
LEDEN

Podpis Memoranda

Podepsali jsme 
Memorandum o spolupráci 
s MŠMT, Středočeským 
krajem, zástupci ORP 
- městem Kutná Hora 
a MAS Lípa pro venkov.

ÚNOR 

156 žákům jsme 
v době lockdownů 
zajistili přístup 
ke vzdělávání 
poskytnutím 
132 notebooků 
a 24 počítačů.

Vznikla 
pracovní skupina 
“Kámoši kámošů”, 
která se snaží řešit 
nerovný přístup 
ke vzdělávání 
a do dialogu zapojuje 
zástupce nejrůznějších 
skupin včetně minorit.

BŘEZEN DUBEN

341 učitelů a asistentů 
od nás v nejnáročnějším 
období uzávěry škol 
dostává podporu a menší 
pozornost podle vlastního 
výběru.

2021 

Kámoši kámošů pomoc při zajišťování online vzdělávání podpora učitelům

https://www.youtube.com/watch?v=MHpFqaZQVzg


KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

2000 žáků z 34 základních 
a středních škol sdílelo, 
jak se cítí po návratu z distanční 
výuky zpět do škol. 
Výsledky školy využily 
k lepší adaptaci 
žáků a podpoře dětí, 
u kterých byla 
zjištěna nějaká 
míra ohrožení.

V ZŠ Křesetice jsme 
s uspořádali dětskou 
tiskovou konferenci 
za účasti hejtmanky 
Středočeského kraje. 

Na 95 % škol jsme 
ukončili , „mapování“
kdy 38 vyškolených 
odborníků zjišťovalo 
skutečné potřeby vedení 
škol, pedagogických 
sborů a žáků.

Proběhlo společné 
setkání bezmála 
30 ředitelů mateřských, 
základních a středních 
škol z Kutnohorska 
v GASK.

5 organizací připravilo 
s naší finanční podporou 
zajímavý program na letní 
prázdniny pro děti 
ze znevýhodněného 
prostředí.

Spustili jsme kampaň 
na podporu změny 
vzdělávání postavenou 
na videospotu 
Změňme společně, 
jak u nás učíme.

průzkumy po návratu z onlinu mapování letní programy pro děti kampaň Změňme společně...

https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/pripadam-si-bezcenny-premyslim-o-smrti-unikatni-vyzkum-zkoumal-pohodu-deti
https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/v-kreseticich-padaly-odvazne-otazky-deti-se-promenily-v-novinare
https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/v-kreseticich-padaly-odvazne-otazky-deti-se-promenily-v-novinare
https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/co-deti-ve-skole-potrebuji
https://www.eduzmena.cz/cs/pribehy/detail/workshop-s-rediteli-neztracejte-silu-dejme-pozornost-tomu-co-se-dari
https://www.eduzmena.cz/cs/pribehy/detail/workshop-s-rediteli-neztracejte-silu-dejme-pozornost-tomu-co-se-dari
https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/do-ruky-pilu-nebo-kladivo-letni-kempy-bavi-i-holky
https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/do-ruky-pilu-nebo-kladivo-letni-kempy-bavi-i-holky
https://www.youtube.com/watch?v=G9XlT1oK5o8
https://www.youtube.com/watch?v=G9XlT1oK5o8
https://www.youtube.com/watch?v=G9XlT1oK5o8
https://www.youtube.com/watch?v=G9XlT1oK5o8


ZÁŘÍ
ŘÍJEN

LISTOPAD

Zorganizovali jsme 
 s cílem adaptační kurzy

usnadnit návrat dětí do škol; 
navštívilo je 475 žáků 
z 8 škol a 16 tříd.

Do škol na Kutnohorsku 
“nastoupilo”  11 průvodců
s cílem provázet školy 
v jejich rozvoji.

Festival hravého učení 
 přilákal v Kutné EDUFEST

Hoře kolem 700 lidí; 
na jeho přípravě 
spolupracovalo 
22 organizací 
a desítky jednotlivců.

Uspořádali jsme 
2 debaty navazující 
na promítání TV seriálu 
Ochránce v Kutné Hoře 
a ve Zruči nad Sázavou; 
tématy byla  segregace
a mimořádně nadané děti.

Zástupci odborných partnerů 
Eduzměny se zúčastnili 
inspirativní cesty do Nizozemí.

Na regionálním setkání 
zástupců ředitelů, učitelů, 
rodičů a spolupracujících 
organizací v Kutné Hoře 
jsme informovali o dosavadních 
aktivitách a představili nové 

na rozvoj spolupráce minigranty 
v oblasti vzdělávání.

Na Kutnohorsku fungují metodická centra pro vzájemné sdílení a inspiraci učitelů.

Edufest dabaty regionální setkáníinspirace v Nizozemí

https://eduzmenaregion.cz/adaptacni-kurzy-nastoupili-do-nove-skoly-a-prozili-rok-on-line-ted-propast-dohaneji/
https://www.eduzmena.cz/cs/pribehy/detail/pruvodkyne-skol
https://www.eduzmena.cz/cs/novinky/detail/festival-zabavneho-uceni-edufest
https://www.youtube.com/watch?v=6lKfPaZKGx0
https://www.youtube.com/watch?v=6lKfPaZKGx0
https://www.eduzmena.cz/cs/pribehy/detail/prosklene-tridy-a-stastne-deti-jak-se-muzeme-inspirovat-v-nizozemi
https://www.youtube.com/watch?v=yXMpDJULhSE
https://eduzmenaregion.cz/fond-kutnohorsko/
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