
 
 
 

Cena za inovace ve vzdělávání EDUína 2013 – závěrečná zpráva 

Vážení příznivci svěžího větru do plachet českého školství, 

je nám ctí se ohlédnout za pilotním ročníkem soutěže vyhlášené na podporu inovativních počinů 

v českém vzdělávání. Rozhodli jsme se vydat tuto závěrečnou zprávu, abychom umožnili všem, kteří 

s EDUínou měli co do činění, získat přehled o průběhu ceny i o tom, jak to nakonec dopadlo a kdo 

vyhrál kterou kategorii. 

Pravidla pro nominace byla zveřejněna na www.eduina.cz v květnu tohoto roku. Do konce září se 

sešlo 68 nominací.  

Všechny projekty byly hodnoceny sedmičlennou odbornou porotou. 

Kritéria, podle nichž porota hodnotila: 

 originalita/inovativnost 

 funkčnost 

 užitečnost 

 přenositelnost 

Složení odborné poroty 

Porota byla zvolena tak, aby její co nejpestřejší složení zahrnovalo co nejvíce oblastí formálního a 

neformálního vzdělávání. 

Bořivoj Brdička (katedra Informačních technologií PedF UK) Odborný asistent na katedře 

informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze. Je spojen s historií zavádění osobních 

počítačů do našich škol již od samého počátku v roce 1984. Neúnavný autor a editor stránek Učitelský 

spomocník. 

Tomáš Feřtek (EDUin) Pracoval dlouhá léta jako reportér v týdeníku Reflex. Poté jako producent, 

dramaturg a scénárista. Tvrdí, že jeho hlavní vzdělávací institucí byly v 80. letech maringotka, kde 

pracoval jako čerpač, a antikvariát. Je spoluzakladatelem společnosti EDUin, kde je tiskovým mluvčím.  

Jana Hrubá (Učitelské listy) Přes 30 let učitelka na ZŠ. Od r. 1990 dodnes pracuje v učitelských 

asociacích (Pedagogický svaz, NEMES, PAU,SKAV). 15 let (1993-2008) soukromě vydávala časopis pro 

příznivce změn ve vzdělávání Učitelské listy a cca 20 knih z oblasti inovací ve vzdělávání, nyní po 

odchodu do důchodu provozuje jako koníčka web Učitelské listy. 

Pavlína Hublová (Národní ústav pro vzdělávání) - 20 let učila na ZŠ, nyní pracuje jako vedoucí 

Metodického portálu v Národním ústavu pro vzdělávání. Členka skupiny Google Edu Groups a 

organizátorka podskupiny GEG Učte s námi. Počítačové aplikace a technologické novinky propaguje v 

blogu PEPOUŠův nápadník, sociální sítě a sdílení pedagogických zkušeností v online diskuzi 

PEPOUŠovo vlnobití. 

http://www.eduina.cz/
http://it.pedf.cuni.cz/
http://it.pedf.cuni.cz/
http://spomocnik.rvp.cz/
http://spomocnik.rvp.cz/
http://www.pau.cz/cs/
http://www.skav.cz/
http://www.ucitelske-listy.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.gug.cz/cs/geg/skupiny/ucte-s-nami
http://inapadnik.blogspot.cz/


 
 
 

Michal Kaderka (rodič) Je absolventem Pedf UK, učil na gymnáziu. Školství se nepřestal věnovat ani 

po odchodu do soukromého sektoru. Působí jako zástupce zřizovatele v Radě Lauderových škol v 

Praze. V současnosti pracuje v marketingové agentuře a školství vnímá i z pohledu rodiče. 

Martin Rychlík (Česká pozice) Etnolog a novinář. Na Filozofické fakultě UK vyučuje antropologii 

umění. Pracoval jako redaktor v ČTK, posléze jako editor a reportér v časopise Euro, nyní je 

redaktorem portálu Česká pozice se zaměřením na školství, vědu a výzkum. 

Václav Trojan (Centrum školského managementu PedF UK) pracoval jako učitel na základní a 

speciální škole, založil a řídil Gymnázium INTEGRA Brno. V současnosti vedoucí katedry Centrum 

školského managementu PedF UK v Praze.  

Odborná porota po posouzení všech 68 nominovaných projektů zasedla dne 10. října 2013 a usnesla 

se na těchto finalistech pro Cenu veřejnosti: 

 Audiovizuální portál jsns.cz 

 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování 

 Mentoring na ČVUT 

 Metodický portál RVP.CZ 

 Naučmese.cz 

 Rodičovské kavárny 

 ÚDiF 

 Veltrusy: Ostrov pokladů 

 Zahrada hrou 

Pro vítěze byly připraveny atraktivní ceny: 

 Skleněný artefakt, který pro první místa ve všech kategoriích vyhotovila ZUŠ Hostivař. Tímto jí 

ještě jednou srdečně děkujeme! 

 Hlavní partner Google do soutěže věnoval tablety Chromebook, které obdrželi ocenění na 

prvních a druhých místech včetně zaškolení k využití ve výuce. 

Výsledky Ceny odborné poroty: 

1. Zahrada hrou – nadace Proměny 

2. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování – Abeceda, o.s. 

3. Rodičovské kavárny – ZŠ Kunratice 

http://www.lauder.cz/
http://www.ceskapozice.cz/
http://www.gymnazium-integra.cz/
http://www.csm-praha.cz/cs/
http://www.csm-praha.cz/cs/
http://www.zus-hostivar.cz/
http://www.portalpromen.cz/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/rodicovske-kavarny/


 
 
 

Výsledky Ceny veřejnosti 

O tom, kdo získá Cenu veřejnosti, rozhodovalo hlasování na internetu prostřednictvím stránky 

www.eduina.cz/hlasuj v rozmezí 14. až 24. října 2013. 

Zúčastnilo se 960 hlasujících, rozděleno bylo 2380 hlasů (každý mohl udělit až 3 hlasy). 

Vítězové Ceny veřejnosti 

1. 336 hlasů Zahrada hrou – Nadace Proměny  
2. 334 hlasů Naučmese.cz – Naučmese, s.r.o. 
3. 312 hlasů ÚDiF – Úžasné Divadlo Fyziky  

Český Google ve spolupráci s experty posoudil v rámci své ceny všechny nominované projekty, které 

se zabývají technologiemi. 

Cenu za využití technologií ve vzdělávání získali: 

1. Khanova škola – Khanova škola, o. s. 
2. Paměť národa v mobilu – Post Bellum, o. s. 
3. Techambition – Techambition, s.r.o. 

 
Stručné charakteristiky projektů, které se probojovaly v některé z kategorií do finále soutěže 

 ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky 

Experimentování s fyzikou po vzoru pouličních kejklířů, které má diváky nadchnout. Učitele 
může inspirovat, jak by bylo možné učit fyziku způsobem, který ji představí jako 
dobrodružství poznávání. 

 Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz 

Audiovizuální lekce pomáhající učitelům při práci v hodinách humanitních předmětů jsou 
součástí dlouhodobé aktivity programu Jeden svět na školách. 

 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování – web pro učitele ZŠ 

Portál občanského sdružení ABECEDA nabízí návody, podporu a příklady dobré praxe 
v oblasti čtenářské gramotnosti, mediální výchovy, tvůrčího psaní a projektové výuky. 

 Mentoring na ČVUT 

Program propojující už pět let studenty s manažery a lidmi z praxe. Nabízí ojedinělou 
možnost navštívit pracoviště odborníka a porovnat to, co jsem se dozvěděl ve škole, 
s požadavky reálného života. 

 Rodičovské kavárny 

Na příkladu rodičovských kaváren v pražské ZŠ Kunratice se můžete seznámit se způsobem, 
jak rodiče nenásilně informovat o nových trendech ve vzdělávání a využít jejich potenciálu ke 
spolupráci. 

http://www.eduina.cz/hlasuj
http://www.portalpromen.cz/
http://www.naucmese.cz/
http://www.udif.cz/
https://khanovaskola.cz/
http://www.mistapametinaroda.cz/
http://www.techambition.com/
http://www.udif.cz/
http://www.jsns.cz/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
http://mentoring.cvut.cz/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/rodicovske-kavarny/


 
 
 

 Zahrada hrou 

Program podporující proměny školních zahrad v inspirativní prostředí rozvíjející dovednosti, 
tvořivost a fantazii dětí. Je zároveň metodickou pomůckou, která školy i žáky učí, jak 
postupovat při realizaci náročného projektu. 

 Naučme se.cz 

Způsob, jak každý den propojovat ty, kteří něco umí, s těmi, kdo se chtějí něco naučit. Příklad, 
že vzdělávání se neodehrává jen ve škole. Příležitostí, jak se něco naučit, je mnohem víc, jen 
musíte vědět, kde je hledat. 

 Metodický portál RVP.CZ 

On-line prostředí, ve kterém se mohou učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých 
zkušenostech. Portál, který u mnohých učitelů změnil způsob, jakým uvažují o své práci. 

 Veltrusy: Ostrov pokladů 

Geolokační vzdělávací hra informující o historických a přírodních unikátech ve Veltrusech 
prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Příklad, jak přiblížit veřejnosti jakékoli místo 
v České republice. 

 Khanova škola 

Český překlad Khan Academy, výukového systému zdarma pro všechny. Stovky lekcí 
z matematiky, fyziky i humanitních věd mohou být alternativou k tradiční podobě vzdělávání. 

 Paměť národa v mobilu 

Mobilní aplikace Paměť národa je interaktivním průvodcem po místech, která jsou spojena 
s událostmi a příběhy 20. století. Určí vaši polohu a ukáže na mapě „místa paměti“ ve vašem 
okolí. 

 Techambition 

Systém, který chce studentům i profesorům zefektivnit a zpříjemnit výuku i domácí úkoly 
z matematiky a fyziky na středních školách.  Je určen studentům i profesorům. 

Přehled všech nominací a pravidla soutěže najdete ZDE.  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve středu 30. října 2013 večer v inspirativním 
prostoru jediné kubistické kavárny na světě Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží v Praze. 
Večer moderoval herec Jan Potměšil. 

Fotoreportáž z průběhu slavnostního předávání najdete ZDE. 

Cenu a vyhlášení vítězů zaznamenala i média. Vedle průběžného avíza ve zpravodaji bEDUin a na 
stránkách www.eduin.cz zprávu vydala ČTK, vyšel článek v Blesku a reportáž o ceně a vítězném 
projektu přinesla ČT v hlavní zpravodajské relaci Události v neděli 3. 11. 

Děkujeme všem nominovaným za účast v soutěži. Výhercům ještě jednou srdečně blahopřejeme. 

Ceníme si přínosu všech zapojených projektů pro české vzdělávání, jsou dokladem množství invence a 

entuziasmu v naší pedagogice. 

http://www.portalpromen.cz/
http://www.naucmese.cz/
http://rvp.cz/
http://m77.cz/mgame
https://khanovaskola.cz/
http://www.mistapametinaroda.cz/
http://www.techambition.com/
http://www.eduin.cz/eduina/
http://www.grandcafeorient.cz/
http://www.flickr.com/photos/eduinops/sets/72157637147351136/
http://www.eduin.cz/
http://www.blesk.cz/clanek/live-zpravy/216830/cenu-za-inovace-dostal-program-pro-skolni-zahrady-a-khanova-skola.html


 
 
 

Naše poděkování patří hlavnímu partnerovi soutěže – Googlu ČR za finanční i organizační podporu. 

Jsme rádi, že Google fandí českému vzdělávání a je ochoten konkrétně přispět k jeho rozvoji. 

Co bude dál? 

Abychom maximalizovali prospěch z pozornosti veřejnosti a z povědomí o ceně, začali jsme každý 

týden na stránkách EDUin a ve zpravodaji bEDUin zveřejňovat profily vítězných projektů, později 

plánujeme představit i některé další nominované počiny. Podobné profily jsou zařazovány i 

v odborném měsíčníku Řízení školy. 

Stránky EDUíny budou přebudovány jako katalog nominovaných projektů, který bude umožňovat 

vyhledávání podle kategorií. Opět plánujeme využít spolupráci s Řízením školy, i tento katalog bude 

nabízen v rámci placené aplikace pro ředitele škol a školských zařízení Magistr. 

Google ČR i EDUin budou na základě výsledků a ohlasu soutěže v ceně EDUína pokračovat, takže za 

rok bude vyhlášen druhý ročník. Vyzýváme proto všechny, aby nám zachovali přízeň a se svými 

projekty se přihlásili i v roce 2014. 

 

 
 
Za organizátory: 
Miroslav Hřebecký, koordinátor Ceny EDUína 
miroslav.hrebecky@eduin.cz, 777 230 849 

http://www.eduin.cz/
http://www.eduin.cz/category/beduin/
http://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis-rizeni-skoly.s-8.html
mailto:miroslav.hrebecky@eduin.cz

