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VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka NIDV rozšířena o zájmové a neformální vzdělávání

Informační semináře ke Kariérnímu systému 

NIDV pomáhá učitelům
zvyšovat kvalifikovanost 

Aktuální programová nabídka ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Termín: Místo: Adresa konání: Čas:
10. 3. 2014 Brno Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73   9.30–13.30
11. 3. 2014 Olomouc NIDV, Wellnerova 25, 779 00 10.00–14.00
25. 3. 2014 Č. Budějovice SOŠ veterinární, Rudolfovská 92 10.00–14.00
15. 4. 2014 Karlovy Vary Zastupitelský sál KÚ Karlovarského kraje,  

Závodní 353/88
  9.00–13.00

24. 4. 2014 Zlín Baťův institut, 14. a 15. budova továrního areálu, 
Vavrečkova 7040

10.00–14.00 

29. 4. 2014 Ústí nad Labem KÚ Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48   9.00–13.00
13. 5. 2014 Plzeň KÚ, Sál zastupitelstva, Škroupova 18   9.00–13.00
15. 5. 2014 Jihlava KÚ, Žižkova 57, budova B, III. podlaží,  

zasedací místnost B3.15 + B3.16
10.00–14.00

22. 5. 2014 Pardubice KÚ Pardubického kraje, sál Jana Kašpara,  
Komenského nám. 120 

10.00–14.00

Červen 2014 Praha SOŠ stavební a zahradnická, Jarov, Praha

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1 
ze dne 20. června 2013 se Národní institut pro 
další vzdělávání (NIDV) sloučil s účinností od 
1. ledna 2014 s Národním institutem dětí a mlá-
deže (NIDM). Nástupnickou organizací se stal 
NIDV, který převzal činnosti dosud vykonávané 
NIDM. 
Cílem činnosti NIDV je komplexní a celorepubli-
kové zajištění úkolů v oblasti dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) 
a DVPP pro zájmové a neformální vzdělávání 
(ZNV), které vyplývají z priorit státní vzdělávací 

politiky a vedou k systematické odborné a pro-
fesní podpoře těchto cílových skupin:
•	 pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení včetně školských zařízení pro zájmo-
vé vzdělávání 

•	 pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volné-
ho času. 

Neformálním vzděláváním se rozumí jakékoliv 
systematické výchovné působení kromě školní 
docházky (to je „formální vzdělávání“) a samotné 
výchovy v rodině. Pokud jeho nositeli jsou škol-

V období od prosince 2013 do června 2014 po-
řádá NIDV ve spolupráci s MŠMT informační 
semináře k individuálnímu projektu národnímu  
Kariérní systém, a to postupně ve všech krajích 
ČR. Jejich cílem je informovat ředitele a učitele 
škol o podobě připravovaného kariérního sys-
tému učitelů a získat zpětnou vazbu pro práci 
jednotlivých řešitelských skupin. Více informací 
a možnost přihlášení:
http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/
prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.
ep/?action=search&territoryId=12&term=141
Do konce února 2014 se již uskutečnily informač-
ní semináře v Ostravě, Praze, Liberci a Hradci 
Králové.

V tomto vydání
přehled rezortních 

úkolů NIDV 2014Od roku 2006 si v NIDV prohloubilo odbornou 
kvalifikaci 4000 učitelů, asistentů pedagoga, 
vychovatelů a pedagogů volného času! Na 
základě zájmu učitelů může NIDV v roce 2014 
otevřít studium pedagogiky až pro dvě studij-
ní skupiny v každém kraji, tedy celkem pro 
520 zájemců.
V rámci své nabídky studií ke splnění kvalifikač-
ních předpokladů dle platné legislativy umožňuje 
NIDV doplnění potřebné kvalifikace ředitelům 
škol a školských zařízení, učitelům, pedagogů 
volného času a asistentům pedagoga. 
V souvislosti s vysokým procentem nekvalifikova-
ných učitelů především v některých regionech ČR 
tak NIDV již řadu let sehrává významnou roli při 
řešení tohoto problému, a to nabídkou alternativní 
a dostupné možnosti pro učitele a další pedago-
gické pracovníky doplnit si potřebné vzdělání. 
Od roku 2006 absolvovalo Studium pedagogi-

ská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska 
volného času, školní kluby a družiny), hovoří se 
zpravidla o zájmovém vzdělávání. Jsme pře-
svědčeni, že spojení NIDV a NIDM a především 
dosavadních činností obou institutů je synergic-
ké a že tak budeme moci doslova pod jednou 
střechou přispívat ještě efektivněji k odbornému 
a profesnímu rozvoji jak pedagogických pracov-
níků škol a školských zařízení, tak pedagogů 
a pracovníků působcích v zařízeních pro zájmo-
vé vzdělávání a volný čas dětí a mládeže v celé 
České republice.

ky nabízené NIDV 1631 učitelů (2006/2007 – 
Rozvojový program MŠMT, který NIDV pilotně 
realizoval v pěti krajských pracovištích; 2009, 
2010, 2011 a 2012 v rámci DVPP v deseti krajích 
ČR; 2013 pouze na krajském pracovišti Praha 
a Střední Čechy). V uplynulých dvou letech ab-
solvovalo Studium pedagogiky v rámci individu-
álního projektu ostatního (financovaného ESF  
a státním rozpočtem ČR) Zvyšování kvalifikace 
pedagogů dalších 556 účastníků, letos do něj 
nově přistoupilo dalších 325 zájemců. V rámci 
projektu získá do roku 2015 kvalifikaci také 
211 vychovatelů, 900 asistentů pedagoga  
a 385 pedagogů volného času.
Z dlouhodobé zkušenosti realizace studií ke spl-
nění kvalifikačních předpokladů v NIDV může být 
Studium pedagogiky do budoucna pokládáno za 
jeden ze stavebních kamenů pro vznik koncepč-
ního systému kariérního DVPP v ČR.
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Na základě aktuálních požadavků MŠMT, které 
vyplývají jak ze státních priorit v DVPP navrže-
ných příslušnými odbory ministerstva školství, 
tak také z potřeb školského terénu, realizuje 
NIDV každý rok v rámci svého Plánu hlavních 
úkolů rezortní úkoly v oblasti vzdělávání. Pro rok 
2014 schválilo MŠMT tyto rezortní úkoly:
•	 Příprava a realizace studií ke splnění kva-

lifikačních předpokladů – kvalifikační Stu-
dium pro ředitele škol a školských zařízení 
(v roce 2014 se účastní studia v celé ČR cca 
450 studentů v 18 skupinách)

•	 CISKOM 4.0 – Příprava a realizace ško-
lení pro funkce definované zákonem  
č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zajišťující 
chod procesů maturitní zkoušky na ško-
lách

Rezortní úkoly NIDV pro rok 2014 – přehled

CISKOM 4.0

•	 Příprava a realizace pracovních seminářů 
ke Standardům pro základní vzdělávání 
pro jednotlivé vzdělávací obory

•	 Mimořádné události a dopravní výchova 
ve školství

•	 Podpora vícejazyčnosti ve školách (jazy-
ková propedeutika)

•	 Podpora výuky odborné angličtiny a dal-
ších cizích jazyků na středních školách

•	 Rozvoj gramotností
•	 Metodické semináře ke vzdělávacímu obo-

ru Další cizí jazyk; Metodické semináře 
k problematice výuky CJ pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami

•	 Podpora témat vládních usnesení – Po-
zitivní stárnutí, Metodika vzdělávání boje 
proti korupci a vzdělávací program pro 

učitele v oblasti Globálního rozvojového 
vzdělávání (tři celostátní konference k těmto 
tématům se uskuteční na podzim 2014)

•	 Podpora ZUŠ (v rámci rezortního úkolů se 
v průběhu celého roku uskuteční 13 osmi-
hodinových metodických seminářů na téma 
Řízené setkání nad školním vzdělávacím 
programem ZUŠ a 1 kulatý stůl na téma 
Podpora ZUŠ – vzdělávací oblast ZUŠ/SUŠ)

•	 Individuální výchovný program (smlouvy 
se školou) 

•	 Virtuální bezpečnost (E-Safety) – budouc-
nost digitální výuky (pilotní ověření vzdě-
lávacího programu Bezpečné virtuální pro-
středí ve škole, který zahrnuje10 tematických 
modulů v celkovém rozsahu 30 hodin)

•	 Udržitelnost projektu Klíče pro život 

V rámci aktivity CISKOM zajišťuje NIDV přípra-
vu personální infrastruktury pro společnou část 
maturitní zkoušky. Pro rok 2014 bude většina 
školení realizována formou prezenčního stu-
dia: u základních školení bude prezenční forma 
doplněna o e-learning v případě hodnotitelů 
ústní a písemné zkoušky a školních maturitních 
komisařů. Výhradně e-learningovou formou pak 
budou realizována zbylá základní školení. 

Příprava a realizace školení pro funkce 
definované zákonem č. 561/2004 Sb., 

zajišující chod procesů maturitní 
zkoušky na školách.

Rozvoj gramotností
Aktivity v období březen–říjen 2014 (ve 
všech krajích ČR): 
•	 56 vzdělávacích programů pro 5 gramot-

ností v ZŠ a SŠ 
•	 28 vzdělávacích programů pro předčte-

nářskou a předmatematickou gramotnost 
v MŠ 

•	Celostátní Škola matematických doved-
ností

•	Celostátní Škola ekologické výchovy
•	Celostátní program pro rozvoj gramotnos-

tí v mateřské škole
•	Celostátní program k podpoře rozvoje 

funkčních gramotností pro vedoucí pra-
covníky škol

Celkem bude proškoleno cca 1 000 učitelů.

Harmonogram školení
Jarní běh – (jak e-learningová, tak prezenč-
ní školení; absolventi školení získají certifikát, 
který je opravňuje v průběhu maturitní zkoušky 
příslušnou funkci vykonávat). Dále konzultační 
školení zaměřená na logistické zajištění maturity.
Podzimní běh – druhá vlna e-learningových 
školení a konzultační prezenční semináře. Pro 
funkce, kde je požadován pouze e-learning, tak 
budou kurzy kompletní, prezenční část školení  
u hodnotitelů ústní zkoušky a školních maturit-
ních komisařů bude dokončena až v roce 2015.
Předpokládá se, že ve školním roce 2013/2014 
bude v základním modulu proškoleno cca 
7 500 osob (ředitelů, maturitních komisařů, 
zadavatelů či hodnotitelů ústních zkoušek  
a písemných prací). V rozšiřujícím konzultač-
ním studiu cca 10 000 osob.

Přehled termínů
Název aktivity: Termín a čas konání: Místo konání:

Mezinárodní konference k vícejazyčnosti
23. 9. 2014
9.00–16.00 

Praha, MŠMT, 
Karmelitská 7, Sál  C81, 
Malý a Velký zrcadlový sál

Seminář k jazykové propedeutice
12. 6. 2014 
9.30–14.30 

NIDV, KP Karlovy Vary
Západní 15

Seminář k jazykové propedeutice 9. 6. 2014
NIDV, KP Plzeň
Čermákova 18

Seminář k jazykové propedeutice
24. 4. 2014
9.00–14.00

NIDV, KP Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6

Seminář k jazykové propedeutice
10. 6. 2014
9.30–14.30

NIDV, KP Liberec
Masarykova 28

Seminář k jazykové propedeutice 17. 6. 2014
NIDV, KP Hradec Králové
Luční 460

Seminář k jazykové propedeutice 8. 4. 2014
NIDV, KP Praha a Střední Čechy, 
Jeruzalémská 12

Kulatý stůl k jazykové propedeutice v rámci  
15. ročníku Motivačního setkání učitelů NJ, FJ a RJ 

5. 11. 2014 Zlín

Kulatý stůl k jazykové propedeutice v rámci  
15. ročníku Motivačního setkání učitelů AJ

6. 11. 2014 Zlín

Podpora vícejazyčnosti ve školách – 
propagace jazykové propedeutiky

Z důvodu zavedení povinné výuky druhého ci-
zího jazyka na základních školách je nezbytné 
systematicky, komplexně a v co nejkratší 
době podpořit vyučující cizích jazyků ve ško-
lách ČR při implementaci konceptu mnohaja-
zyčnosti v nejširším smyslu, a to z hlediska 
multikulturního, jazykového a didaktického. 
V roce 2014 uspořádají MŠMT a  NIDV ve spolu-
práci se zahraničními kulturními instituty zastoupe-
nými v ČR již potřetí mezinárodní konferenci vě-
novanou problematice podpory vícejazyčnosti 
ve školách ČR, jejímž cílem je prezentovat aktuální 
potřeby a cíle jazykového vzdělávání v ČR.
Jazyková propedeutika – jazykové pro-
bouzení sehrává významnou roli především 
v předškolním a raném školním věku. Cílem 
RÚ je nejen její propagace jako vlídné, dostup-
né a efektivní formy jazykové přípravky (přiblí-
žení mnohajazyčné reality světa i nejbližšího 
kulturního prostředí, ve kterém se dítě běžně 
pohybuje), ale také jako nástroj pro rozvíjení  
a posilování interkulturních kompetencí dětí 
předškolního a žáků raného školního věku. Dal-
ším cílem je seznámit pedagogy s možnostmi 
jejího využití a začlenění do vzdělávacích pro-
gramů v předškolním i základním vzdělávání.
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Individuální 
výchovný program 
(smlouvy se školou)
Při řešení výchovně-vzdělávacích úkolů školy se 
stále více ukazuje potřeba cílené spolupráce s ro-
diči. Na základě programového prohlášení vlády 
ČR a analýzy situace vyhlásilo MŠMT pokusné 
ověřování Individuálního výchovného plánu.Ten-
to systém péče o žáka byl ověřován v průběhu 
dvou let na 63 základních školách, které s tímto 
novým nástrojem pracovaly s celkem 1 489 žáky. 
Ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 265 
dokumentů IVýP. Cílem vzdělávacího programu 
je podpořit pedagogy při využívání IVýP prostřed-
nictvím metodického doporučení vyplývajícího ze 
závěrů pokusného ověřování v praxi škol jako ná-
stroje prevence a řešení rizikového chování žáků. 
V rámci rezortního úkolu se uskuteční jeden me-
todický seminář pro lektory programu a násled-
ně osm pracovních seminářů (v každém kraji ČR 
po jednom).

Termíny seminářů k IVýP v roce 2014
Místo konání: Termín
Ústí nad Labem 14. 4.

Olomouc 7. 5.

Zlín 14. (21.) 5.

Karlovy Vary 19. (22.) 5.

Liberec 27. 5.

Plzeň 27. 5.

Hradec Králové 3. 6.

Pardubice 3. 6.

Jihlava 4. 6.

České Budějovice 6. 6.

Ostrava 12.6.

Přehled termínů jednotlivých aktivit:
Pracoviště NIDV Kurz Období
Brno Aj pro strojaře duben–květen 2014

Brno NJ pro strojaře duben–květen 2014

Hradec Králové NJ pro strojaře duben–květen 2014

Jihlava AJ obchod a marketing duben–květen 2014

Karlovy Vary NJ obchod a marketing duben–květen 2014

Liberec AJ obchod a marketing duben–květen 2014

Olomouc Aj pro strojaře duben–květen 2014

Ostrava NJ pro strojaře duben–květen 2014

Pardubice AJ cestovní ruch duben–květen 2014

Plzeň Aj pro strojaře duben–květen 2014

Plzeň AJ obchod a marketing duben–květen 2014

Praha NJ pro strojaře duben–květen 2014

Ústí n. Labem NJ obchod a marketing duben–květen 2014

Zlín NJ obchod a marketing duben–květen 2014

Č. Budějovice NJ obchod a marketing říjen–listopad 2014

Hradec Králové RJ obchod a marketing říjen–listopad 2014

Jihlava AJ cestovní ruch říjen–listopad 2014

Liberec NJ cestovní ruch říjen–listopad 2014

Olomouc AJ farmaceutická výroba říjen–listopad 2014

Ostrava AJ obchod a marketing říjen–listopad 2014

Pardubice NJ cestovní ruch říjen–listopad 2014

Praha AJ obchod a marketing říjen–listopad 2014

Ústí n. Labem AJ obchod a marketing říjen–listopad 2014

Zlín AJ cestovní ruch říjen–listopad 2014

Plán na 1. pololetí

Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I 26. března

Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 10. dubna

Vysoké lanové aktivity 30. 4. až 4. 5.

Moderní deskové hry a klíčové kompetence I duben 2014

Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 5. května

Zdravotník zotavovacích akcí 15. až 18. května

Geocaching – trendová hra 29. května

Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II květen 2014

Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogů volného času I 9. června

Regenerace sil pedagoga volného času červen 2014

Ve druhém pololetí se uskuteční dalších 6 až 10 kurzů (v závislosti na počtu skutečně realizovaných 
kurzů 1. pololetí a zájmu „terénu“).

Mimořádné události  
a dopravní výchova  
ve školství
Na základě evaluace aktivit, které proběhly v RÚ 
během roku 2013 ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy, HZS GŘ a Studiem lines (konferen-
ce, krajské semináře) bude realizace zaměřena 
především na realizaci seminářů na objednáv-
ku týkající se ochrany člověka za běžných rizik  
a mimořádných událostí pro pedagogické sbory 
přímo ve školách, a to zejména v rizikových 
oblastech ČR.  Ve vybraných krajích proběhnou 
semináře k dopravní výchově. Navrhovaná doba 
realizace březen až květen 2014.

Seminář v Plzni
Jeden z prvních seminářů k tomuto tématu připra-
vilo Krajské pracoviště NIDV v Plzni ve spoluprá-
ci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského 
kraje již na 17. března 2014 pod názvem Ochra-
na člověka za běžných rizik a mimořádných 
událostí. Jak název napovídá, hlavním tématem 
budou události ohrožující život člověka, jako jsou 
např. povodně, požáry, havárie, atmosférické jevy. 
Určitě zajímavá bude beseda s vyšetřovatelem po-
žáru zjišťující jeho příčiny. Díky spolupráci s HZS 
může NIDV tento seminář nabídnout pedagogům 
zcela zdarma. Více informací naleznete zde.

Podpora výuky odborné angličtiny
a dalších cizích jazyků na SŠ

Na základě vyhodnocení rezortního úkolu z roku 
2013 byla zjištěna potřebnost další podpory ve 
výuce odborných cizích jazyků – nejen angličti-
ny, ale i němčiny a ruštiny. Cílem rezortního úko-
lu je pomoci školám vytvořit podmínky pro zave-
dení moderní výuky odborné angličtiny a propojit 
odbornou terminologii cizího jazyka využívanou 
v praxi s obsahem výuky na SOŠ. 
Plánované aktivity:
1. Kurzy odborného cizího jazyka – termino-
logie a metodika výuky pro učitele
Kurzy odborné angličtiny – pro strojaře, obchod  
a marketing, zdravotnické obory
Kurzy odborné němčiny – pro strojaře, obchod  
a marketing, zdravotnické obory

Kurzy odborné ruštiny – obchod a marketing
Intenzivní jazykové kurzy realizované formou 
blended learningu (kombinací prezenční výuky 
a e-learningu) jsou určeny pro učitele cizích ja-
zyků a odborných předmětů na středních ško-
lách, kteří budou vyučovat žáky odbornou ter-
minologii v angličtině, němčině či ruštině podle 
odborného zaměření své školy (10 kurzů v 10 
krajích ČR).
2. Kulaté stoly
Cílem řízených setkání bude vytvořit prostředí 
pro systematickou výměnu zkušeností mezi vyu-
čujícími odborné angličtiny, řediteli škol a odbor-
níky z průmyslové praxe (2 kulaté stoly ve dvou 
krajích).

Plán akcí v rezortních úkolech 
DVPP pro zájmové vzdělávání

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=40653&operace=detail
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Průběžné vzdělání v roce 2014
Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 4. března 
Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 7. března
Autorská práva v praxi 13. března
Příklady dobré praxe 15. března
Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 22. a 23. března
Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 1. dubna 
Geocaching 4. až 6. dubna
Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 5. dubna   
Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 5. a 6. dubna
Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 11. dubna
Řešení problémových situací z pohledu práva 12. dubna
Skupinové bubnování 25. a 26. dubna
Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení 25. a 26. dubna
Evaluace školních vzdělávacích programů I 28. dubna
Hry pro každou příležitost I 1. až 4. května
Autorská práva v praxi 16. května
Psychohygiena II – Řídit a být řízen 16. až 18. května
Geocaching - trendová hra 29. května
Psychohygiena II – Řídit a být řízen 13. až 15. června
Kurz instruktorů vodní turistiky červen

Metodické semináře
ke vzdělávacímu 
oboru Další cizí 
jazyk 

V rámci rezortního úkolu se uskuteční semináře 
k zavádění vícejazyčných kurikul a s tím souvi-
sejících specifických témat výuky dalšího cizí-
ho jazyka po angličtině na základních školách. 
Prezenční semináře k výuce němčiny jako 
druhého cizího jazyka proběhnou v každém 
kraji v období květen–červen 2014 a dále od 
září do listopadu 2014. Prezenční semináře 
k výuce francouzštiny jako druhého cizího 
jazyka se budou konat na všech krajských 
pracovištích NIDV v období září–listopad 
2014.

Udržitelnost projektu Klíče pro život v roce 2014
Funkční studium
1. ročník (5 modulů): 
24. až 27. března, 28. dubna až 1. května, 16. až 19. září,  
14. až 17. října, 25. až 28. listopadu 2014
2. ročník (4 moduly): 
24. až 27. března, 16. až 19. září, 14. až 17. října,  
25. až 28. listopadu 2014
3. ročník (obhajoby + 2 moduly):
Obhajoby za 2. ročník: 22. a 23. března, 24. až 27. března,  
16. až 19. září 2014

Kurzy k průřezovým tématům
Výchova k dobrovolnictví:  
25. a 26. dubna + 13. a 14. června 2014
Multikulturní výchova:  
16. a 17. května, 21. června 2014
Mediální výchova a medializace:  
září–říjen 2014

Ve druhém pololetí se uskuteční dalších 8 až 14 
kurzů (v závislosti na počtu skutečně realizova-
ných kurzů v 1. pololetí a zájmu „terénu“).

 Bambiriáda: 22. až 25. května 2014 – největ-
ší prezentační akce v oblasti aktivit pro děti  
a mládež u nás; NIDV bude mít svou prezen-
taci na pražské části Bambiriády.

 Soutěž Brána k druhým: uzávěrka 31. srp-
na 2014. Soutěž pro týmy (oddíly, kroužky, 
neformální skupiny atd.), které v období 1. 9. 
2013 až 31. 8. 2014 vykonaly či vykonají něco 
užitečného ve prospěch ostatních (včetně pří-
rody)

 Strategie pro mládež na období 2014 až 
2020: gesce za oblasti Mládež a kultura, Mlá-
dež a média (moderace pracovní skupiny pro 
tvorbu a vyhodnocování akčních plánů)

Metodické semináře 
k problematice 
výuky CJ pro žáky 
se speciálními  
vzdělávacími  
potřebami
Vzhledem k mnohačetné heterogenitě žáků ve 
třídách roste také potřeba proškolení vyučujících 
cizích jazyků v přístupu, metodách a formách 
práce s žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami. Aktivity úkolu budou prioritně nabízeny 
pedagogům základních a středních škol. Pre-
zenční semináře Výuka CJ pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami se budou 
konat na všech krajských pracovištích NIDV 
v období září–listopad 2014.

Studium pedagogiky volného času
I. modul: 7. až 30. 3. 2014  
 Dynamika skupiny I  
 Aplikovaná psychologie  
 E-learning – psychologie osobnosti

II. modul: 24. až 27. 4. 2014 
  Proseminář 
  Obecná didaktika
  Aplikovaná psychologie
III. modul: 22. až 25. 5. 2014  
 Osobnostní a sociální rozvoj 
  Zadání pedagogického projektu
IV. modul: srpen – 14. až 17. 8. 2014 
  Zážitková pedagogika  
 E-learning – Legislativa v zájmovém školství

V. modul: 23. až 26. 10. 2014 – Komunikativní dovednosti
VI. modul: Zkoušky – 27. až 30. 11. 2014

Semináře 
ke Standardům 
pro základní 
vzdělávání
V rámci RÚ se uskuteční v celé ČR na podzim 
2014 pracovní semináře ke Standardům pro 
základní vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací 
obory, a to 9 seminářů k ostatním vzdělávacím 
oborům a 4 semináře ke vzdělávací oblasti Cizí 
jazyk a další cizí jazyk změřené na ruštinu a/
nebo španělštinu a/nebo italštinu. Jejich cílem 
bude prostřednictvím členů pracovních skupin 
pro tvorbu standardů, pracovníků MŠMT, NIDV 
a NÚV základní metodickou podporu k těmto 
standardům. Kromě obecných informací o vý-
znamu a možnostech využití standardů a indi-
kátorů jednotlivých vzdělávacích oborů získají 
účastníci ucelené návody, jak by se mělo se 
standardy pracovat a jak využívat ilustrativní 
úlohy, které jsou součástí standardů.
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Organizátoři studentských 
odborných soutěží jednali v Polsku

Ve dnech 19. a 20. února se v polské Varšavě 
konal workshop pro národní organizátory stře-
doškolských odborných (vědeckých) soutěží.  
Českou republiku reprezentovali zástupci Ta-
lentcentra Národního institut pro další vzdělává-
ní. Workshop pořádala firma Intel ve spolupráci 
s organizací European Schoolnet. Firma Intel 
dlouhodobě sponzoruje mezinárodní soutěž vě-
deckých středoškolských projektů Intel Interna-
tional Science and Engineering Fair – INTEL 
ISEF, která se koná každoročně v květnu v USA. 
Česká republika se soutěže INTEL ISEF účastí 
od r. 1999. Na workshop byli pozváni zástupci 
vědeckých soutěží z 10 evropských zemí. Účast-

níci byli seznámeni s výsledky pilotního projek-
tu, který se realizoval v roce 2013 mezi učiteli 
a žáky ve 4 evropských zemích (Nizozemsko, 
Maďarsko, Portugalsko a Česká republika) a byl 
dojednán další postup pro rok 2014. Mezinárodní 
šetření by mělo přispět ke stanovení jednotných 
evaluačních nástrojů pro porovnání vědeckých 
studentských soutěží ve vybraných zemích. 
Současně by mělo napomoci k získání informací 
využitelných např. pro podporu STEM vzdělává-
ní, pro zjištění vlivu vědeckých soutěží na další 
profesní orientaci účastníků, vlivu na rozšíření 
projektově orientované výuky na školách.

Miroslava Fatková

Co je Talentcentrum
Talentcentrum je oddělení NIDV, které se 
věnuje vyhledávání, rozvíjení a podpoře na-
daných a talentovaných dětí. V rámci těchto 
činností zajišťujeme například:
  15 soutěží vyhlašovaných MŠMT
  přípravu delegací na mezinárodní soutěže
 zavádění nových postupů práce s talentova-

nými dětmi (např. projekt TALNET)

V rámci rezortních úkolů 2013 
proškolil NIDV 18 000 pedagogů

Supervize – 
podpora pedagoga

Název rezortního úkolu 2013 Uskutečněné aktivity Počet účastníků
  1. Kvalifikační Studium pro ředitele 

škol a školských zařízení
14 (+ 3) studijních skupin v celé ČR 478 absolventů

  2. CISKOM 2.0 589 základních seminářů, 51 konzultačních seminářů 13 090 účastníků
  3. Mimořádné události a dopravní 

výchova ve školství
1 celostátní konference 78 účastníků
10 kulatých stolů a seminářů 276 účastníků

  4. Čtenářská a matematická 
gramotnost

13 VP ke čtenářské gramotnosti 276 účastníků
13 VP k matematické gramotnosti 242 účastníků
8 VP k matematické gramotnosti 142 účastníků

  5. Podpora vícejazyčnosti  
ve školách

2. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti 130 účastníků
Motivační setkání vyučujících CJ ve 4 krajích ČR 246 účastníků

  6. Standardy ZŠ pro Aj, Nj a Fj 7 krajských informačních seminářů 258 účastníků
  7. Podpora výuky odborné  

angličtiny na středních školách
9 zrealizovaných kurzů odborné angličtiny  
(180 h prezenční výuky)

87 absolventů
kurzů

3 diskusní kulaté stoly s firmami 78 účastníků
  8. Metodická podpora v práci se 

standardy OVO ZV
14 pracovních seminářů 355 účastníků

  9. Celostátních informační a praktické 
semináře k úpravám ŠVP na ZŠ

60 krajských informačních seminářů 1742 účastníků

10. Příčiny a dopady  
domácího násilí

1 mezinárodní odborný vzdělávací program  
a pracovní setkání

74 účastníků

11. Podpora výuky dětí žáků cizinců 5 krajských seminářů 15 lektorek
12. Semináře ComeniaScript 14 vzdělávacích programů 564 účastníků

Naše tipy

Dne 9. dubna 2014 se v Jihlavě uskuteční se-
minář Supervize – podpora pedagoga. Vzdě-
lávací program je zaměřen na týmovou su-
pervizi – bezpečnou, laskavou a obohacující 
zkušenost, která může být modelem učení se 
z vlastní práce. Účastníci budou prostřednic-
tvím supervizora podporováni v reflexi vlastní 
práce a profesních vztahů s ní souvisejících,  
s cílem nalézt nová řešení situací, které po-
važují za problematické (například vztahy se 
žáky, s kolegy ve škole, s vedením školy, rodiči,  
v procesu zvládání změn pedagogické práce 
atp.). Supervize napomůže účastníkům lépe 
porozumět svému prožívání situací, uvolnit 
tvořivé myšlení a objevit nové perspektivy 
profesního chování. Lektorem semináře je 
Daniel Janata.

Vzdělávání učitelů ZUŠ v rámci nabídky NIDV
Proces kurikulární reformy základního umě-
leckého vzdělávání v České republice a re-
alizace projektů ESF Národním institutem pro 
další vzdělávání vyvolaly potřebu posílení dalšího 
vzdělávání pedagogů a managementu základních 
uměleckých škol a vytvoření specifické a funkční 
struktury a systému vzdělávání pro tuto cílovou 
skupinu napříč celou republikou. 
V rámci nové vzdělávací oblasti NIDV Základní 
umělecké vzdělávání budou zajišťovány státem 
požadované kroky při zavádění školních vzdělá-
vacích programů do praxe, základním umělec-
kým školám bude poskytována kvalitní odborná 
i metodická podpora a bude připraven a realizo-
ván celostátní systém dalšího vzdělávání peda-
gogů a manažerů ZUŠ. 
Navrhovaná struktura vzdělávání:

A – Dvouletý program – jednodenní kurzy v ka-
ždém kraji
a) dvouletý cyklus odborných jednodenních 

seminářů – celkem 16, z toho každé pololetí  
4 kurzy

b) dvouletý cyklus jednodenních ICT kurzů – 
celkem 8, tj. každé pololetí 2 kurzy

c) dvouletý cyklus vícedenních manažerských 
kurzů – tj. 1–2x ročně

B - Celoroční program během jednoho školního roku 
a) balíček 4 kurzů/ 32 hodin pro začínající učitele
b) balíček 4 kurzů/32 hodin pro management 
c) balíček 4 kurzů/32 hodin pro zkušené učitele 

C – Celostátní programy – vícedenní kurzy je-
denkrát za rok
a) pro učitele výtvarného oboru

b) pro učitele tanečního oboru
c) pro učitele literárně-dramatického oboru
d) pro učitele určitých studijních zaměření hu-

debního oboru 

Bližší informace o obsahu jednotlivých vzdě-
lávacích aktivit v oblasti ZUŠ a SUŠ podá 
hlavní garantka PhDr. Ilona Juhásová, ve-
doucí krajského pracoviště NIDV Karlovy Vary, 
juhasova@nidv.cz.

NIDV ve spolupráci s MŠMT 
pořádají Kulatý stůl v rámci  

rezortního úkolu PODPORA ZUŠ
který se uskuteční  

26. března 2014  
ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT

TýDeN PRO TAleNTy
24.–28. 3. 2014 

Akce se koná u příležitosti  
zahájení činnosti Sítě podpory 
vzdělávání talentovaných dětí a 

mládeže v matematice  
a přírodovědných či technických 

oborech.

mailto:juhasova@nidv.cz
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Nová generace evropských projektů

Nabídka studií pro učitele němčiny

2012 – 2014

Nový program Evropské unie Erasmus+, 
jenž je plánován na období od 1. 1. 2014 do  
31. 12. 2020, je určen pro školní vzdělávání, 
odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské 
vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládež, 
sport. V tomto období dochází k navýšení fi-
nančních prostředků na jednotlivé aktivity o 40 %  
v porovnání s předchozím programovým obdo-
bím.
Erasmus+ zahrnuje tři klíčové akce:
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednot-
livců
•	 Mobilita studentů všech cyklů vysokoškol-

ského vzdělávání, studentů, učňů a žáků,  
v rámci odborného vzdělávání odborné 
přípravy, mobilita mladých lidí zapojených do 
neformálního a informálního učení 

•	 Mobilita pracovníků může mít podobu vý-
uky, asistentských stáží nebo účasti na 
činnostech profesního rozvoje v zahraničí, 
osob zapojených do práce s mládeží

•	 Mobilita v rámci magisterského programu 
může být podporována prostřednictvím nástro-
je pro záruky za studentské půjčky – mobilita  
v rámci společných magisterských programů 

Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích  
a výměny osvědčených postupů

•	 Strategická partnerství mezi organizacemi 
nebo institucemi podílejícími se na vzdělá-
vání a odborné přípravě či z jiných přísluš-
ných odvětví znalostní aliance, aliance 
odvětvových dovedností 
– partnerství mezi světem práce a vzdělá-

vacími institucemi a institucemi odborné 
přípravy 

•	 IT-platformy včetně e-Twinningu 
•	 Budování kapacit – prostřednictvím partner-

ství mezi univerzitami nebo na poli mládeže 

Klíčová akce 3 – Podpora reformy politiky
Cílovými skupinami jsou děti v předškolním 
vzdělávání, žáci, učni, studenti, pracovníci v ob-
lasti vzdělávání – vedoucí pracovníci, pedagogo-
vé, vzdělavatelé, poradci, pracovníci s mládeží 
v mimoškolním vzdělávání, odborníci z praxe, 
mladí lidé, dobrovolníci 
Termíny – předkládaní projektů
•	 POUZE ELEKTRONICKY! Tištěné verze se 

již nepředkládají. Lze předložit pouze 1 žá-
dost v jedné klíčové akci

KA 1 projekty mobilit – 17. 3. 2014 do 12.00 ho-
din bruselského času
KA 2 strategická partnerství – 30. 4. 2014 do 
12.00 hodin bruselského času

Co je důležité, co je jinak
•	 DZS = Dům zahraniční spolupráce (dříve 

Dům zahraničních služeb)
•	 Stránky www.naep.cz už „pouze“ dobíhají, 

veškeré informace přecházejí na stránky:  
www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm

 „Bývalý Comenius“
 Žádost musí předložit vždy škola (instituce), 

učitelé sami již žádost nepředkládají
 „Staff training“– může vyjet jakýkoliv zaměst-

nanec školy 
 Programy partnerství ve školském sektoru 

(cílem je výuka, ne praxe): 2 – 3 roky
 Seminář pro učitele – v délce minimálně 5 dní
 Paušály na cestovní a pobytové náklady – au-

tomaticky generované systémem

Kde se ptát?
comenius@naep.cz; www.dzs.cz, www.naeras-
musplus.cz 

Němčina jako druhý 
cizí jazyk na základní 
škole
Učíte déle než jeden rok němčinu na základní 
škole a rádi byste si doplnili své jazykové a me-
todické kompetence? Pak možná právě pro Vás 
je určena nabídka Goethe-Institutu, který v rámci 
česko-rakousko-německé kampaně na podporu 
výuky němčiny „Šprechtíme“ (www.sprechtime.
cz) vyhlašuje soutěž na získání stipendia pro 
účast v ročním programu dalšího vzdělávání 
učitelů němčiny. Součástí tohoto vzdělávací-
ho programu s názvem Fokus Grundschule  je 
úvodní 14denní letní škola v Drážďanech, při 
které budou účastníci seznámeni s nejmoderněj-
šími trendy v metodice a didaktice výuky něm-
činy na základních školách. V průběhu školního 
roku 2014–2015 se pak budou zabývat v ma-
lých skupinách konkrétními tématy, vyměňovat 
si zkušenosti ze své práce, absolvují vzájemné 
hospitace atd. Podrobnosti o programu najdete 
na http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/sem/fit/
de12314103.htm.

Uzávěrka pro podání žádostí o účast v tomto 
programu je 28. března 2014. 
Bližší informace podá také Susan Zerwinsky, 
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32.
Tel.: +420 221 962 270, susan.zerwinsky@prag.
goethe.org

Do Rakouska na stáž
Jako každý rok přichází i letos Spolkové minis-
terstvo pro vzdělávání, umění a kulturu Rakous-
ka s rozsáhlou nabídkou jazykově metodických 
seminářů zaměřených především na reálie Ra-
kouska pro učitele němčiny z celé Evropy – kata-
log seminářů viz:

http://www.kulturundsprache.at/site/kulturund-
sprache/seminare/seminare2014anmeldung

Stipendia pro týdenní nebo čtrnáctidenní vzdě-
lávací programy převážně v Rakousku mohou 
zájemci získat prostřednictvím nového programu 
Evropské unie Erasmus+ (klíčová aktivita 1), 
v rámci kterého nově podává žádost za kaž-
dého individuálního zájemce jeho zaměstna-

Den učitelů němčiny
Spolek germanistů a učitelů němčiny vás 
zve na letošní Den učitelů němčiny, který 
se letos koná 29. března opět v prostorách 
Goethe–Institutu Praha. 

Jako vždy jsou pro vás připraveny zajímavé 
workshopy, bohatá nabídka nakladatelství a in-
formační stánky různých institucí. Mezi největší 
lákadla jistě bude patřit přednáška a workshop 
profesora Hanse Jürgena Krumma z vídeňské 
univerzity, účast na zahájení letos přislíbil i ra-
kouský velvyslanec Dr. Ferdinand Trauttmans-
dorff.

Program a přihlašování: 
http://www.sgun.cz/dlt/5-12

vatel, tedy škola. Termín pro podání žádosti 
o stipendium je již 17. března 2014. Bližší 
informace k podmínkám pro podání žádosti 
podá Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 
Praha 1, tel.: 221 850 100, e-mail: infovdzs.
cz, www.dzs.cz.

http://www.naep.cz/
http://www.naep.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
mailto:comenius@naep.cz
mailto:comenius@naep.cz
mailto:comenius@naep.cz
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.sprechtime.cz
http://www.sprechtime.cz
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/sem/fit/de12314103.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/sem/fit/de12314103.htm
mailto:susan.zerwinsky@prag.goethe.org
mailto:susan.zerwinsky@prag.goethe.org
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/seminare2014anmeldung
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/seminare2014anmeldung
http://www.sgun.cz/dlt/5-12
http://www.dzs.cz
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Aktivační centra -   
V celé ČR pilotně ověřována činnost 9 aktivačních center  •  Ve školním roce 

2013/2014 navštěvuje aktivační centra 265 žáků  •  Proškoleno 54 lektorů

Po sloučení Národního institutu dětí a mlá-
deže s Národním institutem pro další vzdě-
lávání převzal NIDV také garanci za realizaci 
národního projektu K2 – kvalita a konkuren-
ceschopnost v neformálním vzdělávání. 
Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací pro 
zájmové a neformální vzdělávání a konkuren-
ceschopnost jeho účastníků. Aktivity projektu 
K2 směřují do oblasti nestátních neziskových 
organizací pracujících s dětmi a mládeží  
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 
Projekt K2 se zabývá těmito oblastmi:
Aplikace nástrojů řízení kvality v nefor-
málním vzdělávání (garant Mgr. Pavel Bra-
benec, brabenec@nidv.cz). Hlavním cílem 
aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality do 
organizací zájmového a neformálního vzdě-
lávání je zavedení nástrojů řízení do běžné 
praxe subjektů neformálního vzdělávání 
(včetně zájmového) a tím podpořit jejich 
kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost.
Probíhá pilotáž on-line systému pro ří-
zení kvality v organizacích poskytujících 
zájmové a neformální vzdělávání OLI-
NA. Připravuje se další výběr organizací 
k zavedení nástrojů kvality pro pilotáž to-

V letech 2012–2014 realizuje NIDV ve spolu-
práci s MŠMT národní projekt Aktivační centra 
– vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, 
jehož cílem je pilotně ověřit v devíti krajích České 
republiky možnost formálního terciárního vzdělá-
vání pro žáky s těžkým mentálním postižením. 
Projekt navazuje na aktivity Humanitas-Profes o. 
p. s., která v letech 2010–2013 realizovala v pěti 
krajích ČR projekt „Speciální vzdělávací aktivity 
pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního po-
stižení prostřednictvím aktivačních center v rám-
ci speciálních škol“. 

Pro koho jsou aktivační centra určena?
Primárně pro absolventy povinného vzdělávání  
v RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, 
absolventy středního vzdělávání v RVP pro obor 
vzdělání Praktická škola jednoletá a v RVP pro 
obor vzdělání praktická škola dvouletá, případně 
pro žáky, kteří vzhledem k hloubce svého posti-
žení nezvládají výše uvedené vzdělávací progra-
my (např. žáci s více vadami nebo autismem na 
bázi středně těžkého a těžkého stupně mentální-
ho postižení). 

Jak vypadá činnost v aktivačním centru?
Přihlášení žáci docházejí do vybraného kurzu 
aktivačního centra po dobu jednoho školního 

roku. Kurzy následujícího školního roku mo-
hou být pro pokračující žáky vzhledem k jejich 
schopnostem obsahově rozšiřující. Každý kurz 
je organizován jako dvouhodinový a je nabí-
zen jedenkrát týdně, zpravidla týdně tři dvou-
hodinové kurzy. Po skončení kurzu obdrží žák 
osvědčení s příslušným textem o absolvování 
daného kurzu. Aktivační centra nabízejí 3 tema-
ticky odlišné kurzy:

1. Technické, pěstitelské a chovatelské práce
2. Lidová řemesla 
3. Svět kolem nás a orientace v něm

Činnost devíti pilotních aktivačních center bude 
realizována do června roku 2014, kdy projekt 
končí. Každá z devíti základních škol speciálních 
s aktivačním centrem dokončí svůj „Vzdělávací 
program kurzu aktivačního centra“ v podobě 
školního vzdělávacího programu. V květnu roku 
2014 proběhne závěrečná odborná konferen-
ce. Všechna aktivační centra obdržela sadu 
odborných publikací vážících se na aktivity 
jednotlivých kurzů a specifickou řadu speci-
álně-pedagogických učebnic a metodických 
příruček pro vzdělávání žáků s těžkým zdra-
votním postižením, postižením více vadami  
a autismem.

Další výstupy projektu:
1. Návrh kurikulárního dokumentu „Vzděláva-

cí program pro zájmové vzdělávání žáků 
s těžkým zdravotním postižením v kurzech 
aktivačního centra“. 

2. Akreditován vzdělávací kurz pro potenciální 
zájemce o práci lektorů v aktivačních cent-
rech Vzdělávací program pro pedagogické 
pracovníky-lektory aktivačních center, kte-
rý bude součástí nabídky vzdělávacích pro-
gramů NIDV ve vybraných krajících. 

3. Učební materiál Instruktážní metodika pro 
lektory kurzů aktivačních center (v elektro-
nické verzi na DVD). Více informací o realiza-
ci kurzů lze nalézt na www.nidv.cz .

vzdělávání pro těžce zdravotně postižené

hoto sytému OLINA (http://olina.ka2.cz). 
Metodická podpora uznávání neformál-
ního vzdělávání (garantka Mgr. Daniela 
Havlíčková, havlickova.d@nidv.cz). Hlav-
ním cílem této aktivity je zavedení systému 
uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení 
konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti 
(prostupnost/flexibilita na trhu práce) pracov-
níků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže 
prostřednictvím definování a prezentování 
kompetencí získaných nebo rozvinutých  
v aktivitách neformálního vzdělávání.
Vzdělávací kurzy pro pedagogy volného 
času, kteří vykonávají dílčí přímou peda-
gogickou činnost (garantky studia peda-
gogiky: Bc. Vlastimila Faiferlíková, faiferliko-
va@nidv.cz, Mgr. Petra Bláhová, blahova@
nidv.cz )  
Zájemci o vzdělávací kurzy, které probíha-
jí v rámci projektu K2, se mohou přihlašo-
vat prostřednictvím Vzdělávacího modulu 
(http://vm.ka2.cz). Pokud se chcete aktivně 
zapojit do projektu K2, obraťte se na garanty 
jednotlivých klíčových aktivit, kteří Vám rádi 
poradí.

Vlasta Kohoutová, NIDV, Projekt K2

Seznam škol s aktivačními centry
•	 MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální, 

Bártlova 83, 193 00 Praha 9 – ředitelka Mgr. 
Alžběta Cibochová – www.skolabartlova.cz/
zakladni-skola-prakticka/

•	 SŠ, ZŠ a MŠ speciální, Františka Diepolta 
1576, 269 01 Rakovník – ředitel Mgr. Ludvík 
Vožeh – www.zsrako.cz

•	 Odborná škola, ZŠ a MŠ, V Sídlišti 349,  
330 22 Zbůch u Plzně – ředitelka Mgr. Milena 
Peteříková – www.skolyzbuch.cz

•	 ZŠ, MŠ a praktická škola, Vančurova 83, 
360 17 Karlovy Vary – ředitelka Mgr. Martina 
Kheilová – www.specskoly.cz

•	 ZŠ, Sobotecká 242, 511 01 Turnov – ředitelka 
Mgr. Jaroslava Štoudková – www.zvsturnov.cz

•	 Speciální ZŠ, Školní náměstí 228, 537 01 
Chrudim – ředitelka Mgr. Jitka Činčalová – 
www.spzschrudim.cz

•	 ZŠ speciální a Praktická škola, Březinova 31, 
568 01 Jihlava – ředitelka Mgr. Zuzana Šim-
ková – www.pomskola.cz

•	 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, 
779 00 Olomouc – ředitel PaedDr. Dan Blaha 
– www.zsmatejcka.eu

•	 ZŠ praktická a ZŠ speciální, 1. máje 209,  
767 01 Kroměříž – ředitelka PaedDr. Marie 
Kirilenková – www.zs1majekromeriz.4fan.cz.

PhDr. Marta Teplá, 
metodik projektu Aktivační centra

Kurz Svět kolem nás a orientace v něm ve své 
základní i rozšiřující podobě zahrnuje poznávání 
formou vycházek, výletů a exkurzí. 

K2 – Kvalita a konkurenceschopnost 
v neformálním vzdělávání

http://www.nidv.cz
http://olina.ka2.cz
mailto:havlickova.d@nidv.cz
mailto:faiferlikova@nidv.cz
mailto:faiferlikova@nidv.cz
mailto:blahova@nidv.cz
mailto:blahova@nidv.cz
http://vm.ka2.cz/
http://www.skolabartlova.cz/zakladni-skola-prakticka/
http://www.skolabartlova.cz/zakladni-skola-prakticka/
http://www.zsrako.cz
http://www.skolyzbuch.cz
http://www.specskoly.cz
http://www.zvsturnov.cz
http://www.spzschrudim.cz
http://www.pomskola.cz
http://www.zsmatejcka.eu
http://www.zs1majekromeriz.4fan.cz
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DOMINO

Kariéra projektového
manažera začíná u nás!

Vzdělávání, které byste 
neměli přehlédnout

Krátce

Vzdělávací programy byly vytvořeny a ověře-
ny v projektu „Projektový manažer 250+“, který 
byl realizován v letech 2010–2012 Národním 
institutem pro další vzdělávání. Jsou koncipo-
vány jako 3denní prezenční kurzy kombinované  
s e-learningem a jsou určeny pedagogickým pra-
covníkům škol a školských zařízení, kteří připra-
vují nebo realizují aktivity v rámci projektů ESF, 
grantových projektů, rozvojových programů, 
dotačních programů nadačních fondů financo-
vaných z jiných zdrojů v oblasti školství, stejně 

Kdy?
15. – 17. dubna 2014:

Strategické řízení organizace
pro projektové manažery ve školství

5. – 7. června 2014:
Útvarové a procesní řízení, plánování, 

IT podpora projektového řízení
pro projektové manažery ve školství 

jako projekty bez dotačních titulů. V projektu PM 
250+ vzniklo mnoho výstupů užitečných pro prá-
ci projektového manažera ve škole, z výstupů si 
dovolujeme pro Vás vybrat následující:
1. Věcný audit projektu – prostřednictvím on-

line aplikace si můžete provést pro interní 
potřeby audit svého projektu: http://www.nidv.
cz/pm/login.php – před vstupem do programu 
je nutné si vytvořit vlastní uživatelský účet.

2. Balíček vzorové dokumentace pro projekt. 
manažery ve školství – v projektu bylo vy-
tvořeno celkem 23 formulářů, které můžete 
využívat při přípravě, plánování, realizaci a 
ukončení projektu; pomáhají projektovým 
manažerům dovést projekt k úspěšnosti.

3. Kompetenční profil projektového manaže-
ra ve školství – prostřednictvím online apli-
kace http://projektovymanazer.nidv.cz/ si mů-
žete změřit svoji úroveň kompetencí v oblasti 
projektové přípravy a řízení – před vstupem 
do programu je nutné si vytvořit vlastní uži-
vatelský účet.

Ve dnech 24.–30. dubna 2014 uvítá Praha 
účastníky 6. mezinárodního festivalu 
„Souhvězdí Prahy – míru, tvořivosti a přátel-
ství 2014“.
V soutěži, která prostřednictvím uměleckého 
projevu mladých lidí spojuje různé národní kul-
tury, představí děti a mládež zemí Evropy i Asie 
již tradičně svůj um a talent v tanečním, divadel-
ním, hudebním i výtvarném žánru. Záštitu nad 
tímto festivalem převzal Národní institut pro další 
vzdělávání.

Národní institut pro další vzdělávání, Židovské 
muzeum v Praze, Památník Terezín a Meziná-
rodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém vás 
zvou na Slavnostní vyhlášení výsledků literární, 
historické a fotografické soutěže DANIEL, které 
se koná 19. března 2014 v 11 hodin ve Velkém 
sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského 
muzea v Praze, Maiselova 15, 110 00 Praha 1. 
Záštitu nad akcí převzal kardinál Miloslav Vlk.

Souhvězdí Prahy 2014

Soutěž Daniel

Nabídka studia 
pedagogiky 
volného času
Hledáte zajímavé a nevšední vzdělávání v oboru 
pedagogika a psychologie? Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy letos uvolnilo dotační 
prostředky na realizaci I. ročníku kvalifikační-
ho Studia pedagogiky volného času dle novely 
zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracov-
nících. I letos bude toto studium dotováno. Stu-
denti si uhradí pouze 30 % z ceny za ubytování, 
stravování, lektorné a další náklady se studiem 
spojené.
Studium se opírá o standardy MŠMT a je zacíle-
no hlavně na aplikaci teorie v praxi a propojení 
všech získaných vědomostí a dovedností do 
vzájemných souvislostí. Výstupem ze studia je 
akreditovaný certifikát, který opravňuje k výkonu 
práce pedagoga volného času vykonávajícího 
přímou pedagogickou činnost.
Pokud máte zájem o více informací týkajících se 
tohoto studia, ať už pro sebe, či svého zaměstnan-
ce, kolegu apod., kontaktujte Bc. Vlastu Faiferlíko-
vou, faiferlikova@nidv.cz, tel.: 774 315 037. 

Letos již počtvrté vyhlašuje NIDV za finanční pod-
pory MŠMT celostátní soutěž digitálních výukových 
materiálů DOMINO Česká republika. Podrobnosti 
k pravidlům soutěže a přihlašování jsou zveřej-
něny na webových stránkách http://domino.nidv.
cz/2014/stranka/o-soutezi. Inspiraci pro svou účast 
v letošním ročníku můžete čerpat z téměř 500 vý-
ukových objektů, které byly přihlášeny do soutěže 
za dobu jejího trvání a které svou kvalitou většinou 
předčí mnohé běžné dostupné výukové objekty. 
Nejlepší autoři loňského ročníku budou prezento-
vat výukové objekty na celostátní konferenci Počí-
tač ve škole 2014 (www.pocitacveskole.cz).
V letošním roce jsou prioritou především aplikace 
pro jednotlivá zařízení žáků. Rovněž bude zohled-

Celostátní soutěž 
již počtvrté

NIDV připravuje pro zájemce z nestátních ne-
ziskových organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží i pro pracovníky školských zařízení (školních 
klubů, školních družin a středisek volného času) 
kurzy Udržitelnosti projektu Klíče pro život. Vzdě-
lávacích akcí se za zvýhodněnou cenu mohou 
účastnit také učitelé, kteří na svých školách pra-
cují zároveň jako vedoucí kroužků.
Průběžné vzdělávání rozšiřuje odbornost 
vedoucích, vychovatelů, pedagogů volného času 
a dalších pracovníků s dětmi a mládeží (mana-
gement, řízení času, psychologie dětí a vlastní 
psychohygiena, zážitkové aktivity a činnosti 
využitelné při každodenní práci s dětmi).

něna obecná přístupnost výukového objektu bez 
rozdílu technologií.
Vzhledem k charakteru soutěže nejsou rozli-
šeny jednotlivé typy škol.
Plánované termíny soutěže Domino ČR  
v roce 2014

Vyhlášení soutěže březen 2014
Uzávěrka vkládání 
výukových objektů

říjen 2014

Semifinálové kolo 
pro oblast I

listopad; Praha

Semifinálové kolo 
pro oblast II

listopad; NIDV, Olomouc

Finálové kolo prosinec; Praha, MŠMT

Z nabídky kurzů vybíráme např. Novinařina 
pro pedagogy, Kurz pro lyžařské instrukto-
ry, Skupinové bubnování, Netradiční výtvar-
né techniky levně, jednoduše a efektivně, 
Kurzy průřezových témat – Výchova k dob-
rovolnictví. Bližší informace k těmto kurzům 
najdete na adrese: 

http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/.

Pokud se budete potřebovat poradit, můžete 
se obracet na Svatavu Šimkovou (simkova@
nidv.cz) nebo na Jitku Rydvalovou (rydvalo-
va@nidv.cz). 

http://www.projektmanazer.cz/
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http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=41024&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=41024&operace=detail
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