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ScioŠkoly - kontext
10. září 2014 rozhodnutí
1. ScioŠkola září 2015 (viz)

Nyní 14 základních, 1 střední z toho 2 expediční
Praha 6x, Brno, ČB, FM, Jihlava, Olomouc, Zlín

1328 dětí

V Praze, Brně, Jihlavě, ČB převis zájemců, losují se
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https://www.scio.sk/download/Scioskola/Pribeh_ScioSkol1.pdf
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Mise ScioŠkol

Připravujeme děti na život v 21. století 
tak, aby uměly vzít život do svých rukou 
a mohly se stát tvůrci budoucnosti . 
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Trvale zdokonalujeme pružný inspirující 
model fungování školy.



Mám pevné body v nepředvídatelném světě

ScK3: Já - Rozumím sám sobě

ScK5: Blízké okolí - Dobré vztahy (Bhútán)
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Jak se na budoucnost připravit

Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou



Mám svůj život pod kontrolou

ScK2: Vybírám si, co si pustím do mysli

ScK8: Mám (každodenní) život ve svých 
rukou
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Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou

Jak se na budoucnost připravit



Změny jako výzva

ScK1: Umím pohánět a řídit své učení 
(studijní autonomie)

ScK4:  Odolávám nejistotě, 
neúspěchu i tlaku
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Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou

Jak se na budoucnost připravit

https://docs.google.com/document/d/1RbQAdEj2aD3y6gW1Q2YOjesFqkkBmpAAAzjzKSd7qmc/edit#heading=h.d8vzh59bp25
https://docs.google.com/document/d/1RbQAdEj2aD3y6gW1Q2YOjesFqkkBmpAAAzjzKSd7qmc/edit#heading=h.d8vzh59bp25


Budoucnost bude taková jakou si ji 
uděláme

ScK7: Jsem tvůrce budoucnosti

ScK6: Konám dobro a stavím se zlu
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Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou

Jak se na budoucnost připravit



8 ScioKompetencí
1. Řídím a poháním své učení (učební autonomie) 

2. Vybírám si, co si pustím do mysli        

3. Rozumím sám sobě 

4. Odolávám nejistotě, neúspěchu i tlaku (odolnost)        

5. Buduji a udržuji dobré vztahy       

6. Konám dobro a stavím se zlu 

7. Jsem tvůrcem budoucnosti

8. Mám život ve svých rukou 
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https://docs.google.com/document/d/1HVh2b40iNdXVms3pBGOfu_fLj7ocqf4FIaJW55OGJkM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1cguaf_lpLV3zyoLTM0-wmc6yRJS8F13JR8lxOoziY6Q/edit#
https://docs.google.com/document/d/1rGXDvzsbITeEm2A3u-2PYiOcl9B4vpOTGVvFP9WXxRE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1L7eu9Uxgg43sWBjKP_OUowd2GcIE6uSYTQHjGrmBUQs/edit#
https://docs.google.com/document/d/113n8EHqvaQ6Gf72UcHhhkrubt82bzTqVFIK84CITWXM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1MbsjwDhytZySE1Wrszn_Dg1jxDvMrNKS8mUWqkh60zc/edit#
https://docs.google.com/document/d/1j_xTRUx3Jyyw5S-FrUelUyECvL26T7nMyAJp1d3DzOk/edit#
https://docs.google.com/document/d/18SNoMIk9-bvxA4mgRvCXughw8nl80fvCZKGDPY0CGCQ/edit#
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struktura
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Kompetence:

Mít kompetenci znamená, že v určité situaci úspěšně jednám

Příklady:    
Vidím zraněného, poskytnu první pomoc. 
Je třeba dojet pro babičku, sednu do auta a jedu.
Když čtu noviny, hodnotím události v historickém kontextu.

Kompetence vždy vyžaduje funkční propojení znalostí, 
dovedností a postojů.
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Znalosti bez dovedností neumím k ničemu využít.
Znalosti bez postojů nebudu využívat a zapomenu je.
Dovednosti bez znalostí vedou k chybám. 
Dovednosti bez postojů se neuplatní. 
Postoje bez dovedností to je neefektivní často marná 
snaha jednat, může způsobit i škody.
Postoje bez znalostí jsou vírou, často jsou výsledkem 
manipulace, mohou vést k dezinformacím ba i k 
fanatismu.

Příklady:  



Kompetence je funkční propojení zdůvodnění, 
postojů, dovedností a znalostí, které člověku 
umožňuje úspěšně jednat. 
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Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou

Důsledně kompetenční přístup



Kompetenční znalosti
✓ Vím, jak uspořádat experiment a pozorování.
✓ Rozumím syntaxi vyhledávačů.
✓ Vím, co je gamifikace a jak ji lze využívat při vzdělávání dětí i dospělých.
✓ Znám různé druhy her (společenské, počítačové apod.) a vím, jak je využívat 

pro své učení.
✓ Rozumím procesu učení (paměť, emoce, procesy ukládání, struktury v 

paměti, vybavování).
✓ Rozumím rozdílu mezi reflexí a hodnocením.
✓ Vím, jaké okolnosti mohou mít vliv na průběh a efektivitu učení.
✓ Znám zákonitosti, které pomáhají lidskému mozku se soustředěním.
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8 ScioKompetencí
1. Řídím a poháním své učení (učební autonomie) 

2. Vybírám si, co (a koho) si pustím do mysli        

3. Rozumím sám sobě 

4. Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu (odolnost)        

5. Buduji a udržuji dobré vztahy       

6. Konám dobro a stavím se zlu 

7. Jsem tvůrcem budoucnosti

8. Mám život ve svých rukou 
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https://docs.google.com/document/d/1HVh2b40iNdXVms3pBGOfu_fLj7ocqf4FIaJW55OGJkM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1cguaf_lpLV3zyoLTM0-wmc6yRJS8F13JR8lxOoziY6Q/edit#
https://docs.google.com/document/d/1rGXDvzsbITeEm2A3u-2PYiOcl9B4vpOTGVvFP9WXxRE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1L7eu9Uxgg43sWBjKP_OUowd2GcIE6uSYTQHjGrmBUQs/edit#
https://docs.google.com/document/d/113n8EHqvaQ6Gf72UcHhhkrubt82bzTqVFIK84CITWXM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1MbsjwDhytZySE1Wrszn_Dg1jxDvMrNKS8mUWqkh60zc/edit#
https://docs.google.com/document/d/1j_xTRUx3Jyyw5S-FrUelUyECvL26T7nMyAJp1d3DzOk/edit#
https://docs.google.com/document/d/18SNoMIk9-bvxA4mgRvCXughw8nl80fvCZKGDPY0CGCQ/edit#


Hackathon - 116 lidí
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ScioKompetence
ScioKompetence (8)

Stavební kameny (60)

Levely (360)
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Příklady stavebních kamenů
1.1.1 Umím získat poznatky z různých 
druhů vyjádření

1.1.2 Umím získat poznatky z reality a z 
vlastní činnosti a pozorování
2.2.1 Bráním se a odolávám manipulacím

2.3.1 Vybírám si, co je pro mě důležité, a 
vyhýbám se zbytečnostem

2.3.2. Mám přehled, z čeho mohu vybírat

3.1.2 Rozumím svým emocím a to i ve 
vztazích

3.2.3 Moje hodnoty
18

4.1.2. Pečuji o svou duševní pohodu

5.2.1 Vyjadřuji své potřeby a vnímám 
potřeby ostatních

5.2.3 Umím řešit konflikty

6.1.2. Jednám férově a čestně

6.1.3. Zastanu se druhého a upozorním na 
nespravedlnost

7.1.1 Umím promyšleně vybírat zásahy, 
které vedou k žádoucím změnám

8.2.4. Starám se o své zdraví

8.2.5. Zacházím s nebezpečím a rizikem

https://docs.google.com/document/d/1HVh2b40iNdXVms3pBGOfu_fLj7ocqf4FIaJW55OGJkM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1HVh2b40iNdXVms3pBGOfu_fLj7ocqf4FIaJW55OGJkM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1cguaf_lpLV3zyoLTM0-wmc6yRJS8F13JR8lxOoziY6Q/edit#heading=h.8mdjl0bhb2ez
https://docs.google.com/document/d/1cguaf_lpLV3zyoLTM0-wmc6yRJS8F13JR8lxOoziY6Q/edit#heading=h.hvpi2ogwt6zw
https://docs.google.com/document/d/1cguaf_lpLV3zyoLTM0-wmc6yRJS8F13JR8lxOoziY6Q/edit#heading=h.hvpi2ogwt6zw
https://docs.google.com/document/d/1cguaf_lpLV3zyoLTM0-wmc6yRJS8F13JR8lxOoziY6Q/edit#heading=h.rr3fzepbksuo
https://docs.google.com/document/d/1L7eu9Uxgg43sWBjKP_OUowd2GcIE6uSYTQHjGrmBUQs/edit#heading=h.cfvu1lw91okc
https://docs.google.com/document/d/113n8EHqvaQ6Gf72UcHhhkrubt82bzTqVFIK84CITWXM/edit#heading=h.kk1s66xd29oa
https://docs.google.com/document/d/113n8EHqvaQ6Gf72UcHhhkrubt82bzTqVFIK84CITWXM/edit#heading=h.kk1s66xd29oa
https://docs.google.com/document/d/113n8EHqvaQ6Gf72UcHhhkrubt82bzTqVFIK84CITWXM/edit#heading=h.2xjpyfmyeh04
https://docs.google.com/document/d/1MbsjwDhytZySE1Wrszn_Dg1jxDvMrNKS8mUWqkh60zc/edit#heading=h.c19gf1xdvd5e
https://docs.google.com/document/d/1MbsjwDhytZySE1Wrszn_Dg1jxDvMrNKS8mUWqkh60zc/edit#heading=h.jxoakrayykl
https://docs.google.com/document/d/1MbsjwDhytZySE1Wrszn_Dg1jxDvMrNKS8mUWqkh60zc/edit#heading=h.jxoakrayykl
https://docs.google.com/document/d/1j_xTRUx3Jyyw5S-FrUelUyECvL26T7nMyAJp1d3DzOk/edit#heading=h.d8r0o2rj8t9h
https://docs.google.com/document/d/1j_xTRUx3Jyyw5S-FrUelUyECvL26T7nMyAJp1d3DzOk/edit#heading=h.d8r0o2rj8t9h
https://docs.google.com/document/d/18SNoMIk9-bvxA4mgRvCXughw8nl80fvCZKGDPY0CGCQ/edit#heading=h.77h0wovj0lzn
https://docs.google.com/document/d/18SNoMIk9-bvxA4mgRvCXughw8nl80fvCZKGDPY0CGCQ/edit#heading=h.bgr0vsn70xg6


1.2.4  Dokážu průběžně vyhodnocovat výsledky svého učení
0.

Pozná, jestli mu/jí činnost jde, či nejde a zda se 
v ní postupem času zlepšuje.  

*
✓ Dokážu říct, které činnosti mně jdou – např. 

pomocí palce nahoru/dolů.
✓ Po 2 měsících učení se na flétnu dokážu 

popsat své pokroky – umím už 7 not a zahrát 
10 písniček.

1.
S pomocí škály či smajlíků umí bezprostředně 
vyhodnocovat svou práci. Dokáže zhodnotit 
svou aktivitu, míru zapojení a kvalitu práce, 
kterou právě dokončil/a. S podporou průvodce 
popíše, co splnil/a a co mu/jí dělalo potíže.

*
✓ Po přečtení článku a vypracování úkolů 

vztahujících se k textu dokážu s pomocí 
otázek pojmenovat, co mi šlo a co naopak 
ne.

S podporou průvodce dokážu vyhodnotit svůj 
posun v matematice za půl roku.
Při lekcích plavání dokážu průběžně sledovat své 
pokroky ve vzdálenosti, kterou uplavu.
X

2.
Umí vyhodnotit bezprostřední práci a s 
podporou průvodce dokáže různými formami 
ověřovat i dlouhodobější posun v učení. Dokáže 
samostatně popsat, co v zadaném úkolu 
splnil/a a co mu/jí dělalo potíže.

*
Při rozhovoru s průvodcem dokážu samostatně 
vyjádřit, co se mi v poslední době vydařilo a co ne.

*
Na vyzvání (např. při tripartitách) dokážu využívat 
vlastní portfolio sledování svého pokroku.

*
Dokážu zodpovědět otázku: „Co by si o tvé práci 
mysleli tvoji rodiče / tvůj kamarád?“

*
X
3.

Umí napsat své slovní hodnocení na 
vysvědčení. Na základě zpětné vazby od 
průvodců si dokáže identifikovat oblasti / 
kritéria pro svůj rozvoj do budoucna.

*
Napíšu si vysvědčení za uplynulé období a 
dodělám ho jen na základě zpětné vazby od 
průvodců.

*
Na konci hodiny umím samostatně říct, co jsem se 
naučil/a, co mi šlo dobře a co by bylo třeba ještě do 
příště zlepšit.
Na základě zpětné vazby od průvodce vymyslím, 
jak pojmout prezentaci projektu příště, abych 
zlepšila svůj výkon. Předem si stanovím kritéria, 
která chci v prezentaci zlepšit (např. lepší čitelnost 
textů, dodržení stanoveného času).
X

4.
Zná rozdíl mezi reflexí a hodnocením a ví, v 
kterých situacích použít jedno nebo druhé. 

*
Na základě výsledků přijímaček nanečisto si 
vyhodnotím, v jakých oblastech mám silné a slabé 
stránky. Na ty slabé se zaměřím při přípravě na 
přijímací zkoušky, které budou za 2 měsíce.

*
Při volbě druhého cizího jazyka si ujasním, zda mi 
jeho podobnost s angličtinou bude spíš pomáhat, a 
nebo mě to bude plést. Podle toho si vyberu buď 
němčinu, která má s angličtinou germánský základ, 
nebo španělštinu, která se jako románský jazyk od 
angličtiny už v samotných základech značně liší. 

*
Vím, že když se chci zlepšit v programování, 
pomáhá mi od průvodce slyšet, jaké chyby dělám a 
jak se jich vyvarovat. 
Když namaluji abstraktní obraz, nezajímá mě, zda si 
někdo myslí, že umím nebo neumím malovat, ale 
zda se mi v lidech podařilo vyvolat nějaké emoce a 
jaké to jsou. 

X
5.

Zná a ve své praxi využívá zásady formativního 
hodnocení. Zná různé metody průběžného 
ověřování posunů v učení a využívá je v praxi 
jak u sebe, tak u dětí, které v učení provází.

*
Dokážu při rozhovoru s koučem objektivně 
vyhodnotit, co umím a co neumím, najít příčiny a 
předvídat důsledky. 
V roli průvodce využívám ve své práci techniky 
formativního hodnocení, například techniku 
barevných kelímků pro průběžné ověřování 
porozumění látce u dětí.
Pro průběžné ověřování posunu dětí v učení 
využívám metodu eduScrum.
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3.
Umí napsat své slovní hodnocení na 
vysvědčení. Na základě zpětné vazby od 
průvodců si dokáže identifikovat oblasti / 
kritéria pro svůj rozvoj do budoucna.

*
✓ Napíšu si vysvědčení za uplynulé období a 

dodělám ho jen na základě zpětné vazby od 
průvodců.

4.
Zná rozdíl mezi reflexí a hodnocením a ví, v 
kterých situacích použít jedno nebo druhé. 

5.
Zná a ve své praxi využívá zásady formativního 
hodnocení. Zná různé metody průběžného 
ověřování posunů v učení a využívá je v praxi 
jak u sebe, tak u dětí, které v učení provází.



ScioKompetence 1 A 8
Zájemcům zpřístupníme z Google účtu na vyžádání

https://bit.ly/ScK-1

https://bit.ly/ScK-8
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https://bit.ly/ScK-8
https://bit.ly/ScK-8


8 ScioKompetencí x 7 Klíčových kompetencí z RVP
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Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou



V čem se ScK liší od KK

1. odvozeno od mise (cíle)
2. důsledně kompetence (+ dovednosti, znalosti)
3. důsledně proč (zdůvodnění, postoj + )
4. srozumitelné pro děti i rodiče
5. nemá to konec - učíme se celý život 
6. průvodce není učitel a nemusí umět, co je v kurikulu
7. účast všech na vytváření
8. máme levely

Předsystémové pojetí - Strategie 2030+
22



Děkuji za pozornost
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Budoucnost je už tady
● Psaní a diktování
● Řešení rovnic a úpravy algebraických výrazů
● Překladače do cizích jazyků

● genové manipulace (vaši vnuci)
● umělá inteligence (rozhoduje za nás)
● virtuální realita (nás pohltí)
● globální oteplování 
● koronavirus
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