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CO JE EDUZMĚNA
Víme, že o projektu Eduzměna se vedou různé
debaty a jsou stále některé otazníky nad tím, co je
jeho cílem. Přinášíme vám rozhovor s ředitelem
Nadačního fondu Eduzměna Zdeňkem Slejškou,
který projekt blíže představuje a upřesňuje, co
Kutnohorsku nabízí. V případě, že byste měli další
otázky, napište nám. V příštím vydání našeho
zpravodaje je rádi zodpovíme.

Rozhovor
se Zdeňkem
Slejškou si
můžete přehrát
ZDE.

Kamila
Drtilová

CO JE EDUZMĚNA
KUTNOHORSKO

Monika
Seifertová

Kutnohorský tým Eduzměny vznikl na základě
partnerství Nadačního fondu Eduzměna s MAS Lípa
pro venkov. Momentálně jej tvoří Kamila Drtilová,
manažerka projektu, Monika Seifertová, koordinátorka
projektu, a Tomáš Lebeda, koordinátor komunikace.

Tomáš
Lebeda

CO CHYSTÁME NA KUTNOHORSKU
Nabízíme podporu v plánování rozvoje vaší školy
Abychom dokázali školy na Kutnohorsku podpořit,
potřebujeme nejdříve zjistit, jak fungují a co skutečně
potřebují. Odpovědi na tyto otázky získáváme
prostřednictvím tzv. „mapování“. Aktivní komunikací se
školami postupně zjišťujeme potřeby vedení, učitelů,
žáků i rodičů, abychom mohli následně společně
navrhnout vhodná opatření, s jejichž zprostředkováním
pomůžeme. Školám poskytneme průvodce - konzultanty,
kteří jim budou k dispozici pro inspiraci a podněty.
Doposud se nám podařilo zjistit potřeby vedení 11 škol
na Kutnohorsku.
Součástí mapování bude i část věnující se
nepedagogickým činnostem, o nichž víme, že hodně
zatěžují především vedení škol. Po zmapování těchto
činností bychom rádi ve spolupráci s vedením navrhli
a pomohli zrealizovat řešení, která by především
ředitelům usnadnila další fungování.
V průběhu září se ozveme každé škole a budeme se
domlouvat na možnostech postupného mapování
jednotlivých skupin. Ohledně nepedagogických činností
zašleme dotazník na vedení škol. Více informací
naleznete v Nabídce plánování rozvoje školy.

Edufest - festival vzdělávání v Kutné Hoře
Na neděli 11. října připravujeme ve spolupráci s našimi
obsahovými a regionálními partnery festival vzdělávání
„Edufest“ – celodenní akci probíhající v centru Kutné
Hory, jejímž cílem je neformální setkání regionálních
organizací a osob se zájmem o vzdělávání a představení
Eduzměny širší veřejnosti.
Součástí programu bude např. zábavná hra pro
účastníky všech věkových kategorií, workshopy věnující
se kompetencím důležitým pro život v 21. století,
představení nových technologií či možnost osobního
setkání se zástupci Eduzměny a získání konkrétních
informací o pilotním projektu. Více informací o festivalu,
na který vás srdečně zveme, naleznete na naší webové
stránce.
V souvislosti s festivalem vám zároveň zasíláme
pozvánku na to, jak se aktivně zapojit. Potěšilo by nás,
kdybyste se svými žáky vytvořili krátkou audionahrávku
vyjadřující vaši společnou představu o tom, jak by
mohla a měla škola fungovat v budoucnosti. Pojetí
a ztvárnění je zcela na vás. „Reklama na školu budoucnosti“
tak může mít např. podobu básně, popěvku, sloganu
či pokřiku, fantazii se meze nekladou. Vzniklé nahrávky
pak zazní přímo na festivalu. V nejbližší době vaší škole
zároveň dodáme i dva kusy plakátů. Více o výzvě
„Chceme slyšet Váš hlas“ naleznete zde.

Ukázkové aktivity
Na první pololetí letošního školního roku chystáme také
ukázkové aktivity, které povedou k naplňování vzdělávacích
cílů projektu Eduzměna. Učitelé, vedení škol, děti, rodiče
a všichni další z řad veřejnosti budou tak mít příležitost
ochutnat konkrétní podporu a vyzkouší si způsob práce
vlastní partnerům projektu. Zároveň tím také zjistíme míru
zájmu o tu kterou činnost a navážeme vzájemně vztahy,
tolik cenné pro budoucí spolupráci. Namátkou můžeme
uvést metodické centrum pro fyzikáře a pro další obory,
online workshopy pro rodiče například na téma
internetové bezpečnosti, trénink na rozvoj reﬂexivity
nebo formativního hodnocení. O podrobnější nabídce
se dozvíte včas přes náš zpravodaj a web.
Zároveň nás těší, že se již některé školy budou účastnit
projektů našich partnerů. Např. ZŠ Kamenná stezka
a ZŠ Církvice získaly ﬁnanční podporu na zapojení
do dlouhodobého programu Ředitel naživo.
Předpokládáme, že se ředitelé budou vzájemně
inspirovat v rámci pravidelných sdílení vedení škol,
v nichž chceme dále pokračovat. Ze ZŠ Zruč nad Sázavou
se dvě paní učitelky budou účastnit dlouhodobého
programu na podporou začínajících učitelů v rámci
projektu SYPO. Do něj je ještě možné se přihlásit, neboť
od organizátorů máme ještě dalších několik míst. Kdo
by měl zájem, prosím, napište nám.

Právní servis pro všechny školy
Vzhledem k tomu, že vedení škol, ale i učitelé se často
potkávají s různými problémy právního charakteru,
rozhodli jsme se, že všem školám zaplatíme právní servis
poskytovaný společností Wolters Kluwer v rámci
aplikace Řízení školy online, kde budou mít k dispozici tým
právníků specializovaných na oblast školství. Přesné
instrukce, jak právní servis využívat, pošleme v průběhu
září. Kdo by měl zájem, prosím, napište nám.

Sledujeme, jaké mají naše aktivity efekt
Nadační fond Eduzměna bude na Kutnohorsku několik
let poskytovat výraznou podporu, kterou chceme docílit
zlepšení žáků. Je pro nás proto důležité sledovat, jestli
se opravdu na straně žáků posouvají jejich znalosti,
dovednosti a postoje. Ke sledování dopadu projektu
jsme přizvali odborníky, kteří připravili sadu nástrojů pro
zjišťování situace na školách. Čeká nás tak první měření,
u kterého je pro nás hodně důležité, aby proběhlo hned
teď na začátku projektu. Protože díky zjištění počátečního
stavu budeme moct sledovat posuny, k nimž došlo.
Díky evaluaci zjistíme nejen, zda a nakolik se žáci
posouvají ve znalostech a kompetencích, ale také jaké
jsou postoje rodičů a pedagogů. Zároveň každá škola
bude průběžně dostávat unikátní na míru šité zprávy
plné dat, která bude moci využívat pro svou další práci.
Snažíme se minimalizovat zátěž, kterou měření školám
přinese. V pátek 18. září od 10 do 11 hod proběhne
informativní online setkání pro ředitel, kde vysvětlíme
všechny koncepční i organizační podrobnosti. Budeme
moc rádi, když přijmete naše pozvání.

CO UŽ JSME SPOLEČNĚ ZVLÁDLI
Podpora škol v období koronavirové krize
Období uzavření škol zásadně omezilo možnost
osobního setkávání, čímž znemožnilo řadu našich
plánovaných aktivit. Na druhou stranu nám umožnilo
objevit nové cesty, jak školy v krizové situaci
podpořit.
- Navázali jsme na sdílení vedení škol, která
do té doby pořádal MAP Kutnohorsko. Poskytli
jsme odborníka na facilitaci těchto setkání,
která se přesunula do online prostoru
a začala probíhat častěji.
-

-

sdílení

Na základě projeveného zájmu jsme několika
školám poskytli metodickou podporu
s distanční výukou. Konkrétně se jednalo
o webináře pořádané naší partnerskou
organizací Elixír do škol, jejichž tématem byla
práce s virtuální učebnou Google Classroom
a službami Google Meet.

podpora

Zorganizovali jsme i online setkání s rodiči,
kde jsme řešili jejich podněty k distanční
výuce. K tématu se mohli vyjádřit i v rámci
dotazníkového šetření, zpětnou vazbu jsme
takto získali od 1200 z nich a získané
informace následně poskytli školám.

setkávání

Fond pro Kutnohorsko
V návaznosti na akutní potřeby vzniklé uzavřením
škol jsme zřídili Fond pro Kutnohorsko – krizový fond
umožňující rychlou pomoc těm, kteří mohli mít
problém s distanční výukou. Jednalo se především
o zajištění notebooků a datového připojení pro žáky
a jejich rodiny, objevily se ovšem i nemateriálně
zaměřené projekty, např. integrační pobyty sdružení
Dítě a kůň, tábory kutnohorských skautů a centra
Divočina v Malešově, doučování a podpora dětí
ze sociálně vyloučených lokalit zaštítěné společností
Prostor plus či přípravný kurz pro předškoláky
základní školy v Uhlířských Janovicích. Díky
ﬁnančním prostředkům získaným od Nadace České
spořitelny a Nadačního fondu Avast jsme tak mohli
podpořit 31 žádostí celkovou částkou 1 104 240 Kč.
Více o dosavadní činnosti Fondu pro Kutnohorsko se
dozvíte zde.

Celkem jsme
podpořili projekty za:

1 104 240 Kč
Podpořené žádosti:

31

Zjišťování potřeb škol
Doposud se nám formou hloubkového rozhovoru
podařilo zmapovat potřeby vedení 11 škol, u 2 z nich
už proběhl i workshop s pedagogickým sborem.
Zjišťování potřeb bude dále pokračovat v prvním
pololetí nového školního roku, a to především
u učitelů, žáků, rodičů i zřizovatelů. Pokud vás zajímá,
jak jej vnímali někteří z oslovených ředitelů, přečtěte
si jejich zpětnou vazbu.

Edutéka
- databáze inspirativních nástrojů
Pro všechny, kteří v rámci aktivního vzdělávání rádi
hledají nové cesty a inspiraci, jsme spustili Edutéku–
katalogizovanou databázi projektů, programů,
metodik, nástrojů a kurzů umístěnou na našich
webových stránkách. Najdete zde inspiraci na
zážitkové vyučování, možnosti zvyšování digitálních
dovedností pedagogů, způsob, jak vytvořit mapu
školy nebo podporovat začínající učitele. Budeme
rádi, pokud ji budete volně využívat.

Mapování již částečně proběhlo
na
těchto školách:
Podpořené
žádosti:
ZŠ Na Pohoří (Zruč nad Sázavou)
ZŠ Jana Palacha (Kutná Hora)
MŠ Nepoměřice
ZŠ Hůrka (Kutná Hora)
ZŠ Okružní (Zruč nad Sázavou)
MŠ a ZŠ Křesetice
SOŠ a SOU řemesel (Kutná Hora)
VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
MŠ a ZŠ Kácov
ZŠ Kamenná stezka (Kutná Hora)
MŠ a ZŠ Suchdol

