
MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ
Dvůr Králové nad Labem



 první seznámení s projektem Města vzdělávání;
 role ambasadorky;
 zlepšila se vzájemná komunikace zástupců škol 

a dalších organizací, lepší spolupráce, výměna 
zkušeností; 

 MAP – Místní akční plány vzdělávání.

Projekt Města vzdělávání



Zapojení města Dvůr Králové nad Labem 
do programu Města vzdělávání – 2013 

 zapojení škol, kulturních a neziskových organizací 
analýzou místní situace;

 pracovní skupiny – série setkání lidí, kteří se ve městě 
vzdělávání věnují;

 sepsání strategie vzdělávání pro město. 



Dne 11. září 2014 schválilo strategii vzdělávání
zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Jako hlavní priority v ní byla pojmenována následující 
témata: 

1. spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve 
vzdělávání; 

2. otevřenost, tolerance a rovný přístup ve 
vzdělávání; 

3. zapojování dospělé populace do vzdělávání 
a veřejného života.



V roce 2015 byl sestaven akční plán, který 
podporuje formální i neformální vzdělávání 
 pravidelné setkávání ředitelů vzdělávacích 

a kulturních institucí (jednou za čtvrtroku) – 
lokální komunita ředitelů.

 vznik odborných pracovních skupin v oblasti 
vzdělávání;

 vytipovat místní experty (vzory) mezi veřejností;
 síťování spolků – workshopy pro veřejnost;
 koordinace připravovaných projektů v oblasti 

vzdělávání; 
 oživení náměstí T. G. Masaryka.



Realizované projekty

 On-line stezky

- jedná se o naučné on-line stezky 

1. „Se Zábojem po stopách rukopisu“; 
2. „Safari ve městě“; 

- vytvořené pro chytré telefony;

- dostupné v aplikaci Triphood; 

- autory jsou studenti královédvorských středních škol 
 (SŠIS a gymnázium).





Realizované projekty

 Šachový stolek

- stojí od června 2015 na náměstí T. G. Masaryka;

- konstrukce je ve tvaru šachové figurky koně; 

- návrh vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ 
R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem;

- autorem je mladý sochař Petr Vaněk. 





 Královédvorské sportovní hry 2016, 2017

- zapojili se žáci a studenti všech základních 
a středních škol ve městě včetně žáků Základní školy 
a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem. 

Realizované projekty





 Sportovní hry mateřských škol na 
Královédvorsku 2017

- akci organizoval DDM Jednička;

- určeno pro MŠ z našeho města a celého ORP.

Realizované projekty



 Studentské zastupitelstvo

- funguje od září 2015, letos probíhá třetí ročník;

- zapojili se žáci a studenti všech základních 
a středních škol ve městě včetně žáků Základní školy 
a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem; 

- logo a motto „Programu rozvoje města 2016–2022“.

Realizované projekty





Dvůr Králové nad Labem bude až do roku 
2028 partnerem společnosti EDUIN, o. p. s. 

 smlouvu o dlouhodobém partnerství schválili 
zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem na 
zasedání 8. září 2016;

 navážeme na spolupráci na různých projektech 
formálního a neformálního vzdělávání.



Závazek města
 vzdělávání bude jednou z jeho priorit rozvoje;
 finanční i nefinančně podporovat projektu;
 zajistí součinnost organizací města, které se 

podílejí na výchovně-vzdělávací činnosti.



Co získáváme:
 možnost zapojit se do projektů zaměřených na 

rozvoj celoživotního vzdělávání (Rodiče vítáni, 
Extra třída, EDUpoint apod.);

 zpracování mapy příležitostí pro učení (Edumapa), 
která bude k dispozici na internetu;

 vytvoření příležitostí pro rozvoj občanské 
angažovanosti místních dětí, mládeže i dospělých 
(školní parlamenty, mezigenerační aktivity, 
dobrovolnická činnost apod.);

 zjišťování vzdělávacích potřeb obyvatel 
i vzdělavatelů a na základě toho rozvíjet společně 
vzdělávací nabídku. 



Dvůr Králové nad Labem je držitelem 
certifikátu společnosti EDUIN, o. p. s. 

 město Dvůr Králové nad Labem je od 
13. prosince 2016 držitelem certifikátu obecně 
prospěšné společnosti EDUin za splnění základních 
i volitelných kritérií stanovených 
pro certifikovaná Města vzdělávání;

 ocenění je získáno na roky 2017 a 2018.





Povinná kritéria: 
 zpracovaná strategie vzdělávání;
 veřejná podpora aktivit Měst vzdělávání;
 dva ambasadoři;
 prezentace projektu v lokálních médiích; 
 zapojování nových trendů a poznatků do 

vzdělávání;
 spolupráce místních vzdělávacích organizací; 
 propagace rovného přístupu ke vzdělávání pro 

všechny věkové skupiny.



Nepovinná kritéria:
  poctivé zpracovávání MAP;

- zformovaly se pracovní skupiny složené nejen ze 
zástupců města a škol, ale také z rodičů a různých 
organizací, jež se věnují vzdělávání; 

- zaměřujeme se na určité typy problémů, 
realizují se dotazníková šetření, veřejná setkání 
a projednávání apod.



 nová Strategie vzdělávání;
 rozvoj projektu pod vedením ambasadorů;
 Dvůr Králové nad Labem jako partner EDUIN, 

o. p. s., do roku 2028;

 nyní budeme pokračovat s tzv. EDUpointy – 
besedami a přednáškami pro širokou a odbornou 
veřejnost na různá témata.

Co nás čeká





Děkuji za pozornost

Mgr. Alexandra Jiřičková
jirickova.alexandra@mudk.cz
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