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ŠKOLNÍ FÓRA 
• Sběr podnětů od žáku / studentů školy  
ke zlepšení života ve městě 
• Ověření podnětů formou ankety ve škole 
• Předání výsledků vedení města 
• Participace na řešení 
 
 



BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 
http://www.prazskematky.cz/  

Mapování cest do školy a zpět 
Označení nebezpečných míst 
Předání vedení města 
Participace na řešení 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://www.prazskematky.cz/


FAIRTRADOVÁ ŠKOLA 

http://www.fairtradovamesta.cz/ft_skoly 



 
 

•Správa věcí veřejných  
a územní rozvoj  
•Kvalitní životní prostředí  
•Udržitelná spotřeba  
a výroba  
•Doprava a mobilita  
•Zdraví obyvatel  
•Místní ekonomika a  
podnikání  
•Vzdělávání a výchova  
•Kultura a místní tradice  
•Sociální prostředí v obci  
•Globální odpovědnost  
Témata v návaznosti  
na Aalborské závazky  

http://galerie.udrzitelne-mesto.cz 



Mezinárodní bezpečná škola 
www.nkcpu.cz 

CÍLE 

 Propagace bezpečí cestou výchovy a 
vzdělání 

 

 Snížení počtu úrazů a prevence násilí 

 

 Vytvoření bezpečné školní komunity 

 

 

 

 

INDIKÁRORY 

 Realizační tým zodpovědný za 
přípravu, realizaci i evaluaci programu 

 

 Vytvoření strategie bezpečné školy 

 

 Dlouhodobý a trvající školní program 

 

 Zaměření na rizikové skupiny a  
prostředí 

 

 Dokumentace frekvence a příčin 
úrazů 

 

 Evaluace programu 

 

 Spoluúčast v síti bezpečných škol  

 



http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html


http://jdeteven.cz/cz/publikace-ke-stazeni


Webová aplikace Magistr 
- kompletní a přehledné informace pro řízení, 

vedení a provoz všech typů škol  
a školských zařízení 

- stále rozšiřovaný, stále aktuální  
- ekonomické a pracovněprávní vztahy školy,  
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
- informace o všech vnitřních předpisech a 

směrnicích včetně vzorů,  
o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, 
správním řízení a mnoha dalších 

 

Časopis „Řízení školy“ + 
Speciály pro MŠ, střední  
školy, ZUŠ, školní družiny a 
školní jídelny 
Časopis „Školní 
poradenství v praxi“ 
ONLINE ARCHIV – 
www.rizeniskoly.cz  

http://www.rizeniskoy.cz/


Děkuji za pozornost 

Iva Hájková 

Koordinátorka MA21 v MČ Praha 8 

Email: iva.hajkova@praha8.cz 
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