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ÚVODNÍ SLOVO

ŠKOLY SE ZAČÍNAJÍCÍMI UČITELI SE MOHOU       
 ÚČASTNIT NOVĚ PŘIPRAVENÝCH KURZŮ

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

se začátkem školního roku si vám dovolujeme zaslat další číslo našeho 
newsletteru. Naše činnost již nabrala konkrétní obrysy, proto vám v dneš-
ním newsletteru rádi představíme, jaké workshopy, akce a kurzy jsme pro 
vás na letošní školní rok připravili. 
Kolega Martin Plitz vám v rozhovoru popíše, jaké pro vás, učitele, chys-
táme webináře a jaké by měly být jejich největší přínosy. Dozvíte se, co 
na podzim připravujeme pro ředitele a zástupce ředitelů. A stranou našeho 
zájmu nezůstávají v příštím školním roce ani začínající či uvádějící učitelé 
a vedení škol se začínajícími učiteli – i pro ně od podzimu chystáme zají-
mavé kurzy. 
V minulém školním roce zahájili intenzivní komunikaci se školami také naši 
krajští ICT metodici. Ukážeme vám, jaká témata vás, ředitele a učitele, 
v souvislosti s ICT ve školách nejvíce zajímají.  
Třešničkou na dortu je v závěru tohoto newsletteru zajímavý rozhovor s dě-
kanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň – což 
nás velmi těší – předsedou odborné rady projektu SYPO prof. PhDr. Mila-
nem Polem, CSc.
Doufám, že vám náš newsletter zpříjemní začátek školního roku,

Mgr. Jiří Nekola, 
hlavní projektový manažer

Od září 2019 do června 2020 mohou učitelé a ředitelé 
absolvovat kurzy týkající se podpory začínajících učitelů 
v adaptačním období. Kurzy mají rozdílný obsah podle toho, 
pro koho jsou určeny, tedy jestli jsou připraveny pro začí-
nající učitele, pro uvádějící učitele nebo pro vedení školy, 
jejich společným jmenovatelem je téma efektivního uvádění 
začínajících učitelů do praxe. Byly vytvořeny řediteli a zá-
stupci ředitelů různých druhů škol, ve kterých mají s realizací 
adaptačního období bohaté zkušenosti.

Každý kurz má délku 36 vyučovacích hodin a skládá se ze 
dvou prezenčních částí, dvou e-learningových částí a dvou 
praktických workshopů. První prezenční část kurzů bude 
spuštěna v polovině září 2019, proto je nejvyšší čas přihlásit 
se, pokud vás uvedené téma zajímá. 
Více informací o kurzech a možnost přihlášení najdete na 
webových stránkách http://www.projektsypo.cz/pridej-
te-se/pro-skoly.html a u odborných krajských metodiků 
SYPO na krajských pracovištích NIDV.

http://www.projektsypo.cz/pridejte-se/pro-skoly.html
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Proč vlastně v rámci projektu SYPO chystáte webináře?
Webináře jsou moderní formou vzdělávání a umožňují zpro-
středkovat téma široké posluchačské základně. Jejich obrov-
skou výhodou je, že se zájemci mohou zúčastnit bez nutnosti 
dojíždění. Věříme, že naše webináře svými tématy zaujmou 
mnoho pedagogů a že tento způsob zprostředkování infor-
mací bude nejefektivnější.

Čeho se budou týkat a pro koho jsou určeny?
Webináře, které budou realizovány v rámci projektu SYPO, 
se budou týkat dvou hlavních oblastí – oborových novinek 
a oborové didaktiky. Webináře k oborovým novinkám jsou ur-
čeny členům metodických kabinetů a jejich cílem je seznámit 
členy nově vzniklých metodických kabinetů s aktuálními no-
vými informacemi v jednotlivých oborech a podpořit je v jejich 
nové funkci. Webináře zaměřené na oborové didaktiky jsou 
určeny pro pedagogické pracovníky jednotlivých oborů a je-
jich cílem je seznámit učitele s novými trendy v daném oboru.

Kdo webináře připravil?
Témata vybírají a doporučují členové národních kabinetů 
konkrétního oboru v rámci pravidelných kolokvií. Zároveň 
také doporučují lektory a podílejí se na schvalování připra-

V rámci projektu SYPO vznikají webináře určené pro 
členy metodických kabinetů i pro ostatní pedagogické 
pracovníky. Co bude jejich náplní nebo jak bude mož-
né se do webinářů zapojit? To se dozvíte v následujícím 
rozhovoru. 

MARTIN 
 PLITZ:
  NA PODZIM PŘEDSTAVÍME 
  WEBINÁŘE ZAMĚŘENÉ 
 NA OBOROVÉ NOVINKY PRO ČEŠTINÁŘE, 
MATEMATIKY A INFORMATIKY

Matematika a její aplikace: 
• Zpracování dat s využitím kontingenční  
 tabulky – aneb jak získat z dat co nejvíce  
 informací
• Hry v hodinách matematiky

Informatika a ICT:
• Kybernetická bezpečnost
• Jak rozvíjet algoritmické myšlení   
 v hodinách?

Český jazyk a literatura:
• Hlavní korpusové zdroje pro češtinu
• Tzv. akviziční korpusy a jejich využití  
 pro  jazykové  vyučování

Příklady připravovaných 
témat: 
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vených webinářů. Samotný obsah připravují a následně rea-
lizují zkušení lektoři.

V současné době probíhá příprava témat webinářů pro členy 
metodických kabinetů Matematika a její aplikace, Informatika 
a ICT, Český jazyk a literatura. Tematicky jsou webináře za-
měřeny na novinky z jednotlivých oborů a pro každý metodic-
ký kabinet bude připraveno šest témat (6x 60min). Všechna 
témata budou včas zveřejněna v programové nabídce NIDV. 
Do výběru témat se v budoucnu zapojí také samotní účast-
níci webinářů. 

Kdy se budou webináře konat?
Webináře zaměřené na oborové novinky pro výše zmiňova-
né tři metodické kabinety jsou již připravené a představíme je 
na podzim tohoto roku. Každý webinář bude mít čtyři opako-
vání, nejprve budou poskytnuty členům metodických kabine-
tů a následně budou nabídnuty odborné veřejnosti. 
Všechny webináře budou zařazeny do běžné programové 
nabídky NIDV a budou bezplatné. Přihlášení bude možné 
přes webové stránky NIDV. O plánovaných webinářích bude 
odborná veřejnost informována také prostřednictvím kraj-
ských odborných metodiků a členů metodických kabinetů na 
krajské a oblastní úrovni. 

Mgr. Martin Plitz, DiS. je týmovým manažerem klíčové aktivity Podpora, 
dříve pracoval jako učitel a metodik pro vzdělávání v NIDV.

webinář

Webinář je moderní způsob živé online komunikace 
(výuky). Tato komunikace probíhá pouze prostřed-
nictvím internetu přes webový prohlížeč. Pojem 
„webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář. 
Poprvé se tento pojem začal používat začátkem 
21. století s rozšířením a s dokonalením techno-
logií pro videokonferenci. Účastník webináře ne-
potřebuje žádný speciální hardware ani software, 
proto je jeho využití a nabízené možnosti  velice 
široké. Nejčastěji se webináře používají pro předá-
ní přínosných informací nebo představení produktů 
a školení. Nespornou výhodou webinářů je jejich 
prostorová flexibilita. Na rozdíl od klasických ško-
lení nebo přednášek, mohou být všichni účastníci 
rozeseti v podstatě po celém světě. Jediné, co po-
třebují k účasti na webináři, je zařízení s připojením 
k internetu. 

Co je to webinář?

Jak budou webináře probíhat?
Celý webinář funguje jako virtuální učebna, kde se každý 
účastník může přihlásit a poté, co jej lektor vyvolá, se může 
zapojit do probíhající přednášky. Platforma umožňuje také 
sdílení dokumentů mezi účastníky a lektory. 
Webináře v projektu SYPO jsou koncipování do 60 minuto-
vých bloků, kdy 45 minut bude věnováno samotnému tématu 
daného webináře a 15 minut bude určeno pro dotazy účast-
níků. Nebudou předtočené, bude se jednat o interaktivní ko-
munikaci účastníků s lektorem. Účastníci budou mít možnost 
reagovat přímo na podměty lektora, budu se moct přihlásit 
a diskutovat přímo s lektorem pomocí videohovoru nebo polo-
žit otázku v chatu. Pro zapojení není potřeba instalovat žádný 
speciální software, účastníci budou potřebovat pouze běžné 
webové prohlížeče.
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 POZVÁNKA:
KONFERENCE KOMUNIKACE 
 ŠKOLY S PARTNERY 

 STÁLÁ 
KONFERENCE 
       ŘEDITELŮ 

PLZEŇ 21. října 2019, 
Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33
OSTRAVA 23. října 2019, 
Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2

Účastníci se mohou přihlašovat prostřednictvím 
webu NIDV. 

V průběhu září 2019 proběhnou postupně 
jednání všech Sekcí SKŘ. Jedním z hlav-
ních bodů programu bude příprava regionál-
ních setkání pod záštitou Stálé konference 
ředitelů. Nedílnou součástí bude i reflexe do-
savadní práce na Strategii 2030+. SKŘ byla 
přizvána ke spolupráci na Strategické linii SL2 
- Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovní-
ků ve vzdělávání, jejímž garantem je prof. Iva 
Stuchlíková.
Dne 22. října se v Konferenčním centru NIDV 
v Praze uskuteční jednání Předsednictva 
i Pléna Stálé konference ředitelů.

SYSTÉM VLASTNÍ 
 PODPORY 
PRO ŘEDITELE 
 A ZÁSTUPCE    
 ŘEDITELŮ  ŠKOL
Klíčová aktivita Management zahajuje na podzim realiza-
ci systému vlastní podpory pro ředitele a zástupce ředitelů 
škol. Ti mají možnost využít, dle svých aktuálních potřeb, 
dvojí možnost podpory.
První, klíčová, forma se týká profesního rozvoje vedení škol. 
V rámci workshopu budou účastníci pracovat s vytvořeným 
nástrojem, s jehož pomocí mohou zmapovat vybrané ob-
lasti svého profesního rozvoje, konkrétně oblast vedení pe-
dagogického procesu a oblast vedení lidí. Na základě této 
analýzy si ředitelé či zástupci ředitelů sami určí formu další 
případné podpory. Tou může být skupinová konzultace nebo 
po zvážení specifik tématu konzultace individuální. V rámci 
individuálních konzultací bude ředitelům či zástupcům ředi-
telů přidělen kouč/mentor, který jim bude průvodcem v pro-
cesech nastavení změny.
Druhý způsob podpory pro vedení škol je nastaven ve for-
mě workshopů k aktuálním tématům. Při přípravě obsahu 
těchto workshopů se vycházelo z návrhů témat členů Stálé 
konference ředitelů a zejména z výsledků ankety, která mezi 
řediteli proběhla na konci školního roku 2018/2019. Zde jste 
si právě vy, oslovení ředitelé a zástupci ředitelů, určili klíčová 
témata, která budou na podzim napříč kraji realizována ve 
výše uvedené podobě. 
Přihlašovat se na workshopy bude možné prostřednictvím 
webových stránek NIDV.



CO ŠKOLY NEJVÍCE ZAJÍMALO PŘI KOMUNIKACI 
 S KRAJSKÝMI ICT METODIKY:

 výběr cloudových řešení pro celou školu, 

 záležitosti nastavení účtů v systému Office365, 

 využití interaktivní techniky v MŠ, 

 online zdroje pro výběr aplikací pro iPad a další zdroje   
 aplikací pro výuku, 

 řešení potíží s informačními systémy, 

 elektronické žákovské knížky, 

 evaluace učitelů v oblasti využívání ICT, 

 výběr vhodného kancelářského balíčku a mnoho dalších témat. 
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K získání jednodušších rad využily některé školy efektivní E-poradenskou službu na 
webu www.projektsypo.cz. Učitelé se také vůbec nezdráhali připojit k nově vzniklé 
komunikační Facebookové skupině ICT podpora SYPO.

Školám, které projevily opravdový zájem o podporu při zavádění technologických změn 
nebo přístupu k oživení výuky digitálními technologiemi, umožníme dlouhodobější pod-
poru projektem na celý školní rok. Více informací a kontakty na krajské ICT metodiky 
najdete na webových stránkách projektu SYPO.

B

Ve druhé polovině uplynulého školního roku se naplno 
rozběhla podpora škol krajskými ICT metodiky projektu 
SYPO. V závěru školního roku jsme mohli rekapitulovat, 
že stále narůstá počet škol, které požádaly o konzultaci při 
řešení svých záležitostí kolem využívání digitálních tech-
nologií, a co víc – stále více škol se o naši podporu zajímá. 
Školy se, mnohdy opakovaně, obrátily na ICT metodiky 
očekávaně s velkou škálou témat, ke kterým obdržely po-
žadované řešení nebo nabídku možností pro vlastní volbu 
dalších kroků. 

PODPORA ŠKOL 
 SÍTÍ KRAJSKÝCH 
ICT METODIKŮ V RÁMCI 
PROJEKTU SYPO 
 SE ÚSPĚŠNĚ 
ROZBĚHLA
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Prof. PhDr. Milan Pol, CSc. je od roku 2014 děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je profesorem peda-
gogiky na Ústavu pedagogických věd FF MU, předsedou oborové rady doktorského studia Pedagogiky na FF MU a členem 
oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je šéf-
redaktorem časopisu Studia paedagogica (Scopus), členem redakcí řady dalších časopisů u nás a v zahraničí. V roce 2016 
mu byla udělena medaile České školní inspekce Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání.
Ve své pedagogické činnosti se především zaměřuje na řízení ve vzdělávání a na pedagogickou evaluaci. Výzkumně a rozvo-
jově se zabývá řadou témat, například kulturou školy, správou škol a školství, profesní drahou vedoucích pracovníků škol, 
organizačním učením ve školách, síťováním, zajišťováním kvality ve vzdělávání apod. V těchto oblastech publikoval řadu 
textů knižních, časopiseckých i jiných, u nás i v zahraničí.  
V projektu SYPO působí jako předseda odborné rady, která je tvořena nezávislými experty z praxe a plní roli interní oponentní 
skupiny. Mezi její hlavní úkoly patří vyjadřovat se průběžně ke stavu jednotlivých výstupů projektu a posuzovat jejich kvalitu.

Věra Štěpánová

V čem spatřujete přínosy projektu SYPO a proč jste se vy 
osobně rozhodl do projektu zapojit?
Projekt SYPO si klade za cíl výrazně podpořit ucelenost systé-
mu profesního rozvoje učitelů a ředitelů škol, což považuji za 
velmi potřebné. Oceňuji, že projekt je dostatečně ambiciózní, 
míří na relevantní skupiny lidí ve školství, snaží se pracovat ná-
ročnými, ale potenciálně velmi účinnými metodami, a také pojí-
má věci v provázanostech a s ohledem na širší rámec podpory 
dalšího vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků škol. Důle-
žité také je, že projekt „nestaví na zelené louce“ – přináší sice 
mnoho nových příležitostí, ale některé postupy, jako třeba me-
todické kabinety, se opírají o dobré, ale trochu pozapomenuté 
zkušenosti z minulosti. Z těchto důvodů, a také proto, že mám 
s NIDV dlouhodobě velmi dobré zkušenosti z řady společných 
aktivity, jsem se do projektu rád zapojil.  

Jaká máte očekávání? Jak by mohl projekt SYPO ovlivnit 
budoucnost českého školství?
Očekávám, že se podaří naplnit hlavní cíle a tím podpořit kva-
litu práce škol. Myslím, že projekt SYPO může pomoci ustavit, 
posílit či „jen“ znovuobnovit účinné platformy a procesy podpory 
dalšího vzdělávání učitelů i vedoucích pracovníků škol, a to na 
různých úrovních systému, v různých fázích jejich profesní drá-
hy, s reálným ohledem na jejich potřeby a možnosti. 

Jaká oblast projektu je vám osobně nejbližší? 
Řadu let se zabývám řízením škol, a proto mě velmi zajímá mo-
dul vážící se k ředitelům škol – tedy Stálá konference ředitelů 
a vše, co je s ní spojeno. Blízká je mi ale také řada dalších 
aktivit, ať již jde o široké spektrum využívání kolegiálních forem 

podpory napříč systémem, ony již zmíněné metodické kabinety, 
nebo například relativně komplexní podpora začínajících uči-
telů. 
Je na čase, že tady takový projekt je. Naši učitelé i ředitelé 
potřebují rozumnou a účinnou podporu a tento projekt je jed-
nou z dobrých šancí, jak jim v tomto směru lépe vyjít vstříc. 
Podpora se přitom samozřejmě netýká jen těch, kteří jsou na 
začátku profesní dráhy či se momentálně nacházejí v nějaké 
krizi…  Podporu bychom měli chápat jako přirozenou potřebu 
i těch mnoha dobrých, ba vynikajících učitelů – z dlouhodobého 
hlediska je nemyslitelné předpokládat, že se bez ní obejdou. 
Podpora by tak měla být přirozenou součástí práce každého 
profesionála. A když se podaří najít a dlouhodobě udržet při 
životě ty vhodné způsoby, jak učitelům a ředitelům škol práci 
neztěžovat, ale naopak jim pomáhat ji zlepšovat, bude to ku 
prospěchu kvality školního vzdělávání a výchovy. A o to jde sa-
mozřejmě především.

Prof. PhDr. Milan Pol, CSc.: 
PODPORA BY MĚLA BÝT 
 PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ 
PRÁCE KAŽDÉHO PROFESIONÁLA


