
Kampaň Rady Evropy „Free to Speak, Safe to Learn“ 
Democratic Schools for All  

Část 2 dotazníku Rady Evropy: DEMOKRATICKÉ POSTUPY/PRAXI VE ŠKOLE 
Instrukce pro vyplnění   

 Dotazník prosím vyplňujte přímo do formuláře, který je k dispozici na tomto odkazu: 

https://www.surveymonkey.com/r/CNQFVSR, v angličtině nebo francouzštině 
 Každá škola může zaslat informace až o třech projektech v oblasti podpory demokratických 

postupů/praxe. 
 Dotazník je určen pro učitele, ředitele či zástupce ředitele škol. 

 

Překlad dotazníku pro lepší porozumění: 

 

Str. 1 
Kontaktní informace 

Název školy:  

Druh demokratického 
postupu/praxe 
(projekt, aktivita, 
nové opatření apod.): 

 

 
 

Jestliže se jedná o projekt Rady Evropy, prosím rozveďte. 
Jestliže se jedná o projekt jiné organizace (EU, UNESCO apod.), prosím rozveďte. 

Země:  

Váš partner/partneři:    

Délka:  

Používaný pracovní 
jazyk: 

  

Str. 2 

1)Jaká z následujících 
hlavních kritérií pro 
demokratickou školu 
jste zvažovali při 
realizaci daného 
postupu/praxe? 

(z každé tematické skupiny 
můžete vybrat více než 
jedno kritérium) 

a) Výuka a studium pro demokracii a lidská práva 
 Občanská výchova a/nebo výchova k lidským právům v osnovách. 
 Mimoškolní aktivity podporující demokracii a lidská práva. 
 Studenti/Žáci podílející se na svém učení. 
 Podpora pro studenty/žáky s postižením/další zranitelné skupiny. 
 Napomáhání kooperativnímu učení. 
 Metody zohledňující individuální odlišnosti studentů/žáků. 
 Využívání metod podporujících kritické myšlení a řešení problémů. 
 Možnost, aby studenti/žáci vyjádřili svůj názor. 
 Profesní rozvoj učitelů/vedení škol v oblasti výchovy k demokratickému občanství a 
lidským právům. 
 
b). Správa věcí veřejných a školská kultura 
 Školní dokumenty/Vedení školy reflektuje demokracii, rovnost a rozmanitost. 
 Jednotliví aktéři sdílejí principy školy. 
 Pravidla pro rovný přístup a rovné zacházení se všemi. 
 Iniciativní přístup ke kontroverzním otázkám. 
 Postupy pro smírné řešení konfliktů a boj proti diskriminaci, nenávistnému projevu a 
šikaně. 
 Mediátoři a techniky peer-to-peer pro složité záležitosti. 

https://www.surveymonkey.com/r/CNQFVSR


 Inkluzivní postupy pro uvítání nových studentů/žáků. 
 Účast na rozhodování. 
 Zapojení studentů/žáků. 
 Možnost, aby studenti/žáci vyjádřili svůj názor. 
 Pozitivní vztahy založené na spolupráci. 
 Transparentní výměna informací/přístup pro všechny. 
 
c) Partnerství s místní komunitou s cílem podporovat demokracii a lidská práva 
 Zapojení rodičů do života školy. 
 Projekt školy v místní komunitě. 
 Spolupráce s neziskovými nestátními organizacemi/jinými organizacemi působícími 
v místní komunitě. 
 Spolupráce s místními úřady. 
 Zapojení do školní sítě. 
 Spolupráce s dalšími školami (na národní/mezinárodní úrovni). 

 

Str.3 

2)Jaká klíčová témata 
jste při realizaci 
daného postupu/praxe 
řešili? 

(můžete zaškrtnout více než 
jednu kolonku) 

 

   
 Opatření proti šikaně 
 Demokratické 
kompetence 
 Řešení konfliktů 
 Demokracie 

 Pohlaví 
 Globalizace 
 Migranti 
 Menšiny 
 Uprchlíci 

 Kontroverzní záležitosti 
 Demokratické občanství 
 Svoboda slova  
 Lidská práva 
 Bezpečná místa 

 Digitální občanství  Chudoba  Sexuální orientace 
 Postižení 
 Rozmanitost 
 Životní prostředí 
 Násilný extremismus 
a radikalizace 
 

 Náboženské 
i nenáboženské 
vyznání 
 Dovednosti 

 Zvláštní potřeby 
 Násilí 
 Jiné 
(prosím rozveďte) 

 

3)Jaké činnosti, které 
konkrétně souvisely 
s výše zvolenými 
klíčovými tématy, jste 
ve škole dělali a jak? 
(popis postupu/praxe – 
max. 500 slov) 
 

Nezapomeňte, že 
můžete nahrát jakýkoli 
dokument, fotku, 
video atp. související 
s daným 
postupem/praxí! 
 

 

 

 

4)S jakými problémy 
jste se během daného 
postupu/praxe 
potýkali? 
(max. 250 slov) 

 

 

 



5)Jaké byly výsledky 
tohoto postupu/praxe? 
(max. 250 slov) 

 

 

Str.4 

6) Rada Evropy je 
autorem řady 
materiálů o občanské 
výchově a výchově k 
lidským právům. 
Jestliže jste použili 
materiály Rady Evropy 
při přípravě či realizaci 
daného 
postupu/praxe, 
zaškrtněte prosím 
příslušné kolonky. 
(můžete zaškrtnout 
více než jednu 
kolonku) 

 Příručka Competences for democratic culture [Kompetence pro demokratickou 
kulturu] 
 Living democracy (manuály pro učitele o výchově k demokracii) 
 Příručka Democratic governance of schools [Demokratické řízení škol] 
 Příručka Addressing violence in schools [Řešení násilí ve škole] 
 Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní 
 Příručka Managing controversy [Zvládání kontroverzních témat] 
 Školicí materiály Teaching controversial issues [Výuka kontroverzních témat] 
 Compass (manuál pro výchovu mládeže k lidským právům) 
 Compassito (manuál pro výchovu dětí k lidským právům) 
 Bookmarks (manuál pro boj s nenávistným projevem) 
 Signposts (příručka pro výuku o náboženských i nenáboženských světonázorech 
v multikulturním vzdělávání) 
 We can! (příručka o tom, jak zakročit proti nenávistnému projevu) 
 Mirrors (manuál o potírání anticikanismu) 
 Bookmark (manuál pro boj s nenávistným projevem) 
 Gender Matters [Na pohlaví záleží] 
 Human Rights and Democracy Start with Us – Charter for All [Lidská práva a 
demokracie začínají u nás – charta pro všechny] 
 Freedom(s) – Learning activities for secondary schools on the case law of the 
European Court of Human Rights [Svoboda/Svobody – vzdělávací aktivity pro 
střední školy pracující s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva] 
 How all Teachers Can Support EDC/HRE: A Framework for the Development of 
Competencies [Jak mohou učitelé podpořit výchovu k demokratickému 
občanství/výchovu k lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí] 
 Multimediální materiály (např. video „Beat Bullying“ [„Stop šikaně“], kreslený 
seriál „Democracy and Human Rights at School“ [„Demokracie a lidská práva ve 
škole“], video „Corporal punishment at school: how two parents decided to change 
things“ [„Tělesné tresty ve škole: jak se dva rodiče rozhodli věci změnit“]) 
 Jiné (prosím rozveďte) 
 

 

7)Chtěli byste se o 
některých materiálech 
Rady Evropy 
zmíněných v předchozí 
otázce dozvědět více? 
 
Pokud ano, zaškrtněte 
prosím níže příslušnou 
kolonku (můžete zvolit 

více než jednu) 

 Příručka Competences for democratic culture [Kompetence pro demokratickou 
kulturu] 
 Living democracy (manuály pro učitele o výchově k demokracii) 
 Příručka Democratic governance of schools [Demokratické řízení škol] 
 Příručka Addressing violence in schools [Řešení násilí ve škole] 
 Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní 
 Příručka Managing controversy [Zvládání kontroverzních témat] 
 Školicí materiály Teaching controversial issues [Výuka kontroverzních témat] 
 Compass (manuál pro výchovu mládeže k lidským právům) 
 Compassito (manuál pro výchovu dětí k lidským právům) 
 Bookmarks (manuál pro boj s nenávistným projevem) 
 Signposts (příručka pro výuku o náboženských i nenáboženských světonázorech 
v multikulturním vzdělávání) 
 We can! (příručka o tom, jak zakročit proti nenávistnému projevu) 
 Mirrors (manuál o potírání anticikanismu) 
 Bookmark (manuál pro boj s nenávistným projevem) 
 Gender Matters [Na pohlaví záleží] 



 Human Rights and Democracy Start with Us – Charter for All [Lidská práva a 
demokracie začínají u nás – charta pro všechny] 
 Freedom(s) – Learning activities for secondary schools on the case law of the 
European Court of Human Rights [Svoboda/Svobody – vzdělávací aktivity pro 
střední školy pracující s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva] 
 How all Teachers Can Support EDC/HRE: A Framework for the Development of 
Competencies [Jak mohou učitelé podpořit výchovu k demokratickému 
občanství/výchovu k lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí] 
 Multimediální materiály (např. video „Beat Bullying“ [„Stop šikaně“], kreslený 
seriál „Democracy and Human Rights at School“ [„Demokracie a lidská práva ve 
škole“], video „Corporal punishment at school: how two parents decided to change 
things“ [„Tělesné tresty ve škole: jak se dva rodiče rozhodli věci změnit“]) 
 Jiné (prosím rozveďte) 
 

 

Str.5 

8) Internetové stránky 
školy: 

 

 
 


