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Program

• Kdo za Edusítí stojí

• Představení Edusítě - proč, organizace

• Zkušenosti odborných garantů s LinkedInem

• Jaké jsou priority v krajích

• Shrnutí

• Diskuse
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Irena Fričová
Manažerka projektu P-KAP

Irena.fricova@npi.cz
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Vztah Edusítě k dalším 
subjektům



Je dobré mít jednotné, dosažitelné místo,

ve kterém by byla zajištěna

kontinuita kontaktů registrovaných 

odborníků v tematických oblastech vzdělávání 

v oblasti rozvoje škol.

Proč tvoříme Edusíť

• Spojujeme všechny ty, kteří mají co říci a chtějí 

pomoci ostatním.

• Registrujeme odborníky na jednotlivé oblasti 

vzdělávání.

• Zpřístupňujeme tyto odborníky všem, kteří tyto 

odborníky potřebují.



Kdo patří do Edusítě



Proč být členem 
Edusítě

• Chci být rozpoznán a veden jako odborník v určité 

oblasti.

• Chci do této oblasti vidět a případně (ale ne nutně) 

v ní být i viděn.

• Chci získat kontakty a zajistit si přísun informací pro 

svoji práci.

• Chci získat kontakty a zajistit si kontinuitu 

pracovního uplatnění po ukončení současného 

projektu.

• Chci získávat know-how od současných členů a 

registrovaných odborníků Edusítě.







1. Pomáhat cílové skupině a / nebo odborníkům (dávat 

jim pohled na téma), za vzájemně domluvených 

podmínek.

2. Účast na pravidelných setkáních online podle témat

2x – 4x do roka.

1. Diskuse v LinkedIn - sdílení.

2. Šíření Edusítě mezi cílové skupiny (školy, kraje, 

metodické kabinety, učitelé, …).

3. Navrhování dalších členů LinkedIn skupin 

/ reg. Odborníků.

Co se od vás očekává -

"Víme o sobě vzájemně"



Od 7/2021 začneme rozšiřovat do dalších oblastí

- Jednáme s dalšími projekty i kmenem, ladíme 

taxonomii.

Od konce roku 2021 - Edusíť univerzální platforma 

pro sdílení odborníků napříč projekty a kmenem 

NPI.

Edusíť a NPI





• Uzavřené skupiny – obsah vidí jen členové.

• Vzájemná interakce odborníků a zaujatých členů - informace, 

názory, zdroje, tipy na zajímavé akce, apod..

• Provázat s dalšími podobnými skupinami, kabinety SYPO a 

s dalšími podobnými odbornými uskupeními.

• „Katalog odborníků“ – zpřístupnit vybrané experty/odborníky 

(webová stránka).

• Podrobnosti zde

Edusíť – soustava tematických skupin na LI:

https://www.edusit.cz/p/o-edusiti


Jitka Kunčarová
garantka intervence Rozvoj výuky cizích jazyků

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

GSM: +420 608 658 151
E-mail: jitka.kuncarova@npi.cz

www.npi.cz
www.pkap.cz

Ve skupině Rozvoj výuky cizích jazyků na LinkedIn propojujeme lidi a 

myšlenky. Chceme, aby se žáci domluvili cizím jazykem. Pomáháme 

učitelům nejen s angličtinou.

Edusíť je nástrojem, jak sdílet know-how a diskutovat vzdělávací 

témata s odborníky, pedagogickou veřejností i dalšími aktéry ve 

vzdělávání.

Edusíť a život na LinkedIn
očima garantky intervence

https://www.npi.cz/
http://www.nuv.cz/p-kap/projekt-1


Mgr. Pavla Chocholová
odborný garant v Plzeňském kraji v projektu P-KAP

Tylova 33, 301 00 Plzeň

GSM: +420 775 583 517 
Tel:    +420 377 519 141
E-mail: pavla.chocholova@npi.cz

www.npi.cz
www.pkap.cz

Metodickou podporou se v projektu P-KAP snažíme přispět ke zvýšení 

kvality vzdělávání a strategického řízení 

v krajích a v jednotlivých SŠ a VOŠ. 

Posláním projektu je pomoci sladit vzdělávací politiku na školské, krajské 

a národní úrovni.

Edusíť je nástrojem, jak sdílet know-how a diskutovat vzdělávací 

témata s odborníky, pedagogickou veřejností

i s dalšími aktéry ve vzdělávání.

Edusíť a život na LinkedIn 
očima odborného garanta

https://www.npi.cz/
http://www.nuv.cz/p-kap/projekt-1


Jitka Kunčarová, NPI a OPEN AGENCY s.r.o.

Proč jsem aktivní na LinkedIn



Pavla Chocholová, NPI a Info Kariéra (KCVJŠ Plzeň)

Proč jsem aktivní na LinkedIn



• Zajímají mě názory různých lidí na vzdělávání.

• Chci lépe komunikovat o tom, co dělám.

• Ráda se učím od profesionálů tím, že sleduji, co a jak dělají.

• Na LI oslovuji jen ty, u kterých jsem si přečetla jejich profil. 

• Podobně dávám možnost mě oslovit stovkám lidí.

Jak jsem začínala na LI



• Pohybuji se v oblasti vzdělávání, osobního rozvoje – LinkedIn je místo, kde jsou lidi jako já, 

jsem na ně zvědavá.

• LI mi poskytuje podněty, vhled, ale třeba i zdroje, informace, je to místo, kde zní různé 

názory, vznikají tu příležitosti, kontakty...

• Je to i pracovní nástroj. Pro oslovení cílových skupin, pro hledání spolupráce, ale i pro 

poradenství.

• Na LI oslovuji jen ty, kteří mě zaujali (a působí na mě pozitivně jejich profil) a vidím nějaký 

potenciál spolupráce, společných zájmů.

• Svým profilem a aktivitou se prezentuji jako profesionál, ale i jako člověk, učím se 

komunikovat o tom, co dělám.

Jak jsem začínala na LI



Všichni rozumí tomu, co dělám.

Upravila jsem si v profilu „O mně“ 



Všichni rozumí tomu, co dělám?

Upravila jsem si v profilu „O mně“ 

Takhle to vidí běžný člověk 

v prohlížeči. 

Mám veřejný profil.



Mohu prezentovat, co dělám.

Aktualizuji pracovní zkušenosti v mém profilu

Publikuji svoje výstupy.



Mohu prezentovat, co dělám. Dozvídám se, co dělají „mí lidé v síti”.

Aktualizuji pracovní zkušenosti v mém profilu



Ale vytvořit a publikovat příspěvek je snadné...

Více čtu, než píšu příspěvky



Sdílím pozvánky, články, dokumenty...

Více čtu, než píšu příspěvky



Reporty z LinkedIn umožňují udržovat si přehled...

Mé příspěvky a komentáře



Reporty z LinkedIn umožňují udržovat si přehled...

Mé příspěvky a komentáře



Moc vážně to neberu ;-)



Zpětná vazba a reference jsou ve službách důležité...

Požádejte o doporučení a nekopírujte



Osobní doporučení a/nebo potvrzení kompetencí jako dostupná zpětná vazba

Požádejte o doporučení …

Anonymní okno prohlížeče

(nepřihlášený uživatel)

Přihlášený uživatel 

(tak to vidím já)



• www.linkedin.com/in/jitka-kunčarová

• kuncarova@openagency.cz

Budu se těšit na Vaše příspěvky a 
komentáře na LI, Jitka.

Kontaktujte mě...

http://www.linkedin.com/in/jitka-kunčarová
mailto:kuncarova@openagency.cz


Společně můžeme ovlivňovat a tvořit vzdělávací 

systém.

Je to o lidech. 

O kontaktech.

O komunikaci. 

O společném (?) pohledu na věc.

O konsensu.

O nás.

https://www.linkedin.com/in/pavla-chocholova/

Stačí se spojit, stát se členem a můžeme 
spolu sdílet, bavit se a spolupracovat… 

Pojďte do toho s námi!

https://www.linkedin.com/in/pavla-chocholova/


Podmínka = osobní profil na LinkedIn

→ Požádat o členství samostatně – kontakty na 

jednotlivé skupiny a jejich garanty najdete na edusit.cz

… nebo kontaktovat odborného garanta či garanta 

intervence, vstoupit do spojení na LI a garant rád 

pozvánku zajistí.

Jak se stát členem:

https://www.edusit.cz/


Edusíť v krajích
• Jaké priority se řeší v krajích.

• Provázanost s KAP.

• Naši garanti v prostředí pracují, znají ho.

• Spolupráce MAP x KAP.

• Nejjednodušší cesta, kam se obrátit.

Regionální podpora



Ústecký kraj - priority

DZ ÚK 2020-24 a KAP 2

1. Gramotnosti - čtenářská, matematická a digitální
- OMS (MCKP, DVPP, letní a zimní školy, půjčovna pomůcek, motivační výjezdy, 

veletrhy)

2. Polytechnické vzdělávání a soulad výuky s trhem práce
- technické kluby, Centrum virtuálního prototypování UJEP, OMS (Ch, Bi, F), 

exkurze,
spolupráce škola - firma (podnikavost a chemie)

3. Společné vzdělávání
- rovné příležitosti ve vzdělávání (OMS)
- kariérové poradenství, předčasné odchody, komunikační dovednosti

více zde: IKAP A2 a IKAP B2

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1743182
https://rskuk.cz/files/KAP/KAP-II./KRAJSKY-AKCNI-PLAN-VZDELAVANI-V-UK-komplet.pdf
https://rskuk.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-gramotnosti-v-uk-uk-ikap-a2
https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2


DZ LK 2020 - 2024 a KAP LK II

 rozvoj odborného a polytechnického 
vzdělávání, budování center 
odborného vzdělávání (COV)

 podpora nadaných a talentovaných 
žáků

 rozvoj pedagogických pracovníků 
(metodická centra, vzdělávání)

 Další informace naleznete na EDULK

https://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=p8TK3zukcMU%3d&tabid=72
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=EdhafVYG33A%3d&tabid=160&mid=756
https://www.edulk.cz/


KAP II DLOUHODOBÝ ZÁMĚR

Zvýšení úspěšnosti studentů u maturit, zvýšení kvality vzdělávání - optimalizace

Inkluze

podpora nadaných a talentovaných žáků, podpora zlepšení činnosti metodiků prevence, půjčovna 

kompenzačních pomůcek

Gramotnosti - čtenářská, matematická a digitální

vzdělávání pedagogických pracovníků, modernizace využívaných technologií

Polytechnické vzdělávání

modernizace vybavení, SMART výuková centra

Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů

odborné praxe na pracovištích zaměstnavatelů, zapojení odborníků z praxe do výuky

- KOMPENDIUM DOBRÉ 

PRAXE

http://kap-stredocesky.cz/informace/kap-2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy
https://ikap.kr-stredocesky.cz/files/uploads/Kompendium%20IKAP_p%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf


Kraj HM Praha – priority
zdroj: DZ, KAP, I-KAP

polytechnické 
vzdělávání 

(Polytechbus, TOP 
kempy s odborníky 

z praxe)

podpora digitální 
gramotnosti - CIV –
Centra interaktivní 
výuky ve školách

rozvoj kariérového 
poradenství 

(portfolio žáka)

podpora mobilit a 
zahraniční 
spolupráce 

(Eurocities, Xarxa
FP)

leadership pro 
vedení škol a jeho 
sdílení s Evropou

podpora 
matematické a 

čtenářské 
gramotnosti

rozvoj SŠ a 
VOŠ jako Center 

CŽU

inkluze – podpora 
nadaných a 

talentovaných žáků

https://kap-praha.cz/

https://kap-praha.cz/


SHRNUTÍ • Edusíť = LinkedInové skupiny + Katalog.

• Jste /můžete být registrovanými odborníky (Potvrdit pravidla - per rollam).

• Jste dohledatelní na edusit.cz - poskytujete podporu dle svých možností.

• Máte přístup do uzavřené skupiny pro registrované odborníky, kde řešíte interní 

záležitosti Katalogu a Edusítě jako celku, jste informováni o novinkách.

• Další setkání - červen po tématech (oblastech intervencí).

• Těšíme se na spolupráci.



LinkedIn

Katalog

Registrace

Technické dotazy

Ostatní

Dotazy



www.edusit.cz

edusit@npi.cz

Národní pedagogický institut

České republiky

Senovážné náměstí 872/25

110 00  Praha 1

http://www.edusit.cz/
mailto:edusit@npi.cz


Děkujeme za pozornost

edusit@npi.cz


