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Škola 21. století

▪ Společnost

▪ Zřizovatel

▪ Žáci

▪ Zaměstnanci

▪ Zákonní zástupci

▪ Mezinárodní aspekty

Vliv na 

mezinárodní 

aktivity školy 

Strategie2030



Dotazník – mezinárodní spolupráce
- školy jsou velmi důležité

Mentimeter - můžeme využít při motivaci pedagogického 
sboru/zřizovatele/ k mezinárodní spolupráci

1.Co si představujete pod pojmem mezinárodní spolupráce?

2.Jaká jsou vaše očekávání, pokud by se vaše škola, obec… zapojila do 
mezinárodní spolupráce?

Padlet – elektronická nástěnka

1.Je v oblasti mezinárodní spolupráce něco, čeho se obáváte?

2.Jaký může mít dopad mezinárodní spolupráce na kvalitu školy? 

https://www.mentimeter.com/s/42ac191cc8dfcbf7d3680c604be6a30f/b9f6c963bf40
https://padlet.com/martina_baseggi/schoolink


Plán profesního rozvoje – indikátor stavu rozvoje 
školy
▪ Základní kámen kvalitní strategie rozvoje školy

▪ Analýza stavu – každý sám, případně řízená vedením školy

▪ Osobní SWOT analýza – zde zejména myšleno didaktických schopností

▪ V čem jsem slabší, co potřebuji posílit

▪ Cíle by měly být splnitelné a v našich možnostech

▪ Co by měl obsahovat – samotné vytýčení cíle, časový údaj, co musím 
udělat a ověření splnění

A u toho už může být i vedení školy – společně sledujeme 
profesní růst a pomáháme s vytvářením podmínek



Zkusíme si vytipovat osobní cíl -
didaktické kompetence?

▪ Použijeme nástroj digitální nástěnky   linoit.com
▪ nástěnka linoit - didaktické kompetence

http://linoit.com/users/reditel/canvases/Profesn%C3%AD rozvoj


Interní vzdělávání ve škole

▪ Pokud má mít smysl a účinnost, tak musí vycházet z potřeb školy

▪ Jejich analýza a sestavení profesních potřeb pedagogů /zaměstnanců/

▪ Může ho vytvářet vedení školy, ale třeba i interní didaktické skupiny –
předmětové komise atd….

▪ Je vhodné začínat s dobrovolnou účastí

Pokud není kvalitně 

připraveno, tak ukončit



DiPo – digitální pondělí – systém interního vzdělávání

▪ Systém vychází z konkrétní analýzy potřeb školy – ZŠ Václava Havla 
Poděbrady

▪ Podporuje vzájemné sdílení a učení mezi pedagogy

▪ Podporuje digitální kompetence a následně didaktické kompetence 
pedagogů

▪ Pomáhá profesnímu růstu

▪ Posiluje sdílení – jako 

prostředek rozvoje školy

▪ Foto - Letní dílna eTwinning



DiPo
▪ Pozvu ostatní kolegy na prezentaci digitálního nástroje

▪ Vyzkoušíme, ukážeme, naučíme

▪ Vysvětlím didaktické možnosti jeho využití ve výuce a vše opírám o 
vlastní zkušenosti

▪ Následuje diskuze, možnosti

učíme sesdílíme

zdokonalujeme 
se

spolupracujeme

Zvyšujeme svoje 
didaktické kompetence



Příklady mezinárodních projektů



Culture and History without Borders

▪ Realizován v rámci programu Erasmus+ (2015 – 17)

▪ Pro spolupráci využívána platforma eTwinning 
▪ Spolupracovalo 5 zemí: Česká republika, Itálie, Polsko, Slovensko, Turecko
▪ Téma projektu: kultura a historie našich zemí
▪ Věk žáků: 12 – 15 let
▪ Komunikační jazyky: angličtina, němčina
▪ Uskutečněna 3 mezinárodní projektová setkání a 5 vzdělávacích aktivit
▪ Výstupy: 5 knih (deník projektu, mezinárodní kuchařka, zpěvník, kniha pověstí, 

sedmijazyčný slovníček)
▪ Spolupráce vyučujících českého, anglického a německého jazyka, dějepisu, výtvarné 

výchovy, pracovních činností
▪ Ocenění: Národní certifikát kvality, Národní cena eTwinning, Cena DZS

https://twinspace.etwinning.net/9972/home


Projektové aktivity

WorkshopyMezinárodní vzdělávací aktivity



Výstupy projektu

https://www.calameo.com/read/0060017830013af697ebe
https://www.calameo.com/read/00600178317bbe1e94a7c
https://www.calameo.com/read/0060017834d2cea48d8b1
https://www.calameo.com/read/006001783454dfb8a144f
https://www.calameo.com/read/006001783db9397531a3d


Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka

▪ eTwinningový projekt (2020 – 21) 

▪ Spolupracuje 5 škol z České republiky a Slovenska

▪ Téma projektu: klimatické změny, ekologie, budování udržitelného 
rozvoje

▪ Komunikační jazyk: čeština, slovenština

▪ Věk žáků: 7 – 15 let

▪ Aktivity zaměřené na poznávání přírody, ochranu životního prostředí

▪ Výstup: ekologický kalendář, e-kniha s projektovými aktivitami

▪ Spolupráce vyučujících 1. a 2. stupně školy (přírodopis, český jazyk, 
informatika, pracovní činnosti, výtvarná výchova)

https://twinspace.etwinning.net/110292/home


Projektové aktivity

https://docs.google.com/document/d/10qn-duGQF43uWymNdZNH-i3MNfZ0sBtWWZqWHeAnBYQ/edit


Děkujeme za pozornost


