Chci zprávy do e-mailu

Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení.

Chci předplatné

Přihlásit se

REKLAMA

ZMĚNIT
REGION

ZPRÁVY

PODNIKÁNÍ

SPORT

NÁZORY

MAGAZÍN

TIPY

MIMINKA

O DENÍKU

VOLBY

PRÁCE

SOUTĚŽE

DEBATA DENÍKU: Trápí vás, že zadlužujeme budoucí generace? Hlasujte v ANKETĚ

Benchlearning znamená sdílení zkušeností
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Komerční sdělení

Jedním z cílů projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a
v územích) je pilotně ověřit možnost realizace benchlearningových
projektů a jejich přínosy v rámci rozvoje strategického managementu
škol. Co vlastně nepříliš známé slovo benchlearning znamená? Jedná se
o princip sdílení zkušeností a vzájemného učení se, do kterého jsou vždy
zapojeny dvě partnerské školy. I tato metoda byla zařazena mezi služby
poskytované v rámci tzv. intenzivní podpory projektu SRP, jíž se ve třech
vlnách zúčastnilo 95 škol po celé ČR.

ČTENÁŘ REPORTÉR
OBRAZEM: Jako hub po dešti. Podívejte
se na snímky hříbků jako malovaných
ČEZ Teplárenská podporuje sportující
mládež v krajské metropoli
Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?
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Foto: projekt SRP, NPI ČR

Do pilotáže benchlearningu bylo vybráno deset škol z intenzivní podpory. Měly
možnost využívat všechny výstupy projektu a zkušenosti, získané od roku 2016,
odkdy SRP běží. Aby se školy mohly zúčastnit, bylo třeba splnit některá kritéria.
Která to jsou?
Vedení školy musí její zapojení do pilotáže podporovat. Také kultura a vnitřní
procesy školy musejí být otevřeny změnám a pracovníci školy by měli mít zájem
o další rozvoj školy i o vlastní seberozvoj a aktivně jej podporovat. Dvojici
partnerských škol pro konkrétní benchlearningový projekt je dobré vybírat
z odlišných krajů ČR. Všichni partneři by měli být vázáni oficiálním podpisem
smlouvy a dodržovat dohodnutá etická pravidla benchlearningu. Partnerské
školy mají působit na stejném stupni vzdělávání a být přibližně stejně velké co
do počtu žáků. Školy by také měly být ochotny uvolnit některé členy týmu pro
potřebný čas k vzájemné kooperaci v předem dohodnutých oblastech.

ZPRÁVY ODJINUD
Přehrát po…

Sdílet

KONDICE

Jak se vypořádat s
bodnutím hmyzu

!

KONDICE

Znáte třicetidenní
výzvu? Vyzkoušejte
něco nového!
DŮM A ZAHRADA

Ochraňte stromy před
mrazem – na bílení…
DŮM A ZAHRADA
Zdroj: Youtube

Kde se to daří?

Ochraňte stromy před
mrazem – na bílení…
TN.CZ

V Česku roste počet
závětí. Nový projekt
umožní ušetřit za…

Jednou z dvojic škol zapojených do pilotního projektu benchlearningu jsou ZŠ
Václavské nám. ve Znojmě a ZŠ Grafická v Praze 5. Tyto školy splnily požadavky
týkající se působení v různých krajích a velikosti, ale také ochoty ke spolupráci.

TN.CZ

Jak se daří prvním
českým paterčatům?
Jsou z nich spokojení…

Kromě toho je spojuje podobná sociální skladba žáků, kteří školy navštěvují.
Jsou to často sociálně nebo jazykově znevýhodněné děti. Obě paní ředitelky
vedou své školy více než výborně a jejich péče o žáky si žádá enormní nasazení

CELEBRITY

Agáta Hanychová o
nové lásce: Konečně
randím se starším
klukem

nejen po stránce odborné, ale i lidské.
Spuštění pilotáže v září 2020 zkomplikovala pandemie onemocnění covid-

CELEBRITY

19. Ředitelky a vybraní pracovníci se měli navštěvovat přímo v terénu, na

Nejdojemnější
okamžiky z pohřbu
Belmonda: Na konci
obřadu udržel slzy
málokdo

vlastní kůži si vyzkoušet metody a postupy popsané v předem
sdílených dokumentech a bezprostředně si předávat a získávat nové zkušenosti.
Konzultace mezi oběma ředitelkami a jejich konzultantkami probíhaly téměř po
celý rok online. Dost těžko je ovšem přes obrazovku možné sdílet kulturu školy,
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Tohle by jí ve Slunečné
neprošlo, Eva Burešová
překvapila razantní
změnou image

atmosféru a detaily, které k ní přispívají.

Objekt benchlearningu

CELEBRITY

Při použití metody benchlearningu je nutné si vždy určit jeho objekt či objekty

Ponížení v přímém
přenosu: Meghan a
prince Harryho diváci
vypískali

– tedy oblasti, kterým se během celého procesu budou ředitelé škol věnovat a
které chtějí obě školy zlepšit. V případě těchto dvou škol to byly oblasti
komunikace se zákonnými zástupci a rozvinutí funkčního PR školy. Ředitelka ze
ZŠ Grafická Mgr. Radmila Jedličková a ředitelka Mgr. Renata Jahodová ze ZŠ
Václavské nám. tedy ve spolupráci se svými konzultantkami Mgr. Martinou
Podlipnou a Mgr. Marií Plevovou společně probíraly a připomínkovaly právě
tato témata. Výsledkem byly sdílené dokumenty: Kodex komunikace
pedagogického pracovníka se zákonným zástupcem žáka, Typologie rodičů a
Kontrolní seznam pro jednání se zákonným zástupcem žáka. „To, že se nám
společně podařilo zformulovat tyto dokumenty, je pro nás velmi cenné. Hlouběji
jsme se zamýšleli nad celou problematikou a potom jsme snadněji přicházeli na
inovace, které bychom v oblasti komunikace se zákonnými zástupci mohli realizovat
a v jaké návaznosti, aby naše činnost byla co nejefektivnější a příjemná pro všechny
zúčastněné. Máme radost z našich žáků a chceme ji sdílet,“ doplnila paní ředitelka
Jahodová. Ve Znojmě byl na základě konzultací doplněn Kalendář komunikace
se zákonnými zástupci, jehož realizaci v podobě rodičovských kaváren či
workshopů pro rodiče a děti ovšem museli odložit kvůli pandemii. Na tvorbě
těchto dokumentů se podíleli i další vybraní pedagogičtí pracovníci obou škol.
Pro rozvinutí svého PR obě školy pracovaly na vlastních webových stránkách a
zvažovaly možnosti, jak rodiče a veřejnost pravidelně oslovovat. V ZŠ Grafická
se zaměřili na rozvoj komunikace na sociálních sítích, pořízení video upoutávek
a podporu rodičů k šíření dobrého jména školy. „Jsme sebevědomou a kvalitní
školou a rádi bychom se tak také prezentovali. Chceme také, aby naši žáci cítili, že je
to jejich škola. Nejenže je v ní bezpečné prostředí, ale že je sami i tvoří a podílejí se
na něm, a aby do školního dění vtáhli i své příbuzné. Ve školství je oblast
propagace důležitá, ne pro vytváření imaginárních představ, ale pro sdílení naší
společné vize. My ji máme,“ říká ředitelka Jedličková. ZŠ Grafická také vymyslela
fundraising v podobě mikin a triček s potisky loga školy, což inspirovalo
partnerskou znojemskou školu.
V červnu se konečně uskutečnila tolik očekávaná osobní setkání obou týmů
v obou školách. Z online konzultací se stalo plnohodnotné propojení.
MgA. Vendula Ježková, Ph.D., projekt SRP (NPI ČR)

Zdroj: projekt SRP, NPI ČR
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Národní pedagogický institut České republiky, Praha
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Operace bez čekání i vyšší platy. Politici
opět slibují, ale peníze chybí
Špičkově zajištěná péče o zdraví bez nutnosti si za ni
připlatit. Ale také bez srozumitelného…

10

Rok bojoval, rakovině však podlehl. Zemřel
bývalý hokejový reprezentant Lubina
V noci na úterý vyhasl život bývalého skvělého hokejisty,
českého reprezentanta a následně i…

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

Škoda Octavia
1.8 benzin
83 000 Kč

Škoda Superb
2.0 nafta
400 001 Kč

Audi A6
3.0 nafta
1 199 900 Kč
13

Horor v divadle. Konec ruského premiéra se
až děsivě podobal vraždě Lincolna
"Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy," tvrdil kdysi
populární recitativ Miroslava Černého,…

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Společnost OILSEED s.r.o. - váš spolehlivý
partner
Jestli máte v oblibě přípravu slaných i sladkých pokrmů,
ořechy by ve Vaší kuchyni neměly chybět.
ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

UČITEL/KA V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Nabízíme: zaměstnanecká
strava, vyu...
11 000 Kč

Manikéři a pedikéři
MÍSTO VÝKONU : Jugoslávská
č.p. 481...
22 300 - 27 000 Kč

Telefonní operátor/operátorka
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ se k...
10 500 - 12 000 Kč
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Šok pro lidi z kolonie. Finské domky v
Doubravě chce majitel zbourat
Jako blesk z čistého nebe. Takto mluví obyvatelé tzv.
finských domků v Doubravě na Karvinsku o…

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Myslíte si, že děláte vše pro to, abyste si
splnili svoje životní sny?
Další ročník experimentální kampaně Klíčová otázka se
letos zaměřuje na téma našich životních snů.

Psychicky to nezvládla.
Matka znásilněného dítěte
popsala, co prožívala

Ve věku 55 let se stal
miliardářem. Takto to
udělal

Smrt v Solnici: Násilník
zaplatil životem. Žena na
něho vytáhla nůž

Komarek system
by Taboola

25

AKTUALIZOVÁNO

Nárůst počtu nakažených pokračuje. V
pondělí testy odhalily skoro 500 případů
V pondělí v Česku přibylo 493 nově potvrzených případů
onemocnění covid-19, o čtvrtinu víc než…

KOMERČNÍ ČLÁNEK

České terasy WoodPlastic®. Kvalita a rychlé
dodání
Pořiďte si právě teď originální, kvalitní a bezúdržbovou
terasu od českého výrobce WPC –…

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

Prodej domu
Ostružná
10 300 000 Kč

Prodej domu
Kozojedy, E. Horáka 139
5 740 000 Kč

Prodej domu
Lázně Bohdaneč, Dukelská 426
6 990 000 Kč

5

Vědci našli chodící žraloky. Nový druh byl
objeven u australských břehů
Než začnete šílet, nejedná se o velké bílé žraloky, ale
o poměrně malé jedince. Objeveni byli u…

Vláda nám nevrátila čas
Zimní a letní čas nám zůstanou. Vláda se v tom
rozhodla špatně.

18

Čeští indiáni. Podnikatel obdivoval
Vinnetoua, dnes luky vyrábí i filmařům
/FOTOGALERIE/ První česká indiánská zbrojovka z Velké
Polomi na Ostravsku. je podle všeho…

Proč v letadle při přistání zhasínají světla a
lidé musí odkrýt okna?
/2. OTÁZKA/ Začíná nový seriál Deníku 100 otázek a
odpovědí. Odborníci v něm budou pravidelně…

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kdy k volbám? Jak volit?

Nový systém voleb

Volební speciál

Koho mohu volit?

Jak funguje Poslanecká sněmovna?

AKČNÍ LETÁKY

Globus - Beerfest v
Globusu
09.09. - 22.09.

Globus
09.09. - 22.09.

Globus
02.09. - 15.09.

Globus
02.09. - 15.09.

Globus
09.09. - 15.09.

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

B2B Customer Account Management with…

Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno…

Renault Captur Intens TCe 90

Praha 4, Na křivině Prodej bytu 3+kk

Montéři kovových konstrukcí, 21 000 Kč

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Jeep Cherokee 2,0 M-Jet 1.majitel

Brno, Renneská třída Pronájem bytu 3+kk

Pouze RANNÍ SMĚNY | Stabilní, fajn práce…

Ford Focus první majitel, servisní knížka, …

Ford Edge 2.0TDCi TITANIU PANORAMA T…

Praha 8, Písečná Prodej bytu 3+1

Denní směny ve výrobě | 3 dny v týdnu v …

Ford Kuga první majitel, servisní knížka, k…

Škoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition Pl…

Bělá pod Bezdězem, Nad Kuřívodskou Sil…

ELEKTRIKÁŘ/KA l 1 SMĚNA l PARDUBICE, …

Hummer H3

Audi A6 3.OTDi*Sline*HD*SoftCl*NezTop*

Horní Slavkov, Zahradní Prodej bytu 2+1

Operátor výroby - balení, 22 000 Kč

Volkswagen Passat CC servisní knížka, ko…

Škoda Fabia 1.0 TSI 81kW Style Combi

Hradec Králové, Severní Pronájem bytu 3+1

Specialisté v oblasti testování softwaru a …

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Land Rover Discovery II 2.5TD5 4x4 DVD …

Ostružná Prodej domu

Vývojáři softwaru, 65 535 Kč

Škoda Rapid první majitel, servisní knížka,…

Volkswagen Passat 2.0 TDI, ČR,2.maj, Serv…

Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova Pronáje…
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