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Počátek Měst vzdělávání  

 

 Myšlenka MV vzešla především z kampaně Česko mluví o 
vzdělávání, kdy respondenti i účastníci akcí uváděli potřebu 
networkingu - většího propojení organizací i odborníků ve 
vzdělávání. 

 

 Osvědčilo se také přenesení kampaně do regionů. I proto jsme naši 
činnost dále směrovali právě do regionů. 

 

 Pilotními městy vzdělávání se stala města o velikosti max. 25 tis. 
obyvatel. Kutná Hora, Svitavy, Dvůr Králové a Žďár nad Sázavou. 
Posléze větší Chomutov.  

 



Cíle našich aktivit v rámci  

 Měst vzdělávání 
Města vzdělávání -  komunitní plánování v oblasti vzdělávání  

 

Podpora  a rozvoj kvality vzdělávání v regionu, přenos inovací a dobré praxe 
- koordinovaný přístup k rozvoji vzdělávání 

 

Vytvoření lokálního partnerství lidí a organizací, navýšení spolupráce mezi 
nimi (napříč sektory) 

 

Propojení formálního a neformálního vzdělávání  

 

Moderování vzniku nové vzdělávací strategie (ze zdola, participativně ) 

 

Návazná podpora městům vzdělávání 

 



Specifika vzdělávací strategie z 

dílny EDUin 

  Participativní forma zpracování strategie 

Do tvorby strategie jsou zapojeni sami aktéři vzdělávání s reálnými, lokálními 
zkušenostmi.  Jako tvůrci strategie jsou více motivováni při jejím naplňování. 
Jejich názory vneseny skrze rozhovory, dotazníkové šetření a konkrétní práci 
pracovní skupiny.  

 

 Lokální partnerství  

Vtažení různých organizací formálního i neformálního vzdělávání,  neziskovek 
i firem do intenzivnější a užší spolupráce. 

 

 Důraz je dále kladen na:  

- spolupráci mezi subjekty  

- propojenost mezi světem formálního a neformálního vzdělávání   

- celoživotní vzdělávání 

- volnočasové vzdělávání 

 



JAK TO DĚLÁME 

Harmonogram Měst vzdělávání 

 
 Audit současného stavu  

 Set polostrukturovaných rozhovorů s aktéry vzdělávání 

 Dotazníkové šetření  

 Společná práce na vzdělávací strategii s lokálními odborníky a aktéry 
vzdělávání   

   - 3x setkání pracovní skupiny 

 Dokončení vzdělávací strategie a představení konkrétního akčního plánu 
aktivit 

 Vytipování  a zapojení lokáních ambasadorů  

 Realizace jednotlivých kroků vzdělávací strategie 

 Návazné aktivity jako nabídka podpory městu od EDUin 

 







Zkušenosti ze stávajících měst 

 Potřeba jasného počátečního vysvětlení našich cílů a 
konkrétních aktivit  MV, důležitost pozitivního přijetí 

 Potřeba motivace a vlastní iniciativy účastníků pracovní 
skupiny 

 Důležitost iniciativy a podpory MV přímo z vedení města  

 Napojení na názorové vůdce a zástupce podnikatelů 

 Možné personální změny ve vedení města 

 Důležitost osobnosti lokálních ambasadorů 

 Důležitost udržení reálných dosažitelných cílů při 
zpracování strategie a plánování akčního plánu 

 Spolupráce s MAS 



Rozdíly mezi MV a MAP 

 Města vzdělávání cílí na rozvoj jednotlivých měst X 

záměrem MAP je naopak zahrnout do plánování rozvoje 

vzdělávání celé území ORP  

 

 MV se dívají na vzdělávání v nejširším významu slova, a 

to v celoživotní perspektivě X MAP se naopak zaměřují 

na děti do 15 let a cílí zejména na školy v daném území 

 

 MV přitahují vzdělávací organizace k zvyšování kvality 

života v obci prostřednictvím rozvoje vzdělávacích 

příležitostí x MAP jdou daleko více do oblasti 

pedagogické, do metod práce s žáky a budování 

pozitivního klimatu na školách apod..  

 

 



Rozdíly mezi MV a MAP 

 
 

 V rámci MV se priority pojmenovávajíí až samotnou 

participací místních aktérů (formou rozhovorů, průzkumu 

veřejného mínění, setkání pracovních skupin apod.) a 

teprve na poté se definují strategické́ cíle X MAP naopak 

samy přinášejí dopředu vydefinovaná́ témata, na něž je 

potřeba se při plánování zaměřit. 

 

 

MV a MAP se ale dobře mohou doplňovat. 

 

 



Novinky v Městech vzdělávání 

 Newsletter Inspirace Měst vzdělávání 

 

 Certifikace MV – byla vytvořena kritéria pro certifikaci „Město 
vzdělávání“ 

 

 Edumapa 

 

 Místně ukotvené učení 

 

 Podpora šíření EDUpointů 

 



EDUpointy 

 Vznikly v několika menších městech, Kyjově, 
Pelhřimově, Kutná Hoře, další se připravují ve Zbraslavi, 
Brně a Blansku 

 

 Formáty a témata 

 

 Frekvence 

 

 Spolupráce s regionálními spolupracovníky  











Myšlenka Měst vzdělávání  

• text 

 



  Děkuji za pozornost 
 

Tuto prezentaci můžete získat na adrese  

Iva.tahova@eduin.cz 

Další informace se dozvíte na  

www.eduin.cz, www.mestavzdelavani.cz 

http://www.eduin.cz/
http://www.eduin.cz/

