
SKAV pořádal dne 13. 5. 2011 ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a obecně prospěšnou 

společností Pomáháme školám k úspěchu konferenci Autonomie, odpovědnost, kvalita - 
Hledáme pro české školy cestu k úspěchu. Více infomací níže. 
 
Konference se konala v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce v Praze a měla následující 
cíle: 
 
1. Informovat o studiích McKinsey & Company, které obsahují doporučení opřená o zkušenosti 

úspěšných vzdělávacích systémů v zahraničí.  
 
2. Diskutovat o systémových formách pomoci školám, které účinně povedou ke zlepšení výsledků 
vzdělávání našich žáků.  
 
3. Vést diskusi nad tím, jak najít rovnováhu mezi dosaženou autonomií škol a jejich odpovědností.  

 
4. Podpořit tezi, že je důležité nejen, CO se má udělat, ale hlavně JAK, aby se naše vzdělávací 
výsledky přestaly zhoršovat. 

 
 
Konference byla určena především zástupcům: 
- Parlamentu ČR; 

- ministerstev a jejich přímo řízených organizací;  
- České školní inspekce;  
- veřejné správy na celostátní, regionální a lokální úrovni;  
- vedení škol a školských zařízení;  
- univerzit;  
- asociací v oblasti vzdělávání. 
 

Pozvánka na konferenci ZDE. 
 
Program konference ZDE. 
 

Shrnutí studie McKinsey How the world's most improved school systems keep getting better v 
češtině ZDE. 

 
Kompletní verze studie McKinsey How the world's most improved school systems keep getting 
better v angličtině ZDE. 
 
Kompletní verze studie McKinsey Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a 
řešení v češtině ZDE. 
 

Prezentace H. Košťálové Jak pomáhat českým školám zlepšovat vzdělávací výsledky a současně 
posilovat jejich autonomii ZDE. 
 
Prezentace B. Zmrzlíka Základní škola, Mendelova, Karviná - jedna ze dvou pilotních škol projektu 
Pomáháme školám k úspěchu ZDE. 
 
Prezentace J. Strakové Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků 

vzdělávání ZDE. 
 
Prezentace A. Veselého Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik ZDE. 
 
Fotogalerie z konference na stránkách Senátu ZDE. 
 

Výstupy z diskusních skupin ZDE. 
 
Mediálním partnerem konference byl EDUin, o.p.s. 

 

http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/pozvanka.pdf
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/program.pdf
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/2010_09_02_McKinseyCompany_Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf
http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/
http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probono/2010_09_02_McKinsey&Company_Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/Prezentace_PSU_SKAV_15_5_2011.pdf
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/Prezentace%20ZS%20Mendelova_SKAV%20konference2.pdf
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/SKAV_2011_strakova.pdf
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/Vesely_SKAV_110513_FIN.pdf
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=9461
http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/03/skav_konf11_vystupy_diskuse.pdf

