Svatou Barborou

ŠKOLA VE VÝJIMCE  -  KULATÝ STÚL VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 

Každé ze zapojených měst vzdělávání řeší v čase jiné problémy, pálí je 
různá bolavá místa, která se objevují nově či mají povahu dlouhodobou.  
Ve spolupráci s našimi ambasadory a zástupci lokálních odborníků nabízíme 
městům podporu při řešení takovýchto situací.  Konkrétním příkladem může 
být i Žďár nad Sázavou, kde se jedna ze základních škol dostala do těžké situace 
způsobené poklesem počtu žáků. Důvodem toho není kvalita školy, nicméně její 
složení, které ovlivňuje rodičovskou veřejnost při výběru školy pro své dítě. Jedná se 
o školu, která  se mimo běžné děti zaměřuje také na děti s těžkým i lehkým zdravotním 
postižením, na děti s lehkým mentálním postižením a děti  se specifickými poruchami 
učení. Právě mezi tyto skupiny často patří také děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
mnohdy děti romské.  A toto je hlavní důvod, proč rodiče ze spádové oblasti své děti raději posílají 
do jiných škol v okolí. A to i v případě že škola je pěkná, s nadstandardním vybavení, s mnoha projekty  
a kvalifikovaným a zapáleným pedagogickým sborem. 

Vedení města stálo před rozhodnutím o další budoucnosti školy. Všichni věděli, že se jedná o pro-
blém, který nevyřeší škola samotná, bylo potřeba řešení komplexního za spolupráce mnoha aktérů.   
I z toho důvodu byl EDUin dvakrát přizván k moderování kulatého stolu. Pedagogové 3. základní školy 
také zpracovali a předali vedení města otevřený dopis, který obsahoval jasné otázky týkající se tří 
možných scénářů budoucnosti školy.  Počátkem tohoto školního roku se navíc tato základní škola 
stala školou ve výjimce. Poslední moderovaná diskuze byla přímým setkáním pedagogů školy (včetně 
zástupců SRPŠ) s vedením města, některými radními a komisí pro celoživotní vzdělávání.  V takových-
to diskuzích plníme roli mediátora, který přichází z neutrálního prostředí. Vedení města nyní jasně de-
klarovalo záměr základní školu zachovat. Vyhradili škole menší finanční podporu, zároveň jedna ze zá-
kladních škol snížila svou kapacitu o jednu třídu. Vedení města také přislíbilo obeslat rodiče budoucích 
prvňáčků ze spádové oblasti s dopisem, kde rodiče ujistí o kvalitě této základní školy a pozvou je na 
dny otevřených dveří, na kterých budou jak  starosta i místostarosta přítomni.  Na dalších konkrétních 
krocích bude již pracovat úzká skupina pedagogů školy a zástupců komise pro celoživotní vzdělávání. 

„Na setkání představitelé města deklarovali podporu škole, ale konkrétní podoba podpory je z naše-
ho pohledu velmi vágní.“ zhodnotila akci ředitelka školy Jana Svobodová.

Jelikož tato situace není v ČR problémem ojedinělým (a dotýká se  také jednoho z našich dalších měst 
vzdělávání), připravujeme na říjen setkání zástupců vedení městských úřadů,  školských odborů a škol 
z měst,  kde podobné situace řeší či je naopak již úspěšně řešili. Tato sdílená platforma se ukazuje být 
jedním z hlavních benefitů našeho programu Města vzdělávání.  Zájemci o účast se mohou registrovat 
mailem na iva.tahova@eduin.cz.  Obdržíte poté detailní informace a probereme  s vámi také vaše 
individuální potřeby.

SVITAVY  MAJÍ KNIHOBUDKU SE ČTECÍ LAVIČKOU

Další myšlenkou street teachingu, jehož cílem bylo 
především oživení veřejného prostoru jako jednoho z jasných 
cílů vzdělávacích strategií, byla vize skupinové čtenářské lavičky. 
Tato myšlenka se ve Svitavách dostala do konkrétní podoby čte-
nářské lavičky v parku Jana Palacha.  Lavička je určena pro 18 osob 
a patří k ní knihobudka (pouliční knihovna), která funguje na základě 
výměny knih. Každý si může bezplatně odnést  jakoukoliv knihu z budky 
výměnou za knihu, kterou sám přinese.  Vzhledem k ideální dostupnosti 
parku může být místo využíváno pro školní programy a pro  neformální vzdě-
lávací aktivity (např. veřejné čtení, programy pro družiny pořádané knihovnou, 
doučování, konverzace v cizím jazyce apod.). 

Vizuální řešení prostoru navrhl tým designérů z Centra pro rozvoj řemeslné gramotnosti  BOR4, pro-
jekt je realizován Městskou knihovnou ve Svitavách, Mateřským centrem Krůček a městem Svitavy, 
finančně byl zajištěn i díky místním sponzorům. 

V červenci proběhla inaugurace knihobudky.  Křest proběhl v rámci první Pohádkové neděle, kdy na 
kytaru zazpívala a zarecitovala báseň z vlastní tvorby Pavla Boučková. Knihobudku pokřtil také svi-
tavský starosta David Šimek. První pravidelnou „street teachingovou“ aktivitou bylo prázdninové do-
učování angličtiny. Neformálními metodami se děti sbližovaly s anglickým jazykem, a to za asistence 
českých i zahraničních dobrovolníků. Knihovna zde také  pořádá Interaktivní čtení pro děti. 
 
„Do budoucnu zde plánujeme pořádat programy pro školy a akce typu senioři čtou dětem. Lavička má 
sloužit k setkávání většího počtu lidí, kteří se tam mohou scházet a diskutovat nad zajímavými tématy 
a sdílet své zkušenosti a zážitky,“ dodala ředitelka Marta Bauerová.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM BUDE MÍT SVŮJ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Pracovní skupinu Měst vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem zaujala myšlenka podpory většího 
zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje formou žákovského parlamentu. Na základě inspirace, 
jak žákovské parlamenty fungují v jiných městech na území ČR, vznikl model parlamentu, který se 
bude skládat ze zástupců vybraných ročníků základních a středních škol. V průběhu září se na všech 
školách ve Dvoře Králové uskuteční volby zástupců, poté se ustaví složení parlamentu a proběhne 
první stmelovací setkání členů pod vedením místních školních psycholožek.  První pracovní setkání 
parlamentu by se mělo uskutečnit 1. října 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu a parlament by 
se měl pravidelně scházet první čtvrtek v měsíci. Uvidíme, s jakými nápady tito mladí lidé přijdou, o 
tom vás budeme moci informovat v příštím vydání. 

Zajímavou publikací spjatou s tématem zapojení mladých lidí do rozvoje obce jsou také Chuťovky pro 
starostky a starosty, s podtitulem Jak zapojit mladé lidi do života obce. Brožurka přináší inspirativní 
příklady projektů. 

číslo 1/2015

Inspirace měst vzdělávání

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
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