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ÚVODNÍ SLOVO

DO PILOTÁŽE AKTIVITY ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL   
  HLEDÁME 100 ŠKOL 
SE ZAČÍNAJÍCÍM UČITELEM

Milé kolegyně, milí kolegové, 

právě jste otevřeli letošní první číslo newsletteru SYPO, ve kterém se dočtete, 
co pro vás chystáme na první pololetí roku 2020. Všechny naše klíčové aktivity 
za sebou mají plno práce a představují vám mnoho novinek. 

Klíčová aktivita Kabinety zahájí činnost tří nových kabinetů a realizuje oblastní 
workshopy. Klíčová aktivita Management přichystala nové workshopy pro vede-
ní škol a oblastní konferenci. Klíčová aktivita Začínající učitel zase vybírá školy 
do druhého kola pilotáže. A konečně klíčová aktivita Podpora připravila více než 
30 nových webinářů.

Zkrátka a dobře profesní podpora projektu SYPO má i v tomto roce velmi konkrétní 
obrysy. Věřím, že si z naší nabídky vyberete.

Mgr. Jiří Nekola, 
hlavní projektový manažer

Do druhého kola pilotáže Modelu sytému podpory začína-
jících učitelů hledáme 100 škol z řad MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, 
ve kterých bude příští rok působit začínající učitel a které 
mají zájem o profesní podporu při jeho zapojení do praxe. 
„O zapojení do prvního kola pilotáže, které probíhá v tomto 
školním roce, byl mezi školami velký zájem. Proto jsme velmi 
rádi, že v příštím školním roce můžeme podporu nabídnout 
mnohem většímu počtu škol,“ říká Mgr. Monika Brodská, 
týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projek-
tu SYPO. Pomoc v procesu adaptace začínajícího učitele 
v prvním a druhém roce praxe bude probíhat od června 
2020 do června 2022. „Podpora projektu SYPO je záměrně 
nastavena již od června, abychom vedení školy i uvádějící-
mu učitel poskytli všechny potřebné informace včas,“ dopl-
ňuje M. Brodská.

Zapojené školy mimo jiné obdrží Model systému podpory 
začínajících učitelů s návrhem průběhu a doporučených 
činností adaptačního období nebo podrobný manuál pilotá-
že. Budou moct využívat podpory garanta pilotáže či odbor-
ného krajského metodika přímo ve škole nebo na krajském 
pracovišti NPI ČR.

Více informací je k dispozici 
u odborných krajských me-
todiků na krajských praco-
vištích NPI ČR, u kterých je 
také možné se do pilotáže 
do konce března přihlásit.

FFAC18 
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První pololetí roku 2020 zasvětí SKŘ práci 
na Modelu systému podpory vedení škol. Ten 
přinese návod a doporučení, jak postupovat 
při prohlubování, zdokonalování a rozšiřování 
kvalifikace a profesních kompetencí. Jednotli-
vé sekce a zřízené pracovní skupiny pak dále 
pracují na stanovených tématech. V rámci 
Sekce ZŠ byl zpracován podnět k řešení té-
matu žáků cizinců na základních školách. Na-
příč sekcemi pokračuje práce na návrhu nové 
podoby standardu studia pro ředitele škol. 
Nejbližší jednání Pléna a Předsednictva SKŘ 
proběhne 26. 2. 2020.

 STÁLÁ 
KONFERENCE 
       ŘEDITELŮ 

Od března spouštíme další vlnu vlastní podpory pro ve-
doucí pracovníky škol. Aktuálně jsou v jednotlivých krajích 
vypisovány termíny workshopů k profesnímu rozvoji, který 
je vstupní branou pro možnost získat další podporu, ať už 
ve formě skupinových nebo individuálních konzultací. 
V dubnu a květnu pak proběhnou první benchlearningy. 
O možnostech přihlásit se budeme informovat na našich 
webových stránkách www.projektsypo.cz a na Facebooku.
Pokud působíte ve vedení školy, budete se moct zdarma 
zúčastnit např. těchto workshopů:

Zveme vás na oblastní konferenci, která se bude konat 31. 3. 2020 ve Zlíně 
na téma Klima školy. Pro více informací sledujte naše webové stránky, kde 
najdete i přihlášky, a Facebook.

WORKSHOPY 
  PRO VEDOUCÍ 
PRACOVNÍKY ŠKOL

POZVÁNKA

Moderní a efektivní řízení školy s pomocí 
cloudových technologií – nově 
vypsané termíny v Praze a Pardubicích

Mediální trénink pro vedení škol – workshop 
proběhne v šesti krajích, konat se bude v Praze, 
Pardubicích, Českých Budějovicích, Brně, 
Hradci Králové a Liberci.

NOVÉ WEBINÁŘE: 
OBOROVÉ DIDAKTIKY
Na jaře představíme nové webináře, jejichž cílem je sezná-
mit učitele s aktuálními informacemi v jednotlivých oborech 
nebo s novými trendy ve výuce. Témata webinářů vybíra-
jí a doporučují členové metodických kabinetů příslušných 
aprobací. 
„Na jaro jsme přichystali dvakrát více webinářů než v minulé 
vlně, a tak věřím, že si učitelé češtiny, matematiky a ICT, 

a možná nejen oni, vyberou,“ říká Mgr. Martin Plitz, DiS., 
týmový manažer klíčové aktivity Podpora projektu SYPO, 
a doplňuje: „Při přípravě webinářů jsme zareagovali na pod-
něty účastníků a tentokrát jsme webináře rozdělili na ty, kte-
ré jsou určeny pro učitele na základních školách, a na ty pro 
učitele na školách středních.“
Všechny webináře budou bezplatné a budou zveřejněny 
ve vzdělávací nabídce Národního pedagogického institutu 
České republiky www.npicr.cz a na webových stránkách 
www.projektsypo.cz.
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WEBINÁŘE,      
      ŘÍJEN 2019 – 
LEDEN 2020

17

1 287

1 336
3

odvysílaných webinářů 
v první vlně

diváků vidělo tři zveřejněné webináře 
( jeden z každého oboru)

Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informatika a ICT

obory

Všech živých vysílání 
se zúčastnilo celkem

účastníků

Každý webinář 
byl opakován

Matematika 
a její aplikace 

Informatika 
a ICT 

Český jazyk 
a literatura

6 5 6
4x

138 576 622

306 696 285
účastníků účastníků účastníků

zhlédnutí jednoho 
webináře na YouTube

zhlédnutí jednoho 
webináře na YouTube

zhlédnutí jednoho 
webináře na YouTube
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PŘIPRAVOVANÉ WEBINÁŘE, 
    ÚNOR – ČERVEN 2020

CHYSTANÉ WEBINÁŘE, 
   ŘÍJEN 2020 – LEDEN 2021

Český jazyk a literatura pro ZŠ

Český jazyk a literatura pro SŠ

Matematika a její aplikace pro ZŠ

Matematika a její aplikace pro SŠ

Informatika a ICT pro ZŠ

Informatika a ICT pro SŠ

Český jazyk a literatura

Matematika a její aplikace

Informatika a ICT

Český jazyk 
a literatura pro ZŠ

Témata i lektoři budou upřesněni v průběhu 1. pololetí 
2020 v součinnosti s příslušnými národními kabinety.

Obory:

Matematika a její 
aplikace pro ZŠ

Český jazyk 
a literatura pro SŠ

Matematika a její 
aplikace pro SŠ

Informatika 
a ICT pro ZŠ

Informatika 
a ICT pro SŠ

Netiketa napříč 
internetem

Hlasování 
a online aplikace 

ve výuce 
matematiky 

Komunikace na 
sociálních sítích 

a sociálních 
fórech

Význam 
komplexních 

úloh ve 
vzdělávání

Teoretická 
východiska 
výuky ICT 

Teoretická 
východiska 
výuky ICT 

Autorská práva 
a licence 

v hodinách 
českého jazyka na 

2. stupni ZŠ

Diferenciace 
a individualizace 

ve výuce 
matematiky dle 

typů žáků 

34
webinářů 

ze šesti oblastí

Předškolní vzdělávání 

Prvostupňové vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

Kompletní nabídku webinářů najdete na www.projektsypo.cz
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V lednu proběhla tři setkání předsedů krajských meto-
dických kabinetů, kabinetu Český jazyk a literatura, Ma-
tematika a její aplikace a Informatika a ICT. Krajské kabi-
nety působí ve všech čtrnácti regionech ČR, v současné 
době sdružují téměř 300 učitelů základních a středních 
škol, zástupců školních poradenských pracovišť a vy-
sokých škol vzdělávajících pedagogické pracovníky. 
Setkání se zúčastnili také zástupci MŠMT a národních 
metodických kabinetů. 

V LEDNU SE SEŠLI PŘEDSEDOVÉ TŘÍ 
  KRAJSKÝCH KABINETŮ Z CELÉ ČR

SYPO HLEDÁ 
 UČITELE 
           A ŘEDITELE 
DO NOVÝCH KABINETŮ

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ře-
ditelů hledá do nově vznikajících národních a krajských 
kabinetů zástupce z řad učitelů a ředitelů. Po matema-
tice, českém jazyku a ICT začnou fungovat metodické 
kabinety Předškolního vzdělávání, Prvostupňového 
vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání. 

Hlavním cílem národních kabinetů je vytvořit prostor pro 
odborný růst a profesní rozvoj pedagogů. „Pro učitele jsou 
nově vznikající kabinety jedinečnou příležitostí, jak se po-
dílet na rozvoji předmětových didaktik a náplni výuky,“ říká 
Mgr. Josef Slovák, manažer projektu SYPO, a dodává: „Uči-
telé a ředitelé zapojení do již fungujících národních i kraj-
ských kabinetů například nyní začínají spolupracovat na 
aktualizaci RVP pro příslušné předměty.“

V národních kabinetech spolupracují zástupci klíčových 
institucí, které se věnují vzdělávání, jako např. MŠMT, ČŠI 
nebo NPI ČR, a zástupci z řad pedagogické veřejnosti, tedy 
učitelé a ředitelé příslušných aprobací.

Jedním z hlavních cílů metodických kabinetů je profesní 
podpora učitelů všech druhů škol pomocí nejrůznějších 
vzdělávacích aktivit jako jsou webináře, workshopy nebo 
konzultace. „Metodické kabinety jsou aktuálně vnímány 
jako nový prvek dlouhodobé, systémové a cílené spoluprá-
ce učitelů a Ministerstva školství,“ říká Mgr. Josef Slovák, 
manažer projektu SYPO, a dodává: „V oblasti aktualizací 
RVP, které nyní probíhají, počítá MŠMT s aktivním zapoje-
ním členů krajských metodických kabinetů, kteří do aktu-
alizací přinesou praktický pohled a zároveň předají nové 
informace z MŠMT do škol ve svých regionech.“  

HLEDÁME UČITELE A ŘEDITELE 
DO NOVÝCH KABINETŮ:

 • Předškolní vzdělávání, 
 • Prvostupňové vzdělávání, 
 • Přírodovědné vzdělávání. 

Více informací najdete na www.projektsypo.cz. 

2019

2020

2020+
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Co pro vás znamená pojem ředitel? Jak ředitele škol vní-
máte?
Ředitel je role. Být ředitelem znamená danou roli přijmout, 
vnímat ji, prozkoumávat a hlavně dál rozvíjet. Ředitel profe-
sionál by měl hledat cesty, jak se dál zdokonalovat, měl by 
umět vyhodnocovat to, co je pro něj a jeho školu užitečné 
a prospěšné. Pro mne osobně je ředitel ten, kdo ví, co chce, 
má vizi, je autoritou, dokáže oceňovat, inspirovat, sdílet, řídit 
i vést. Je to člověk, který i chybuje, nebojí se chybu přijmout 
a pracovat s ní.

V rámci projektu SYPO působíte jako lektorka worksho-
pů pro ředitele, věnujete se jim také ve skupinových 
a individuálních konzultacích. Jak ředitelé hodnotí tyto 
konkrétní formy podpory?
Já osobně projekt SYPO vnímám jako velmi důležitý. Nově 
představuje systémovou podporu managementu, která je 
nutná u nových i zkušených ředitelů. Já se s řediteli setkávám 
na workshopech a skupinových i individuálních konzultacích, 
kdy každá z uvedených forem představuje trochu jiný způsob 
práce, vzdělávání a profesního rozvoje.  Na workshopech se 
mohou ředitelé setkat s kolegy. Taková společná setkávání 
ředitelů – ať už formální na workshopech nebo neformální 
například o přestávkách nebo ve volném čase – jsou vel-
mi důležitá a užitečná. Skupinové konzultace propojují pár 
ředitelů, kteří sdílejí společný problém a mohou k němu při-
stupovat z několika pohledů. Individuální konzultace, která 
je jako forma podpory v České republice poměrně unikátní, 
se odehrává pouze mezi ředitelem a koučem, mentorem či 
supervizorem. Tato forma pomáhá k vyhodnocení úspěchů 
i oblastí pro zlepšení a pomáhá řediteli najít konkrétní řešení.  
Mého workshopu se zatím účastnilo 15 ředitelů, z toho 8 
mělo zájem o další individuální podporu. Věřím, že velkému 
zájmu napomohla i důvěrná a otevřená  atmosféra během 
workshopu i skupinových konzultací. 

Jak podle vašich zkušeností ředitelé vybírají vzdělávací 
programy?
Ředitel, který má zájem o profesní rozvoj svůj a následně své 
školy, sleduje nabídku vzdělávacích programů ve svém oko-
lí. Má své ověřené zdroje. Mnohdy se inspiruje zkušenostmi 
svých kolegů ředitelů. Ředitel, který se snaží o svůj osob-

MGR. JANA 
 KAZÍKOVÁ:
ŘEDITEL, KTERÝ ROZVÍJÍ SEBE, ROZVÍJÍ 
  I SVOU ŠKOLU, UČITELE, ŽÁKY

ní rozvoj, tím zároveň ukazuje, že mu záleží na rozvoji celé 
školy, tím pádem i na rozvoji učitelů a žáků. Svým postojem 
k vlastnímu učení se stává vzorem.

Jaká témata jsou podle vás pro ředitele zajímavá?
Mnoho ředitelů se, vcelku pochopitelně, zajímá o témata 
spojená s legislativou, financováním nebo novými opat-
řeními (jako byla například inkluze). Další velkou oblastí, 
pro ředitele atraktivní, je téma vedení lidí. Zajímá je, jak pod-
porovat profesní rozvoj učitelů ve své škole, jak s nimi spo-
lupracovat, jak posílit jejich vnitřní motivaci a jak podněcovat 
jejich loajalitu ke škole. Vnímají syndrom přetíženosti učitelů. 
Dále ředitele zajímá, jak řešit nečekané problémy a náročné 
situace nebo jak komunikovat s rodiči, se zřizovatelem apod. 
A velkým tématem je pro ředitele monitoring a evaluace 
pro zvyšování kvality, tedy jak vyhodnocovat výuku a její kvalitu. 
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Mgr. Jana Kazíková vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Masarykově univerzi-
tě Brno. Působila jako učitelka, v současné době se věnuje lektorské a konzultační činnosti, je koučkou 
a mentorkou. V rámci projektu SYPO působí jako lektorka workshopů a skupinových i individuálních kon-
zultací určených pro ředitele škol. 

Co z vašeho pohledu lektorky a koučky znamená práce 
ředitele?
Práce ředitele je podle mě velmi pestrý a měnící se kaleido-
skop, který má dané hranice a proměnlivé parametry. Mys-
lím, že ředitel by měl vždy fungovat zároveň ve dvou hlavních 
oblastech, a to v oblasti řízení a v oblasti vedení školy. Ředi-
tel řídící dává instrukce, vyžaduje, přikazuje, hodnotí. A ten 
samý ředitel – z pohledu vedení – také poskytuje důvěru 
a inspiraci, podporuje učitele, žáky i rodiče. Vyhodnocuje to, 
co ve škole funguje, a to, co nefunguje. Určuje, co je důležité, 
čemu se bude věnovat a co bude delegovat na kolegy. Roz-
hodne, co je pro jeho práci nutné a užitečné.

Vnímáte rozdíly v přístupu ke vzdělávání mezi řediteli 
MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ? 
Každá škola je jiná, originální, svá. Každý ředitel nahlíží na 
své vzdělávání z různých úhlů pohledu, ze specifických po-
třeb a s ohledem na možnosti školy. Jiné potřeby a jiné časo-
vé možnosti má ředitel malé mateřské školy nebo malotřídky, 

jiné je to u ředitele velké školy, třeba i s odloučenými pracovi-
šti v jiných městech. Například v mateřských školách obecně 
leží velká porce administrativy na ředitelích, v malotřídkách 
je velmi náročná zastupitelnost během vzdělávání pedago-
gů. Každá škola má svá specifika. Ráda podporuji ředitele, 
kteří si vybírají vzdělávání s ohledem na vizi školy a získané 
poznatky a inspirace pak do své školy přináší. 

Jaké jsou podle vás fáze profesního života ředitelů?
Z mého pohledu rozlišuji tři základní fáze. První je určitě za-
hájení nebo začátek práce ředitele. Nový ředitel se nachází 
v adaptační fázi, zjišťuje, co vlastně jeho nová role obnáší 
a jaké jsou na něj kladeny požadavky. Poté následuje fáze 
zrání, ve které ředitel vědomě pracuje na své roli a dál se roz-
víjí. A na fázi zrání navazuje fáze, ve které se dobrý ředitel stá-
vá inspirací pro své kolegy, ostatní ředitele, má za sebou svůj 
profesní příběh a naplňuje svou vizi  školy. Jednotlivé fáze 
pochopitelně nejde vymezit roky, přechod mezi nimi je indivi-
duální a záleží na osobnosti a přístupu konkrétního ředitele. 


