
Kdo jsme

Jsme platforma, která podporuje  

a propojuje zástupce soukro

mého, neziskového a státního 

sektoru, abychom společně usku

tečnili zásadní změny ve vzdělá

vání dětí v ČR.

Jsme iniciátory změn a zapo

jujeme projekty a přístupy, které mají šanci vzdě

lávací systém posunout. S tím nám pomáhají naši  

odborní partneři a spolupracující orgaizace, o je

jichž zkušenosti a knowhow se opíráme. Těmi jsou 

především ČOSIV, EDUin, Elixír do škol, JOB – spo

lek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdě

lávání, Step by step, Unie rodičů a Schola Empirica 

jakožto evaluátor projektu.

Stojí za námi čtyři významné nadace – Nadační 

fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla 

Janečka a Nadace OSF, které spojily síly, finanční 

zdroje a zkušenosti, a vytvořily sdílený fond. V roce 

2019 se k nám připojily také Nadace RSJ a Nadace 

Jablotron.

Proč tu jsme

Mezi jednotlivými školami v ČR jsou stále se pro

hlubující rozdíly v kvalitě. Čeští školáci se zhoršují 

v základních gramotnostech (matematických, příro

dovědných a čtenářských) a do školy chodí nejmé

ně rádi ze všech zemí OECD.

Učitelská profese není pro mladé dostatečně atrak

tivní, absolventi pedagogických fakult si stěžují na 

nedostatek praxe. Mnozí učitelé vykazují známky 

vyhoření.

V oblasti vzdělávání existují zajímavé a úspěšné pro

jekty. Na školách působí hodně zkušených učitelů  

a ředitelů. Izolované aktivity však systém nezmění.

Čeho chceme dosáhnout

Aby děti měly lepší vztah k učení a ke škole, vzrostla 

jejich matematická, přírodovědná a čtenářská gra

motnost a zlepšila se jejich schopnost ře

šit problémy každodenního života, chce

me stavět na jejich přirozené zvídavosti.

Společně z dobré 
na výbornou!

Společně vytváříme podmínky pro to, aby se všechny děti  
učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely  

připravené na budoucnost.
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Aby rodiče byli respek

tovanými partnery při 

vzdělávání svých dětí, 

aktivně se o něj zajímali 

a měli dostupné potřeb

né informace, mají mít 

různé příležitosti zapojit 

se do života škol a spolu

vytvářet školní komunity.

Aby povolání učitele 

mělo prestiž, bylo žádané  

a dobře placené. Aby 

se učiteli stávali nejlepší 

osobnosti. Aby prochá

zeli kvalitní přípravou  

a měli průběžnou pod

poru, důvěru a možnost pracovat na sobě tak, aby 

se byli schopni učit z toho, jak učí, rozvíjeli své žáky  

a reagovali na jejich konkrétní potřeby.

Aby ředitelé byli lídři, měli kvalitní odbornou i mana

žerskou průpravu, k dispozici dostatek prostředků  

a podpůrný systém, který jim umožňuje rozvíjet 

sebe, učitele i školu jako celek ve prospěch žáků.

Aby zřizovatelé zodpovídali za materiálně technické 

zajištění chodu škol a zároveň za zajištění kvality výuky  

a podporovali ji. Aby měli spoluzodpovědnost za 

rozvoj vzdělávání ve svém regionu. Aby politici měli 

vzdělávání jako trvalou prioritu svého programu  

a zasazovali se o vytvoření podpůrné infrastruktury.

Aby existovala většinová podpora názoru, že Čes

ká republika má více investovat do zvyšování kvality 

veřejného vzdělávání, který se bude objevovat na 

horních příčkách priorit při výzkumech veřejného mí

nění i v rámci diskusí na odborné úrovni.

Jak toho dosáhneme

Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné aktivity, 

které budou mít prokazatelný vliv na učení dětí – na

ším prvním konkrétním úkolem je nalézt udržitelný 

model vzdělávání a ten ve spolupráci se státní sprá

vou dále rozšířit. Chceme, aby v roce 2030 fungoval 

na 20 procentech území ČR a ovlivnil učení více než 

200 000 dětí.

Při přípravě udržitelného modelu vzdělávání naslou

cháme všem skupinám, které v systému vzdělávání 

působí a ovlivňují jej – zřizovatelům, ředitelům, uči

telům, rodičům a žákům. Hledáme cesty, jak se tyto 

skupiny mohou vzájemně podpořit.

Vybrali jsme vhodný region – Kutnou Horu, kde ten

to model uvedeme a po dobu 5 let jej vyzkoušíme  

v praxi. Do společné práce zapojíme děti, rodiče, 

učitele, ředitele, zřizovatele, ale také zaměstnavate

le, politiky i místní organizace.

Průběžně si budeme působení v regionu vyhodno

covat a hledat cesty, jak naplnit společný cíl – oče

kávaný rozvoj v oblasti vzdělávání.

To, co stačilo našim rodičům, 
nemůže stačit našim dětem.


