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Cíle akce:
Inspirovat se navzájem a společně  
hledat odpovědi:
Jak na svém území zajistit profesní učení 
učitelů, které má dopad na učení dětí.
Jak využít zkušenosti z pilotáže různých 
modelů územní spolupráce (Eduzměna, 
Střední článek podpory, Partnerství 2030+).
Jak propojit nabídku podpory z odborných 
organizací s realizátory MAP a KAP.

La Fabrika, 
Komunardů 1001/30, 
Praha 7

ZŠ Lyčkovo náměstí 460/6, 
Praha 8
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aIsIs
www.aisis.cz

Posláním AISIS je tvorba a realizace vzdělávacích progra-
mů, které rozvíjejí životní kompetence. Zaměřujeme se na 
školy a vzdělávací organizace.

Asociace ředitelů 
základních škol  
České republiky
www.asociacezs.cz

AŘZŠ je profesní organizace, sdružující především (ale ne-
jenom) řídící pracovníky v základním školství. Členy mo-
hou být fyzické i právnické osoby (školy jako instituce).

CIRQUeoN
www.cirqueon.cz

Otevíráme svět nového cirkusu všem bez rozdílu a vytvá-
říme bezpečné a kreativní prostředí rozvíjející jednotlivce 
i společnost.

Česká odborná 
společnost pro  
inkluzivní vzdělávání
www.cosiv.cz/cs

Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí 
a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj vzdělávací po-
tenciál.

Česká rada dětí 
a mládeže
www.crdm.cz

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život 
a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání napl-
ňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a čin-
nost svých členů, zejména snahu o  vytváření právních, 
hospodářských, společenských a  kulturních podmínek 
vhodných pro jejich činnost.

Člověk v tísni
www.clovekvtisni.cz

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšle-
nek humanismu, svobody, rovnosti a  solidarity. Lidskou 
důstojnost a  svobodu považujeme za základní hodnoty. 
Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodo-
vat o  svých životech a  společně sdílet práva vyjádřená 
Všeobecnou deklarací lidských práv. 
Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zod-
povědnou společnost, která není lhostejná k problémům 
doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně po-
dílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, et-
nické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli 
konfliktů.
Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází 
z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců 
a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách dal-
ších zemí, kde pracujeme, a  z důvěry a podpory, kterou 
pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i me-
zinárodních institucí.
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DoFe
www.dofe.cz

Naše organizace se snaží o propojení učitelů a jejich stu-
dentů v rámci programu neformálního vzdělávání. Naším 
cílem vést mladé lidi ve věku 13-25 let k seberozvoji, se-
bepoznání a snaze dělat něco nejen pro sebe, ale i pro 
společnost, ve které žijí, formou dobrovolnictví.

EDUin
www.eduin.cz

Posláním EDUinu je dlouhodobě a  systematicky infor-
movat veřejnost a  média o  proměnách světa vzdělávání 
a  vzdělávací politiky, propojovat odbornou a  širokou ve-
řejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném 
prostoru.

Elixír do škol
www.elixirdoskol.cz

Naším posláním je zlepšování úrovně přírodovědného 
a digitálního vzdělávání v ČR napříč školami tak, aby uče-
ní více bavilo učitele i žáky a žáci se díky tomu učili více 
rozumět světu kolem sebe.

H-edu
www.h-edu.cz

Podpora inovativních metod výuky.

H-mat
www.h-mat.cz

Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků 
a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody 
genetického konstruktivismu.

JOB, spolek  
pro inovace
www.jobiblog.cz 
www.jobinovace.cz

Usilujeme o to, aby děti a dospělí ve škole vnímali své uče-
ní jako přirozenou, radostnou, vědomou a trvalou součást 
svého života. O co usilujeme? Šíříme pedagogická výcho-
diska JOBu. Nacházíme a  podporujeme učitele, kteří se 
chtějí učit dělat svoji práci ještě lépe a  chtějí ovlivňovat 
své okolí (ve smyslu pedagogických východisek JOBu). Spo-
luutváříme komunity, kde se učitelé účinněji učí. Ovlivňu-
jeme společenské prostředí tak, aby se v něm inovacím ve 
vzdělávání lépe dařilo.

Meta
www.meta-ops.eu

Podporujeme děti a žáky s odlišným mateřským jazykem 
a jejich učitele.

http://www.dofe.cz
http://www.eduin.cz
http://www.elixirdoskol.cz
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Nadační fond Eduzměna
www.eduzmena.cz
www.eduzmenaregion.cz

Vytváříme podmínky k  realizaci dílčích systémových 
změn ve školství, které zvýší kvalitu vzdělávání v České 
republice.

Národní pedagogický 
institut ČR
www.npi.cz

Chceme přispět k  rozvoji digitálního vzdělávání v  ČR 
v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

Nová škola
www.novaskolaops.cz

Podporujeme inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či ji-
nak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Pomáháme školám 
k úspěchu
www.pomahameskolam.cz

Každý žák se učí naplno, s radostí, a své učení si řídí.

Step by Step ČR
www.zacitspolu.eu

Měníme prostředí škol tak, aby čas v nich strávený byl pro 
děti, rodiče a vyučující smysluplný, kreativní a radostný.

Učitel naživo
www.ucitelnazivo.cz

Chceme, aby se všechny děti ve školách učily naplno, s ra-
dostí a s rovnými šancemi. Proto usilujeme o to, abychom 
v Česku měli učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí vztahy 
založené na vzájemné důvěře a podnětné příležitosti pro 
učení každého dítěte. A ředitele, kteří získávají ostatní pro 
vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj.

Ústav pro studium 
totalitních režimů
www.ustrcr.cz

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních reži-
mů se zaměřuje na dějepisné vzdělávání v oblasti soudo-
bých dějin. Spojuje výzkum v oblasti historie a didaktiky 
a vyvíjí výukové materiály a metodiky odpovídající náro-
kům 21. století. Naší prioritou je širší ukotvení zásad his-
torické gramotnosti a badatelsky orientované výuky mezi 
českými učiteli a učitelkami.
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