
 

 
Zkušenos�   SBS   ČR,   o.p.s.   s   realizací   zahraničních   stáží  

 
SbS  ČR,  o.p.s.  se  podílí  na  rozvoji  vzdělávacího  programu  Začít  spolu  v České  republice.  Je  členem                

mezinárodní  sítě  Interna�onal  Step  by  Step  Associa�on  (ISSA),  která  sdružuje  vzdělávací  organizace  ve  více               
než  30  zemích  světa.  Členství  v této  sí�  umožňuje  SbS  ČR  pravidelně,  již  15  let,  organizovat  /                 
spoluorganizovat  zahraniční  návštěvy,  které  slouží  zejména  jako  inspirace  dobrých  příkladů  praxe.  SbS  ČR              
má  zkušenos�  též  s tema�cky  zaměřenými  stážemi  (např.  na  polytechnickou  výchovu  a  vzdělávání  v MŠ,  na               
podporu  rozvoje  čtenářské  gramotnos�,  na  inkluzivní  vzdělávání,  kolegiální  podporu  atp.).  Organizace  se             
podílí  také  na  realizaci  dalších  akcí,  které  jsou  založené  na  vzájemném  učení  napříč  jednotlivými  zeměmi,                
zprostředkovává  mezinárodní  vzájemné  výměny  učitelů,  návštěvy  českých  učitelů  (pedagogických  týmů)           
v zahraničních  školách,  nabízí  učitelům  z jiných  zemí  možnost  navš�vit  mateřskou  či  základní  školu  v ČR              
pracující   podle   vzdělávacího   programu   Začít   spolu.  

Zapojení  do  mezinárodní  sítě  škol,  které  navíc  sdílejí  stejné  hodnoty  a  principy  ve  vzdělávání  a  mají  jasně                  
pojmenovaný  standard  kvality  práce  učitele  (Kompetentní  učitel  21.  stole�),  dávají  realizátorovi  záruku  pro              
výběr   škol   s kvalitním,   konstruk�vis�cky   orientovaným   vzdělávacím   programem.  
SBS  ČR  má  zahraniční  stáže  akreditované  v rámci  DVPP  (MSMT  -  25677/2018-2-806)  v rozsahu  40  hodin.                
Každá  stáž  má  jasnou  strukturu  a  program  vycházející  z unikátní  metodiky  zahraničních  stáží,  která              
zahrnuje  dokumentaci  pro  vlastní  ak�vity  během  stáže  a  pro  výstupy  z  pozorování.  Jedná  se  např.  o                 
pozorovací  archy  pro  oblast  komunikace,  výchovně  vzdělávacích  strategií,  učebního  prostředí,  spolupráce            
s rodinou,  plánování,  hodnocení.  Podstatnou  součás�  stáže  je  reflektování  pozorované  pedagogické  praxe            
a   diskuse   s pedagogickými   týmy   navš�vených   školských   zařízení.   

 
 
PŘEHLED   REALIZOVANÝCH   ZAHRANIČNÍCH   STÁŽÍ   V POSLEDNÍCH   7   LETECH :  
 
2019 Slovinsko,  Lublaň  –  zahraniční  stáže  pro  pedagogy  MŠ  v rámci  projektu  Učíme  se  spolu              

financovaného  z  OP  VVV,  stáž  se  zaměřila  na  kolegiální  spolupráci  pedagogů  předškolních             
zařízeních  

 
2019 Dánsko,  Kodaň  –  zahraniční  stáže  pro  pedagogy  MŠ  v rámci  projektu  Učíme  se  spolu              

financovaného  z  OP  VVV,  stáž  se  zaměřila  na  kolegiální  spolupráci  pedagogů  předškolních             
zařízeních  

 
2017 Finsko,  Helsinky – zahraniční  stáže  pro  pedagogy  ZŠ  v rámci  projektu  Učíme  se  spolu              

financovaného   z   OP   VVV,   stáž   se   zaměřila   na   kolegiální   spolupráci   pedagogů  
 
2017 Holandsko,  Leiden  – zahraniční  stáže  pro  pedagogy  ZŠ  v rámci  projektu  Učíme  se  spolu              

financovaného   z   OP   VVV,   stáž   se   zaměřila   na   kolegiální   spolupráci   pedagogů  
 
2015 Belgie,   Gent    –   zahraniční   stáže   pro   pedagogy   ZŠ   v   rámci   výzvy   č.   56   OP   VK   -    S�nování  

(shadowing)   pro   pedagogy   cizích   jazyků,   matema�ky,   přírodovědných   a   technických  
předmětů   v zahraničí   

 
2015 Holandsko,   Leiden,   Utrecht    -   zahraniční   stáže   pro   pedagogy   ZŠ   v   rámci   výzvy   č.   56   OP   VK   -  

S�nování   (shadowing)   pro   pedagogy   cizích   jazyků,   matema�ky,   přírodovědných   a  
technických   předmětů   v zahraničí   

 

 

 

 



 
 

2015 Švýcarsko,   Curych    -   zahraniční   stáže   pro   pedagogy   ZŠ   v   rámci   výzvy   č.   56   OP   VK   -    S�nování  
(shadowing)   pro   pedagogy   cizích   jazyků,   matema�ky,   přírodovědných   a   technických  
předmětů   v zahraničí   

 
2015 Francie ,    ,   Dijon,   Beaune    -   zahraniční   stáže   pro   pedagogy   ZŠ   v   rámci   výzvy   č.   56   OP   VK   -  

S�nování   (shadowing)   pro   pedagogy   cizích   jazyků,   matema�ky,   přírodovědných   a  
technických   předmětů   v zahraničí   

 
2015 Estonsko,   Tartu    -    zahraniční   stáže   pro   pedagogy   MŠ   Plzeňského   a   Karlovarského   kraje  

(projekt   OP   VK   -   Obsah,   metody   a   formy   polytechnické   výchovy   v   mateřských   školách,  
CZ.1.07/1.3.00/48.0033).  

 
2015 Lotyšsko,  Jeglava,  Riga,  Ogle  -  zahraniční  stáže  pro  pedagogy  MŠ  Plzeňského  a             

Karlovarského  kraje  (projekt  OP  VK  -  Obsah,  metody  a  formy  polytechnické  výchovy  v              
mateřských  školách,  CZ.1.07/1.3.00/48.0033  a  Hrajeme  si,  objevujeme,  pracujeme  CZ          
1.07/1.3.00/48.0150).  

 
2014 Chorvatsko,  Zagreb  v rámci  projektu  projekt  OP  VK  -  Hrajeme  si,  objevujeme,  pracujeme  CZ              

1.07/1.3.00/48.0150.  
 
2014 Slovinsko,  Lublaň  v rámci  projektu  projekt  OP  VK  Spirála  1.07/1.3.00/48.0046,  Cílem  výše            

uvedených  stáží  bylo  získat  nové  zkušenos�  a  konkrétní  inspirace  do  praxe  učitelů  z oblas�              
polytechnické  výchovy  a  seznámit  se  s možnostmi  jejího  systema�ckého  začleňování  do           
vzdělávací   nabídky   mateřské   školy.  

 
2015 Holandsko,   Utrecht    –   v rámci   projektu   OP   VK   Spirála   CZ.1.07/1.3.00/48.0046.  
 
2015 Litva,  Vilnius  - zahraniční  stáže  pro  pedagogy  budoucí  lektory  a  mentory  MŠ  a  ZŠ               

zapojených  do  projektu  OP  VK  –  Společně  k inova�vnímu  vzdělávání,          
CZ.1.07/1.3.00/48.0079.  

 
2014 Belgie,  Gent -  zahraniční  stáže  pro  pedagogy  budoucí  lektory  a  mentory  MŠ  a  ZŠ  zapojených                

do  projektu  OP  VK  –  Společně  k inova�vnímu  vzdělávání,  CZ.1.07/1.3.00/48.0079.  Cílem           
výše  uvedených  stáží  bylo  poznat  systém  profesního  vzdělávání  pedagogů  v navš�vených           
zemích,  seznámit  se  s formami  a  metodami  individuálního  podpory  pedagogů  (metoring)           
v předškolních   zařízeních   a   v neposlední   řadě   získat   konkrétní   inspirace   do   vlastní   praxe.  

 
2012 Chorvatsko,  Zagreb  -  vzájemná  (výměnná)  návštěva  pedagogů  MŠ  Beruška  Frýdek-Místek  a            

pedagogů   z MŠ   Zagreb,   Chorvatsko.   
Zahraniční  stáž  se  uskutečnila  díky  projektu  Member  Exchange  a  finanční  podpoře            
mezinárodní  organizace  ISSA.  Cílem  této  návštěvy  bylo  poskytnout  pedagogům          
prostřednictvím  kolegiálního  učení  a  vzájemných  návštěv  další  podporu  jejich  profesního           
růstu  jak  v oblas�  pedagogické  (příklady  dobré  praxe),  tak  rozvojové  (MŠ  jako  tréninkové             
centrum  a  modelová  škola  poskytující  další  vzdělávání  či  různé  druhy  podpory  dalším             
učitelům  v daném  regionu  a  rozvíjející  spolupráci  s rodinami  dě�)  a  v neposlední  řadě            
prohloubit   spolupráci   a   síťování   dvou   konkrétních   MŠ.   

 

 

 


