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O Step by Step ČR, o.p.s. 

 

KDO 

Step by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace podílející se na inovacích a zvyšování 

kvality vzdělávání v ČR. Vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení a k 31. 1. 2014 se 

transformovala na obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 68/2013 Sb. Zaštiťuje 

otevřený vzdělávací program Začít spolu v ČR, je držitelem ochranné známky “vzdělávací 

program Začít spolu” a podílí se na vytváření vzdělávací politiky ČR. Je součástí 

mezinárodní členské organizace International Step by Step Association (ISSA), výhradním 

distributorem ISSA materiálů. Zároveň je členem Stálé konference asociací ve vzdělávání 

(SKAV) a hlásí se k souboru základních principů vzdělávání SKAV. 

 

CO 

Základním cílem Step by Step ČR, o.p.s. je zvyšovat kvalitu předškolního a základního 

vzdělávání zejména prostřednictvím programu Začít spolu. 

 

Od roku 1994 Step by Step ČR, o.p.s. implementuje vzdělávací program Začít spolu se 

souhlasem MŠMT ČR do podmínek systému české vzdělávací soustavy. Program je 

realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách, přičemž 

v prostředí základních škol se vymezuje na oblast 1. stupně.  

 

JAK 

Společnost poskytuje zejména tyto obecně prospěšné služby: 

a) vzdělávání a podpora osobnostního rozvoje pedagogů,  

b) osvětová činnost,  

c) podpora škol v procesu implementace žádoucích změn,  

d) podpora inkluzivního vzdělávání na školách, 

e) iniciace a zajištění vzájemné inspirace škol v ČR i v zahraničí,  

f) poskytování poradenských služeb široké veřejnosti,  

g) pořádání vzdělávacích, společenských, kulturních a jiných akcí,  

h) podpora výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, 

i) podpora zapojení rodičů a širší komunity do vzdělávání, 

j) zprostředkování přenosu zahraničních zkušeností do českého prostředí,  

k) tvorba vzdělávacích materiálů.  
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ADRESA a KONTAKTY 

Bubenská 1477/1 
Praha 7 - Holešovice 170 00 
 
IČO 26545381  
Tel:222 963 596 
Číslo účtu 448 191 028/5500 a 2100663134/2010 
 
info@sbscr.cz 
http://www.sbscr.cz 
http://www.zacitspolu.eu 
fb 
 
 
ZŘIZOVATELÉ 

Jana Kargerová, Anna Veselková 
 
 
SPRÁVNÍ RADA 

Gabriela Klečková (předsedkyně) 
Dan Janata 
Jana Kargerová 
Věra Krejčová 
Karolína Myšková 
Iveta Pasáková 
 
 
DOZORČÍ RADA 
 
Lucie Tlamichová (předsedkyně) 
Iva Cichoňová 
Šárka Samková 
 
 
ŘEDITELKA (STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ) 
 
Markéta Literová 
 
 

ZAMĚSTNANCI NA HPP 

 

Literová Markéta 
Pasáková Iveta  
Škardová Mirka 
Švecová Markéta od VI 
Thálová Jana 
Vlachová Romana Viktorie od IV 
 

mailto:info@sbscr.cz
http://www.sbscr.cz/
http://www.zacitspolu.eu/
https://www.facebook.com/Za%C4%8D%C3%ADt-spolu-115447841933932/
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Realizované projekty 
 

A) Společně k inovativnímu vzdělávání 
 

Partner s finančním plněním – H-mat, o.p.s. 

 

Tento projekt se zaměřuje na profesní vzdělávání zkušených pedagogů škol Začít spolu 

v oblasti rozvoje jejich lektorských a mentorských dovedností. 

Projekt vychází z dokumentu Kompetentní učitel 21. století - Mezinárodní profesní rámec 

kvality ISSA, který vymezuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele. Účastníci mají možnost 

podívat se na principy vzdělávacího programu Začít spolu optikou standardů KOU21, 

společně ve skupinách promýšlet a vytvářet vzdělávací aktivity, lekce, ukázkové hodiny, 

které pomohou lépe připravovat nové učitele na uplatňování principů ZaS ve výuce. 

Partnerem projektu je H-mat, o.p.s., který se podílí na realizaci seminářů Matematika 

všemi smysly a na přípravě metodické příručky o propojení Hejného matematiky 

s programem Začít spolu. 

Cílová skupina: 15 pedagogů či vedoucích pedagogů MŠ a 15 pedagogů či vedoucích 

pedagogů ZŠ 

 

Účastníci, kteří zvolí cestu mentorské přípravy, budou schopni poskytovat individuální 

podporu učitelům ve zvolené oblasti (formulovat mentorskou zakázku, vést strukturovaný 

rozhovor, analyzovat modelové situace, poskytovat efektivní zpětnou vazbu a naplánovat 

kroky a postupy vedoucí k profesnímu růstu menteeho). 

 

Pedagogové MŠ se zúčastnili zahraniční stáže do Belgie, která jim umožnila mezinárodní 

srovnání realizace konstruktivistického vzdělávání v předškolním věku. 
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Co se v projektu dělo: 

Letní škola v Liberci (LŠ) – 40 hodin konstruktivisticky orientovaného vzdělávání byla 

zaměřena na praktické použití pedagogických standardů Kompetentní učitel 21. století: 

Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Matematika všemi smysly – 16hodinový seminář 

představil Hejného matematiku a nabídl nové inspirace pro výuku matematiky pedagogům 

na 1. stupni ZŠ a pro rozvoj matematických dovedností již v MŠ. 

Intervize – 2 moderovaná expertní setkání, jejichž cílem bylo řešit v malých skupinách 

nejčastější problémy, na které lektoři/mentoři narážejí při aplikaci získaných dovedností 

a pojmenování konkrétních problémů, se kterými se potýkali. 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 
 

 

B) Hrajeme si, objevujeme, pracujeme 

Od července 2014 jsme realizovali projekt „Hrajeme si, objevujeme, pracujeme“ (HOP) 

věnovaný profesnímu rozvoji pedagogů mateřských škol s důrazem na polytechnickou 

výchovu. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

ČR. Do projektu se přihlásilo více než 30 pedagogů z 23 mateřských škol z celé ČR. 
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v průběhu roku 2014 pro ně byla připravena řada vzdělávacích seminářů, ale také jedna 

zahraniční stáž do Chorvatska. 

  

 

Projekt vycházel ze skutečnosti, že výuka v MŠ je stále hodně zaměřená hlavně na 

námětové hry. Děti nepracují se skutečnými materiály, většina předmětů jako např. 

vybavení kuchyňky nebo nářadí jsou umělohmotné napodobeniny, děti vykonávají běžné 

činnosti „jen jako“. Projekt je zaměřen na praktické činnosti, při nichž děti získávají 

vlastní zkušenosti v činnostech s technickým a přírodovědným zaměřením a řemeslné 

a manuální dovednosti, které mohou využít v dalším životě. 

Projekt pedagogům nabídl cyklus seminářů se zaměřením na polytechnickou výchovu a její 

zařazování do třídních programů MŠ, ochutnávku Matematiky profesora Hejného a její 

aplikaci do předškolního vzdělávání.  

 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
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C) Spirála 

V projektu Spirála je SbS ČR, o.p.s. partnerem KVIC (Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum – Nový Jičín). Jako partner projektu 

odpovídá SbS ČR za přípravu zcela nového a ojedinělého Nástroje pro hodnocení kvality 

práce učitele, který bezprostředně navazuje na standardy Kompetentní učitel 21. století. 

v rámci projektu proběhla v říjnu 2014 stáž do předškolních zařízení v Lublani ve 

Slovinsku.  

 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

 

 

D) Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v MŠ 

 

Projekt PLTV realizuje Západočeská univerzita v Plzni, která požádala 

Step by Step ČR o partnerství při realizaci projektu zejména z důvodů jeho členství 

v mezinárodní síti International Step by Step Association (ISSA). Tato organizace 

umožňuje spolupracovat s rozsáhlou sítí mateřských škol v zahraničí a díky tomu Step by 

Step ČR může v rámci projektu nabídnout učitelům MŠ zajímavé a inspirativní tuzemské 

i zahraniční stáže. v roce 2014 došlo k přípravě stáží do Estonska a Lotyšska. 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
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E) Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod 

 

Step by Step ČR je partnerem bez finančního plnění. 

Záměrem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora pedagogů 

partnerských škol. Do projektu je zapojeno 9 základních škol z ORP Český Brod 

a 1 spolupracující základní škola z ORP Říčany.  

V rámci projektu vznikne i Oblastní školní poradenské centrum ve městě Český Brod pro 

využití žáků základních škol v ORP Český Brod. Toto centrum bude sloužit po potřeby žáků 

ohrožených školním neúspěchem. Stane se působištěm odborných pracovníků z oboru 

logopedie, psychologie a speciální pedagogiky. Současně vznikne Lokální strategie 

základního vzdělávání v dané lokalitě ORP. 

Tento projekt je v souladu se Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022, 

konkrétně Klíčová oblast 8: vzdělávání, strategický cíl 8-V zajistit spolupráci vzdělávacích 

institucí ve městě a s dalšími subjekty. 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 
 

 

F) Projekt na podporu kvality vzdělávání v romských organizacích 

Ve spolupráci s Early Childhood Program (OSF) 

 

Ve spolupráci s OSF Praha jsme podpořili 6 organizací pracujících s rodinami s dětmi 

v předškolním věku. Školili jsme zejména pracovníky v klubech a denních centrech 

v principech pedagogiky orientované na dítě. 
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Celoročně probíhající aktivity: 
 

Vzdělávací aktivity 

Vzdělávací program Začít spolu 

Step by Step ČR, o.p.s. má akreditaci MŠMT na většinu svých vzdělávacích aktivit v systému 

DVPP. v roce 2014 došlo k prodloužení akreditace a udělení nové akreditace celkem 

42 vzdělávacích programů. 

 

 Vzdělávacích dnů účastníků 

Učitelé MŠ 32 219 

Učitelé ZŠ a SŠ 13 131 

celkem 45 350 

 

                

  

 

Letní a jarní školy 2014  

 

- Brno, MŠ Hochmanova – jarní základní kurz Začít spolu pro MŠ 

- Kadaň, Jesle a MŠ Raduška – letní základní kurz Začít spolu pro MŠ 

- Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ i ZŠ v Liberci – na té jsme oslavili 20 let Začít 

spolu 
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Individuální vzdělávání učitelů ZŠ a MŠ 

- byly realizovány individuální semináře v rámci podpory školních týmů i jednotlivých 

učitelů (návštěvy ve třídách ZaS MŠ i ZŠ, setkání ředitelů ZaS MŠ, mentoring, …)  

 

 

Aktivity v rámci ISSA 

 

S ISSA celoročně průběžně spolupracujeme a podílíme se na společných aktivitách. 

v březnu jsme pro skupinu mezinárodních hodnotitelů kvality ISSA organizovali v Praze 

setkání s možností pozorování na dvou MŠ a jedné ZŠ. v červenci 2014 jsme se zúčastnili 

semináře na téma Strategické plánování a role správní rady v Istanbulu (ředitelka Markéta 

Literová a předsedkyně správní rady Gabriela Klečková), kde jsme představili částečné 

výsledky našeho procesu strategického plánování. v říjnu jsme se zúčastnili konference 

v Budapešti, kde členka správní rady Jana Kargerová měla konferenční příspěvek 

o mentoringu. Díky našemu členství v ISSA jsme se mohli zúčastnit soutěže o výběr 

4 organizací, které obdrží školení pro facilitátory Wandy (reflexivní metoda). Díky členství 
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v ISSA jsme také měli možnost spolupracovat s dalšími členskými organizacemi na stážích 

pro naše předškolní pedagogy ve Slovinsku, Chorvatsku a Belgii. 

 

Další aktivity 

Díky pomoci OSF jsme vytvořili nový strategický plán organizace. 
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