


Step by Step ČR, o.p.s. (SbS ČR) jako jediný držitel licence pro šíření 

vzdělávacího programu Začít spolu udělené ISSA (International Step by Step 

Association) a držitel ochranné známky na Vzdělávací program Začít spolu® 

udělené Úřadem průmyslového vlastnictví je jediným odborným garantem 

vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto programu v České republice. SbS

ČR, o.p.s. jako akreditovaná vzdělávací instituce má akreditovány vzdělávací 

programy v systému DVPP MŠMT pro učitele mateřských i základních škol, které 

se věnují Vzdělávacímu programu Začít spolu. Akreditované programy jsou 

svým obsahovým zaměřením a názvem jedinečné a je pouze v kompetenci SbS

ČR, o.p.s. s nimi dále nakládat. 
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SbS ČR v číslech

32

zapojených 

zemí

21

projektů 

ESF, ISSA*

263 a 92

školících 

akcí (na klíč)*

15 center 

kolegiální 

podpory

3800

proškolených 

pedagogů*

100+ MŠ

70 ZŠ

25 let v ČR

*Od roku 2014



Věříme, že vzdělávací systém má vychovávat děti tak, aby byly 

připravené na budoucnost a každé z nich využilo svůj potenciál. 

Pomáháme českému vzdělávacímu systému prostřednictvím profesní podpory vyučujících 

vzdělávat děti tak, aby každé z nich ve škole maximálně využívalo svůj potenciál a učilo se na 

základě vnitřní motivace. Pomáháme v mateřských a na 1. stupni základních škol vybudovat 

prostředí, které podporuje aktivní a smysluplné zapojení dětí a které je založené na respektu, 

spolupráci a vzájemné důvěře dětí, rodičů a vyučujících.
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Šíříme mezi učitele 

ucelený didaktický 

program Začít spolu -

formou skupinových kurzů 

a individuální podpory  

zkušenými metodiky a 

pedagogy z praxe.

Podporujeme kolegiální 

spolupráci a vzájemnou 

inspiraci vyučujících

zejména díky síti 

regionálních center Začít 

spolu

Organizujeme náslechy 

a stáže ve školách 

s inspirativní praxí 

v Čechách i v zahraničí.

Podporujeme učitele při 

zavádění inovativních 

postupů a moderních 

metod práce nejen ve 

školách Začít spolu

Propojujeme se s dalšími 

organizacemi a VŠ a 

společně tak vstupujeme 

do zásadních diskusí a 

projektů týkajících se 

budoucnosti českého 

vzdělávání.



Vize SbS ČR 

V každé mateřské a základní škole v ČR se učí tak jako v programu 

Začít spolu: Vyučující podporují děti / žáky k maximálnímu využívání 

svého potenciálu a k učení na základě vnitřní motivace. Prostředí škol 

podněcuje aktivní a smysluplné zapojení dětí.  Spolupráce ve školách je 

založená na respektu a vzájemné důvěře dětí, rodičů a vyučujících. 



Vzdělávací program Začít spolu® (v mezinárodním označení Step by Step) je 

otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti 

předškolního a mladšího školního věku založené na konstruktivistické pedagogice 

a respektujícím přístupu k dítěti.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. V ČR je realizován 

již od roku 1994. V současné době uplatňuje metodiku programu více než 100 

mateřských škol a 70 základních škol. Program je zároveň součástí mezinárodní 

vzdělávací sítě a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více jak 30 zemích světa. 

Kvalita pedagogické práce v programu Začít spolu je jasně definována standardy 

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Více o 

programu www.zacitspolu.eu.  

Co je vzdělávací program Začít spolu



Filozofie programu Začít spolu

Filozofie programu Začít spolu vychází z předpokladu, že každé dítě je jedinečná osobnost

disponujícím bohatým vnitřním vývojovým potenciálem, který je nutné podpořit takovým učebním

přístupem, metodami a učebními strategiemi, které budou dítěti nejlépe vyhovovat, které budou

rozvíjet dítě jako celistvou osobnost, a které budou dítě motivovat k dalšímu přirozenému učení.

Důraz je kladen na integrovanou výuku (učení v tematických celcích) a kooperativní výuku

(práce v centech aktivit, projektová výuka). Při učení je zohledňována také emoční stránka

procesu, kdy se předpokládá, že dítě se učí lépe novým věcem, pokud je učení spojeno také

s emotivním prožitkem. Jednou z priorit v procesu učení je tedy vytvoření podpůrného a

podnětného prostředí, kde se dítě bez obav a přirozeným způsobem pohybuje, učí se

prostřednictvím vlastních praktických činností, zkouší nové věci, objevuje a ověřuje si jejich

platnost a funkčnost (bez obav z chyby).

Klíčová slova
Aktivitní zapojení, spolupráce, respektující přístup, kritické myšlení, změna, dobrá atmosféra



Principy programu Začít spolu

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí 

s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt 

a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je

vzájemně propojeno.

,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát,

uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y

a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky 

v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.

V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se 

prožitkem.

Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.

Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy, radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem 

k učení (se).

Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou 

být samy sebou.



















Step by Step Česká republika, o.p.s.

Ortenovo náměstí 1487/12

170 00 Praha 7 - Holešovice

info@sbscr.cz

+420 222 963 596

www.zacitspolu.eu

Datová schránka: qnznpng

IČ: 26545381
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