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„Pomáháme školám k úspěchu“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, jehož cílem je  
přispívat k tomu, aby se co nejvíce dětí mohlo učit v dobrých školách, naplno a s radostí. 
Podporuje zhruba 760 pedagogů a jejich prostřednictvím přes 8,4 tisíce žáků. 
Projekt iniciovala Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. 

Nabízí inspirativní ukázky práce českých učitelů, kteří se neustále snaží 
zlepšovat svou výuku, aby dokázali co nejlépe rozvíjet potenciál každého 
dítěte ve třídě. Prostřednictvím videí nahlédnete do hodin s párovou vý-
ukou, zjistíte, jak se učí matematika podle metody prof. Hejného nebo  
se dozvíte, jaké jsou principy dílny čtení a jak s ní začít již v první třídě. 
Videa slouží především k dalšímu učení vás, pedagogů. Nechybí u nich 
odborné komentáře a učitelé je mohou používat jak pro samostudium, tak 
i při interních rozborech hodin ve školách, školeních a seminářích.  
K odběru nových videí, která průběžně přidáváme, se můžete registrovat 
přímo na Youtube Pomáháme školám k úspěchu.

Rádi byste lépe porozuměli tomu, jak se dnes děti ve školách učí? 
Zamýšlíte se, jak přispět ke zkvalitnění výuky na vaší škole?

Hledáte inspirativní podněty pro výuku?

Časopis Kritická gramotnost 
Přináší aktuální poznatky týkající se rozvoje čtenářské a kritické gramot-
nosti, výukové lekce i profesní příběhy učitelů, kteří vedou čtenářské 
dílny nebo se věnují rozvoji kritické gramotnosti v naučných předmětech. 
Časopis vychází od konce roku 2015 v elektronické verzi třikrát za školní 
rok. Jednou ročně připravujeme speciální tištěné vydání. 
K pravidelnému bezplatnému odběru elektronického časopisu se můžete 
přihlásit prostřednictvím registračního formuláře v sekci „Chci se zapojit“ 
na webu www.pomahameskolam.cz, kde je dostupný i archiv vydání.  

Pomáháme školám k úspěchu

Web projektu Pomáháme školám k úspěchu přináší nejen informace o různých formách podpory kvalitní výuky na 
českých základních školách, ale je i bránou k řadě materiálů pro výuku, jako jsou například metodická videa pro učitele 
nebo  elektronický časopis Kritická gramotnost. 
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