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Města vzdělávání 

Společnost EDUin, o.p.s.  ve spolupráci s městem Svitavy zahájila již realizační část projektu Města 

vzdělávání.  Předcházela ji část analytická a výzkumná, kdy ve Svitavách proběhlo dotazníkové setřeni 

zaměřené na hodnocení nabídky a kvality vzdělávání 

ve městě.  

Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky 

vzdělávání ve vybraných regionech a navrhnout možnosti 

jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu. Kromě 

Svitav je do projektu zapojen Žďár nad Sázavou, Kutná Hora 

a Dvůr Králové nad Labem.Projekt není zaměřen pouze na 

klasické školní vzdělávání, ale na téma vzdělávání v jeho 

nejširším slova smyslu. Zahrnuje tedy široké spektrum 

institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání působí – školy, knihovny, DDM, divadla, 

vzdělávací organizace atd. 

Cílem projektu je propojit významné zástupce nejrůznějších institucí a firem se školami a zastupiteli  vytvořit 

síť vztahů, které povedou ke zlepšení nabídky, kvality a možností vzdělávání v regionu. Pracovní skupiny, 

které se v průběhu letošního jara sejdou třikrát, napomohou vzniku strategie pojmenováním silných a slabých 

stránek a rozvinutím priorit v oblasti vzdělávání a pokusí se i formulovat strategie, jak je postupně naplňovat. 

Na závěr projektu bude podpořena realizace některého opatření 

navrženého pracovní skupinou, které by mělo podpořit vzniklá lokální 

partnerství. 

 V rámci projektu proběhlo 4. března  úvodní setkání, kde byli 

zúčastnění seznámeni s cíli projektu a výsledky dotazníkového šetření. 

Na setkání vystoupil i Ondřej Šteffl, vizionář a majitel společnosti 

Scio, s přednáškou Svět vzdělává. Upozornil na fakt, že školy často učí 

své žáky to, co ve svém životě nebudou potřebovat. Vzdělávání 

důležité pro zvládání životních situací se tak děje čím dál častěji jinde než ve školních lavicích. Další setkání, 

tentokrát již ve formě  pracovní skupiny, která by měla vytvořit podklady pro strategický dokument, se budou 

konat 25. března, 15. dubna a 6. května.  

Projekt je realizován díky finančním podpoře J&T Banky a společnosti IBM.                                   Vít Krajný 


