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Základní údaje o organizaci

Název:

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Logo:

Právní forma:

Příspěvková organizace přímo řízená MŠMT

Sídlo ředitelství:

Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov

Tel:

+420 266 106 307

Fax:

+420 224 228 334

Email:

info@nidv.cz
sekretariát@nidv.cz
http://www.nidv.cz

IČ:

45768455

DIČ:

CZ45768455
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Kontakty

NIDV, centrální pracoviště
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9
tel: +420266 106 307
fax: +420 224 228 334
e-mail: info@nidv.cz, sekretariat@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Brno
Křížová 22
603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
e-mail: brno@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice
Hlinsko 49
370 82 České Budějovice
tel: 387 699 011
fax: 387 699 027
e-mail: cbudejovice@nidv.cz
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Kontakty

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové
Švendova 13, P.O.Box 24
500 03 Hradec Králové
tel: 495 500 911
fax: 495 514 806
e-mail: hradeckralove@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Jihlava
Zborovská 3
586 01 Jihlava
tel./fax: 567 571 839
e-mail: jihlava@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary
Západní 15
360 01 Karlovy Vary
tel: 353 585 268
fax: 353 585 268
e-mail: karlovyvary@nidv.cz
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Kontakty

NIDV, krajské pracoviště Liberec
Masarykova 28
460 01 Liberec
tel: 482 360 511
fax: 482 710 352
e-mail: liberec@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 25
779 00 Olomouc
tel: 585 540 173
fax: 585 540 122
e-mail: olomouc@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2
702 00 Moravská Ostrava
tel: 596 120 454
fax: 569 120 448
e-mail: ostrava@nidv.cz
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Kontakty

NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27
530 02 Pardubice
tel: 466 046 111
fax: 466 046 142
e-mail: pardubice@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18
301 00 Plzeň
tel: 377 473 608
fax: 377 473 60
e-mail: plzen@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Praha a stř. Čechy
Staropramenná 17
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel: 257 315 470
fax: 257 315 470
e-mail: praha@nidv.cz
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Kontakty

NIDV, krajské pracoviště Ústí n. Labem
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem
tel: 475 211 255
fax: 475 209 092
e-mail: usti@nidv.cz

NIDV, krajské pracoviště Zlín
Potoky 267
760 01 Zlín
tel: 577 437 711
fax: 577 437 711
e-mail: zlin@nidv.cz
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Všeobecné informace

O NÁS

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vznikl 1. dubna 2005 sloučením čtrnácti krajských
Pedagogických center. Klíčovou činností organizace je další vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVVP).
Oproti jiným organizacím, které se zabývají podobnou činností, má výhodu celostátní
působnosti a velmi široké lektorské základny. Podílí se na úkolech, které je třeba řešit a
koordinovat v celostátním měřítku.
NIDV zpracovává strategické dokumenty v oblasti DVPP a provádí různá výzkumná šetření.
Realizuje mnoho vzdělávacích programů s podporou MŠMT a Evropského sociálního fondu
(ESF). Vydává Programovou nabídku,.která je distribuována na všechny školy v celé České
republice a je zveřejněna na webových stránkách www.nidv.cz, kde se mohou zájemci i
přihlašovat.
NIDV se aktivně zapojuje i do mezinárodních aktivit souvisejících s rozvojem a realizací
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podstatou mezinárodní spolupráce je nejen
výměna zkušeností z oblasti DVPP, ale rovněž organizace výměnných a vzdělávacích akcí
pro učitele a další pedagogické odborníky, participace na mezinárodních projektech,
spolupořádání odborných konferencí a aktivní účast na seminářích a dalších akcích.
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General profile

About Us

National Institute for Further Education (NIFE) is an allowance organization of the Ministry of
st

Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MEYS). NIFE was established on 1

April 2004, linking together fourteen regional Pedagogical Centres. The key activity of the
NIFE is further education of pedagogical staff (FEPS).
NIFE has an advantage over other institutions of similar interest for being an organisation with
national range and having a wide spectrum of lecturers and that is why it is concerned with
problems that need to be solved on a national wide level.
NIFE develops strategic documents in the area of FEPS and carries out miscellaneous
surveys. Moreover, the NIFE with the support of MEYS and European Social Fund (ESF)
carries out a lot of education programmes. The NIFE publishes the programme catalogue
which is distributed to every school in the Czech Republic and is also available on the NIFE
website where on-line registrations are possible.
NIFE is actively engaged in international activities related to development and realization of
FEPS. The body of the international cooperation is not only an exchange of experience in
FEPS, but also organization of exchange and educational trainings for teachers and other
pedagogical specialists as well as participation in international projects, co-organization of
conferences and active participation in workshops and other events.
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Organizační struktura
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Organizační struktura

Sekce mezinárodní spolupráce a projektů (SMSP)
Sekce koordinuje mezinárodní spolupráci a mezinárodní aktivity NIDV. Věnuje se realizaci
národních

projektů,

monitoringu,

přípravě

monitorovacích

zpráv.

Vytváří

metodiku

projektového řízení, aktualizuje podpůrné informační systémy v projektové oblasti.
Spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy při realizaci národních projektů na území Prahy a
při přípravě programovacího období 2007 – 2013.
Mezi její priority v roce 2006 patřila realizace tří národních projektů ESF: Zavádění
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) do praxe Koordinátor, Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve
školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ - Brána jazyků a Model
vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - Úspěšný ředitel.
Sekce tvorby vzdělávacích programů (STVP)
Zajišťuje akreditace vzdělávacích programů. Připravuje, garantuje a koordinuje vzdělávací
programy DVPP a vydává souhrn všech pořádaných programů v tištěné Programové
nabídce. Koordinuje také vzdělávání v tzv. rozvojových programech MŠMT. V roce 2006
realizovala programy Jazyky hrou a MEJA, Studium pro ředitele škol a školských zařízení a
Studium pedagogiky. Důležitou roli hrála v roce 2006 také její ediční činnost, zaměřená na
výukové i metodické materiály a na publikování nejlepších závěrečných prací absolventů.
Sekce analýz a tvorby koncepcí (SATK)
Zpracovává strategické dokumenty týkající se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a provádí různá analytická šetření a výzkumy v rámci NIDV i vně (pedagogičtí pracovníci a
školy).
Nejdůležitějším úkolem, na kterém sekce v roce 2006 v součinnosti s Pracovní skupinou
Rady vlády pro udržitelný rozvoj, MŠMT, MŽP a řadou odborníků pracovala, byla tvorba
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Organizační struktura

Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji, která bude po schválení Vládou ČR
prezentována na mezinárodní konferenci v Bělehradě.
Sekce ekonomická
Zajišťuje ekonomickou agendu a účetní operace v rámci celé organizace. Zabezpečuje
personální agendu pro všechna pracoviště.
Sekce informační a provozní
Koordinuje zajištění správy a údržby všech objektů, vede evidenci veškerého nemovitého
majetku. Provádí aktualizaci www stránek a informačních databází organizace.
Krajská pracoviště
Zajišťují realizaci národních projektů ESF a dalších projektů na krajské úrovni. Realizují
programy DVPP. Spolupracují s jinými institucemi zabývajícími se DVPP a dalšími partnery
v kraji.
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Rozvoj lidských zdrojů

Základní personální údaje
V průběhu roku 2006 docházelo k postupnému konsolidování stavu zaměstnanců. Za rok
2006 proběhlo velké množství výběrových řízení na obsazení důležitých zaměstnaneckých
pozic.
Ke konci roku 2006 pracovalo na všech pracovištích NIDV celkem 142 zaměstnanců. Z toho
47,5 % pracovníků s vysokoškolským vzděláním zejména pedagogického a ekonomického
směru, 46,3 % pracovníků se středoškolským vzděláním. Přehled počtu fyzických
zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, včetně zaměstnanců realizujících projekty ESF,
poskytuje následující tabulka.

Pracoviště
Centrální pracoviště
Ekonomická a provozní sekce
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha a střední Čechy
Ústí nad Labem
Zlín
Celkem

Celkem
pracovníků
24
13
8
8
7
7
7
4
8
9
10
12
11
6
8
142
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Rozvoj lidských zdrojů

Zaměstnanci NIDV v roce 2006 podle věku
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Zaměstnanci NIDV v roce 2006 podle vzdělání
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Rozvoj lidských zdrojů

NIDV se snaží dalším vzděláváním pracovníků zvýšit kompetence jednotlivců i týmů, neboť
jejich znalosti a dovednosti mají přímý vliv na produktivitu práce.
Mezi složky rozvoje zaměstnanců patří průběžné jazykové vzdělávání, rozvoj manažerských
dovedností (semináře: Rozvoj manažerských schopností, Timemanagement, Personální
management, Podpora týmové spolupráce...), vzdělávání v oblasti tvorby a realizace projektů
(Projektový management, Jak psát projekt, Tvorba a řízení rozpočtu u projektů, Školení
hodnotitelů projektů ESF...)

a semináře související s aktuální činností

organizace

(Koordinátor ŠVP, Maturity na SŠ, Maturitní zkouška dle zákona...). Speciálně pro metodiky
vzdělávání NIDV připravilo pracoviště Karlovy Vary dvoudenní školení pod názvem: Příprava
na e-learningové pojetí vzdělávání, jehož cílem bylo poukázat na možnosti nové formy
realizace vzdělávacích programů.
Systém komunikace
Národní institut pro další vzdělávání se v rámci své činnosti snaží také o maximální
informovanost, a to jak uvnitř organizace tak směrem k veřejnosti. Té jsou určeny internetové
stránky s pravidelně aktualizovanými informacemi. Čtenáři zde najdou údaje o nových a
probíhajících projektech a programech, tvorbě koncepcí, o doprovodných aktivitách a v
neposlední řadě kontakty na všechny pracovníky NIDV přehledně rozdělené podle
jednotlivých krajských pracovišť. Soubor aktuálních událostí a výstupů NIDV vychází také v
pravidelném měsíčníku Stalo se, který je dostupný ke stažení v elektronické podobě na
našich webových stránkách http://www.nidv.cz.
Pro informování konkrétních cílových skupin pak Národní institut komunikuje prostřednictvím
tiskového mluvčího s regionálními i celostátními periodiky zaměřenými na školskou a
vzdělávací problematiku.
Pro zajištění maximální informovanosti v rámci samotného NIDV vychází navíc interní bulletin
s týdenní periodicitou. Ten je opět vydáván v elektronické podobě a slouží jednak jako
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Rozvoj lidských zdrojů

zpravodaj o aktuální činnosti, tak jako platforma pro výměnu zkušeností s jednotlivými
projekty a programy. Je tak zajištěna výměna informací nejen mezi centrálním pracovištěm a
kraji, ale i mezi krajskými pracovišti navzájem.
V září roku 2006 proběhlo celorepublikové pracovní setkání zaměstnanců v rekreačním
středisku Seč. Tento ročník se uskutečnil v duchu hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se“. Proběhlo zde mnoho sportovních i jiných aktivit, které prověřily a utužily týmového ducha
našich zaměstnanců. Setkání mělo jednoznačně kladný ohlas, a proto se chystá i další
ročník.

Vítězný snímek fotografické soutěže o nejzajímavější záběry ze Seče 2006
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Hlavní činnost – Projekty ESF

Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání do praxe - Koordinátor

Doba trvání projektu (od –do):
1.6.2005 – 30.11.2007
Cíl:
Zavádění RVP ZV včetně metodické podpory při tvorbě ŠVP školami
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci z mimopražských škol poskytujících úplné základní vzdělání
Realizace v roce 2006:
V rámci projektu probíhaly v celé České republice šestidenní Semináře pro koordinátory
tvorby ŠVP ZV. Celkem jich bylo zrealizováno 157.
Na 200 vybraných školách se uskutečnily Semináře pro pedagogické sbory připravované dle
specifických požadavků školy, tzv. „Akce na zakázku“. Dále byly školám poskytovány
odborné konzultace k tvorbě ŠVP ZV, tzv. Pomoc školám, uskutečnil se tisk a distribuce RVP
ZV a Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV.
Při realizaci projektu probíhala průběžná hodnocení seminářů prostřednictvím evaluačních
dotazníků. Uskutečněné semináře byly vysoce hodnoceny jak po obsahové, tak po
organizační stránce.
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Hlavní činnost – Projekty ESF

Realizace projektu Koordinátor, 2006
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Hlavní činnost – Projekty ESF

Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných
pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na
ZŠ, SŠ, VOŠ - Brána jazyků

Doba trvání projektu (od –do):
1.10.2005 – 30.11.2007
Cíl:
Projekt směřuje do jazykové oblasti vzdělávání a je primárně zaměřen na podporu
jednotlivců. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení jazykových a metodických kompetencí
pedagogických a odborných pracovníků ve školství.
Cílová skupina:
•

Kvalifikovaní učitelé bez odborné způsobilosti k výuce cizích jazyků, kteří příslušný
cizí jazyk učí nebo budou učit.

•

Kvalifikovaní učitelé s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků.

•

Ostatní pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství.

Realizace v roce 2006:
Během ledna 2006 se stabilizovaly všechny studijní skupiny v krajích. Pokračovala pravidelná
výuka jazyků i metodiky.
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Hlavní činnost – Projekty ESF

Řídící výbor zpracoval informační a propagační brožuru Národní projekt Brána jazyků, v níž
jsou v tabulkách a grafech zaznamenány podrobné údaje o projektu.
Kvalitu obsahu a průběhu výuky zhodnotily evaluační dotazníky škol, které byly účastníkům,
lektorům a ředitelům distribuovány v květnu a červnu.
Řídící výbor projektu spolupracoval s odbornými konzultanty asociací AMATE a MEDEUS,
byly zpracovány podpůrné materiály k závěrečným zkouškám a výstupní testy projektu.
Kvalita a průběh výuky byly monitorovány návštěvami regionálních manažerů spolu
s hlavními lektory ve studijních skupinách. Výsledky evaluace projektu mají velmi pozitivní
tendenci, budou využity jako východisko ke zpracování navazujícího projektu.

Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských
zařízení - Úspěšný ředitel

Doba trvání projektu (od –do):
01.12.2005 – 31.7.2008
Cíl:
Prioritním cílem projektu je vytvoření nového modelu systémové přípravy pro vedoucí
pracovníky škol a školských zařízení a jeho ověření v praxi.
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Hlavní činnost – Projekty ESF

Cílová skupina:
Vedoucí pracovníci úplných škol poskytujících základní vzdělávání, středních škol,
konzervatoří a vyšších odborných škol
Realizace v roce 2006:
První část projektu - Základní přípravu absolvovalo v roce 2006 formou Studia pro ředitele
škol a školských zařízení (FS I) 497 účastníků. Studium je určeno ředitelům škol, kteří jsou ve
funkci krátce nebo do ní teprve nastupují, a je zaměřeno na získání základních znalostí
z oblasti práva a řízení školy. Absolventi tímto studiem splňují podmínku pro výkon funkce
ředitele školy dle zákona č. 563/2005 Sb. o pedagogických pracovnících. Na podzim 2006 byl
nabídnut ředitelům a široké pedagogické veřejnosti 2. ročník FS I, který probíhá v roce 2007.
Druhá část projektu - Profesionalizační příprava, si klade za cíl prohloubit znalosti řídících
pracovníků v oblasti školského managementu, legislativy, financí, řízení a plánování
pedagogického procesu. Čtyřsemestrální vysokoškolské studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky (FS II) dodavatelsky zajišťuje CŠM PedF UK. Studium bylo zahájeno v květnu
2006 a potrvá do roku 2008
Třetí částí projektu - Funkční průběžné další vzdělávání (FDPV) probíhá formou výběrových
seminářů, kde se vedoucí pracovníci seznamují s filozofií dvoustupňové kurikulární změny a
novými trendy ve školství. Tyto semináře se uskutečňují od září 2006, jejich předpokládané
ukončení je v březnu 2008. V roce 2006 bylo proškoleno 387 účastníků.
Národní projekt Úspěšný ředitel je realizován i v roce 2007 v souladu s plánovaným
harmonogramem.
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Hlavní činnost – Projekty ESF

Realizace projektu Úspěšný ředitel, 2006

Projekty – počty proškolených účastníků v r.2006

Název projektu

Počet účastníků proškolených do konce
roku 2006

Koordinátor

Brána jazyků

Úspěšný
ředitel

5 483

6 870

877
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Hlavní činnost – Rozvojové programy

Oblast – Cizí jazyky
MEJA
Cíl:
Poskytnutí pomoci učitelům bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jejich příprava
k rozšiřujícímu magisterskému studiu na vysoké škole.
Cílová skupina:
Učitelé, kteří učí nebo budou učit cizí jazyk na prvním stupni ZŠ a v MŠ, ale chybí jim k tomu
patřičná kvalifikace.
Realizace v roce 2006:
V roce 2006 zahájilo studium v programu MEJA 2880 frekventantů, realizace programu
pokračuje až do srpna 2008. V roce 2006 byl program prioritně určen pro učitele anglického
jazyka v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Účastníci kurzů v rámci
programu MEJA absolvují celkem 150 hodin studia, z toho 120 hodin výuky metodiky
a jazyka a výběrových 30 hodin výuky metodiky. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení
o dosažení jazykové úrovně s doložkou o dílčí kvalifikaci k výuce jazyka.
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Jazyky hrou

JA ZY KY
H R OU

Cíl:
Příprava učitelů k plnění nejzákladnějších úkolů ve výuce cizího jazyka na prvním stupni ZŠ a
v MŠ, usnadnění navazujícího vzdělávání v kombinovaném studiu, rozšiřujícím vzdělávání,
v akreditovaných programech, atd.
Cílová skupina:
Učitelé prvního stupně ZŠ a učitelé MŠ, kteří splňují předpoklad odborné kvalifikace pro
pedagogickou činnost, kterou vykonávají, a nezískali vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů cizích jazyků nebo na cizí jazyky.
Realizace v roce 2006:
V roce 2006 nastoupilo do kurzů programu Jazyky hrou 1 630 frekventantů. Účastníci kurzů si
zvýší vstupní jazykovou úroveň po absolvování 152 hodin jazyka a metodiky (120 hodin
jazyka a 32 hodin metodiky). Jazyková část výuky účastníků kurzů na odpovídající úrovni
rozvíjí osvojování jazykových prostředků a především řečových dovedností. Metodická část
seznamuje účastníky s hlavními principy výuky jazyka napříč předměty 1.stupně, s přípravou,
realizací a zhodnocením efektivní výuky cizího jazyka na 1.stupni ZŠ. Zdůrazněny jsou
zejména metody výuky cizího jazyka vhodné pro žáky 1. a 2. tříd a pro děti v předškolním
věku, které ještě neumějí číst a psát.
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Oblast - Kariérní systém
Studium ředitelů
Cíl:
Získání a prohloubení vědomostí a dovedností řídících pracovníků ve škole v oblastech
základů práva, finančního řízení a organizace školy a pedagogického procesu.
Cílová skupina:
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, kteří jsou ve funkci kratší dobu nebo do ní
nastupují, zástupci ředitelů škol nebo pracovníci připravující se ke konkurzu na vedoucí funkci
či převzetí některých činností ve vedení školy.
Realizace v roce 2006:
V roce 2006 ukončilo studium 750 pedagogů a dalších 537 účastníků v září 2006 studium
zahájilo. Výuka je rozvržena do 144 hodin, 100 hodin pro základní výuku, 24 hodin pro
odborné stáže, 20 hodin pro samostudium. Je realizována na všech krajských pracovištích
NIDV ve čtyřech modulech: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace
školy a pedagogického procesu.
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Studium pedagogiky
Cíl:
Umožnit

získání

potřebné

pedagogicko-psychologická

kvalifikace

pedagogickým

pracovníkům.
Cílová skupina:
Pedagogové, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné
kvalifikace podle § 22 odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005
Sb. a působí nebo chtějí působit jako: učitelé odborných předmětů střední školy, učitelé
praktického vyučování střední školy, učitelé odborného výcviku střední školy, učitelé
uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří, učitelé jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky.
Realizace v roce 2006:
V září 2006 zahájilo 125 pedagogických pracovníků první semestr studia. Ti pokračují ve
studiu i v roce 2007. Studium pedagogiky trvá jeden rok, organizačně a časově je rozloženo
do dvou semestrů. Výuka je rozdělena do dvou modulů. Základy pedagogiky a didaktiky
a Základy psychologie pro pedagogy. Přímá výuka obou modulů má hodinovou dotaci 120
hodin včetně 5ti hodin odborné praxe. V učebním plánu jsou zahrnuty také další části –
seminář k závěrečné práci, samostudium, dílčí semestrální zkoušky, obhajoba závěrečné
práce

a závěrečná

zkouška.

Celková

hodinová

dotace

studia

činí

145

hodin.
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Realizované programy dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků se uskutečňovaly
v těchto oblastech:

Management


vzdělávání určené pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských
zařízení,

zaměřené především na rozvoj manažerských kompetencí

vedoucích pracovníků ve školství

Škola v souvislostech práva


semináře poskytující aktuální přehledné informace pro ředitele škol a
školských zařízení o změnách v legislativě, které souvisí s řízením školy

Rámcové vzdělávací programy


nadstavbové programy zaměřené na tvorbu, podporu a rozvoj školních
vzdělávacích programů (v součinnosti s projektem Koordinátor)

Informační a komunikační technologie


vzdělávání zaměřené na podporu realizace vládního projektu SIPVZ



realizace školení typu Z - pro začátečníky a typu P - poučených uživatelů

Cizí jazyky


rozšíření znalostí učitelů cizích jazyků (s odbornou kvalifikací i bez ní)

Vládní priority


vzdělávací akce zaměřené na závažné celospolečenské problémy, se
kterými se učitelé setkávají ve své praxi, např. šikana, agrese, a jiné
výchovně vzdělávací problémy
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Střední školství a specializované programy


odborné vzdělávací programy pro střední školství, umělecké školství,
speciální školství a programy



programy prioritně zařazené jednotlivými krajskými pracovišti, dle aktuálních
potřeb regionu.

Kariérní systém


časově náročnější studia (Studium pedagogiky, Studium pro ředitele škol a
školských zařízení)
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Vzdělávací a setkávací seminář Vytváření nové demokratické, sociální,
školní a výukové kultury v České republice a v Severním
Porýní - Vestfálsku
Praha a Střední Čechy
Ve dnech 17.4. – 22.4.2006 se v Praze uskutečnil seminář, který byl připraven pracovníky
NIDV ve spolupráci s MŠMT ČR, Karlovou univerzitou v Praze a dalšími třemi pražskými
školami. Instituční a organizační rámec byl dán projektovými partnery, kterými jsou NIDV a
„Landesinstitut für Schule/Qualitätsagentur“. Tímto seminářem pokračovala spolupráce
započatá již v roce 1995, jejímž přínosem je zejména zajišťování pravidelné výměny
informací a zkušeností mezi partnerskými institucemi.

2. národní konference eTwinning
Pardubice
Pracoviště NIDV Pardubice bylo v roce 2006 spolupořadatelem 2. národní konference
eTwinning, která se konala ve dnech 30. – 31.5.2006 v Pardubicích. Hlavní součástí Národní
konference eTwinning byla přehlídka zajímavých projektů eTwinning, které realizovaly české
(ale i slovenské a polské) školy v rámci evropské spolupráce prostřednictvím internetu ve
školním roce 2005/2006. Součástí konference byly workshopy, kde si zájemci mohli vyměnit
zkušenosti s projekty na národní i mezinárodní úrovni.

Celostátní seminář Dítě v krizi
Zlín
Krajské pracoviště ve Zlíně bylo spolupořadatelem sedmého celorepublikového semináře
s mezinárodní účastí Dítě v krizi, který se uskutečnil ve dnech 31.5. - 1.6.2006. Dvoudenní
seminář byl doplněn aktivními workshopy za účasti zahraničních a českých odborníků z
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oblasti školství, zdravotnictví, justice, policie, sociální, preventivní a následné péče. Cílem
bylo ukázat pedagogům a dalším odborníkům možnosti řešení ochrany dítěte a rodiny v praxi

Moderní přístupy v SOŠ, SOU a U
Jihlava
Pracoviště v Jihlavě připravilo také dvoudenní celostátní konferenci pro učitele odborného
výcviku a odborných předmětů v oborech strojírenství a technika, která se konala 3. a 4.
července 2006. Ve čtyřech dílnách se účastníci konference věnovali využívání moderních
přístupů ve výuce odborných předmětů

Letní škola artefiletiky – obrazy, hudba, příběhy a lidé
Jihlava
Letní školu uspořádalo ve dnech 17. -21. 7.2006 krajské pracoviště NIDV Jihlava v
rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí. Letní škola ukázala možnosti nového
přístupu k výuce umění formou reflektivně tvořivé výchovy a umožnila účastníkům strávit
inspirativně část letních prázdnin. Postupy, které zde účastníci získali, mohou uplatnit ve
výchově k estetickému a ekologickému přístupu i při tvorbě školních vzdělávacích programů.

Prázdniny trochu jinak
Ústí nad Labem
Pracoviště v Ústí nad Labem připravilo pro pedagogy všech typů škol prázdninový pobyt
zaměřený primárně na výchovnou dramatiku a muzikoterapii a na jejich využití v praxi škol.
Hlavní program doplňovaly speciální semináře - psychologie osobnosti, práva, komunikace.
Pro účastníky byly připraveny i další doprovodné akce, které pobytu dodaly neformální
prázdninovou atmosféru, speciální relaxační cvičení, kondiční cvičení nebo tvůrčí dílny.
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Prázdniny trochu jinak, Ústí nad Labem, skupina v Nesměři, srpen 2006

Dítě a volný čas
Jihlava
Vzdělávací program určený pro vychovatelky školních družin se uskutečnil 28. – 29. srpna
2006. Nabídl pracovní dílny zaměřené na spolupráci s rodiči, s vedením školy a ostatními
zaměstnanci školy, na prevenci sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu, na
zvládání zátěžových situací a řešení konfliktů. Účastníkům představil řadu cvičení a projektů
pro aktivní odpočinek, rozvoj osobnostních a sociálních dovednosti.
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Bezpečnostní systémy
Ústí nad Labem
V srpnu 2006 byl ve spolupráci s SOŠ Dubno u Příbrami realizován třídenní seminář pro
vyučující tohoto oboru na SOŠ a učilištích z celé ČR. Akce se zúčastnilo 25 učitelů.

Vzdělávací program Tělo jižní Čechy
České Budějovice
Program určený pedagogům tělovýchovy všech typů škol a školských zařízení včetně
domovů pro děti a mládež, uspořádalo českobudějovické pracoviště NIDV. V pořadí osmé
setkání učitelů proběhlo od 14. do 17. září v nádherném prostředí šumavské přírody v okolí
Lipenského jezera. Bylo zaměřené na zdokonalování praktických dovedností účastníků, kteří
si mohli sestavit program podle vlastního přání z širokého výběru: vodní turistika,
cykloturistika, surfování, jachting, střelba z kuše, pěší turistika, sportovní lezení na přírodní
skály, pétanque, lakros, frisbee, trangleball. Součástí akce byl i turnaj v odbíjené o Pohár
vedoucího pracoviště NIDV České Budějovice.

Schülerstipendien – Programm
Hradec Králové
V září 2006 zrealizovalo krajské pracoviště v Hradci Králové výběrové řízení pro
Schülerstipendieprogramm des Landes Sachsen - Anhalt 2006/2007, který byl určen pro
studenty východočeských gymnázií.

Stáž pro učitele německého jazyka
Hradec Králové
Na základě spolupráce s LISA institutem v Halle byla pro vybrané učitele němčiny na SŠ
v Královehradeckém kraji zprostředkována stáž v Německu.
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Pojmové mapy a jejich uplatnění v projektové výuce
Ostrava
Pracoviště NIDV v Ostravě připravilo v říjnu 2006 pro učitele chemie vzdělávací program s
přehledem problémových a divergentních úloh a jejich aplikací při tvorbě a řešení v rámci
výuky chemie na základní škole s využitím prvků projektové vyučování.

Motivace žáků ve výuce chemie a v mimoškolních aktivitách
Ostrava
18.10.2006 se pro pedagogické pracovníky základních škol a především pro učitele chemie
uskutečnil jednodenní seminář. Hlavním cílem bylo účastníkům nabídnout řadu moderních
vyučovacích metod, forem a prostředků, vedoucí ke zvýšení motivace a aktivizace žáků při
výuce chemie.

Konference o informační gramotnosti
Brno
Krajské pracoviště NIDV v Brně bylo spolupořadatelem pátého ročníku dvoudenní konference
věnované informační gramotnosti, která se konala 22. a 23. listopadu 2006. Byla určena
ředitelům základních i středních škol, vedoucím školních knihoven a informačních center škol.
Účastníci zde mohli získat ucelenou představu o problematice informační gramotnosti i o
změnách, které v posledních letech v této oblasti nastaly u nás i v zahraničí.
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Přehled titulů vydaných v NIDV v roce 2006
Kolektiv VÚP a NIDV: Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním
vzdělávání
Mgr. Anna Kameníčková a kol.: Národní projekt Brána jazyků
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.: Význam praktické výuky chemie a ŠVP
Kolektiv účastníků konference: Kooperační projekt „Rozvoj škol a nové formy výuky
v mezinárodním dialogu – Na cestě k demokratické školní a výukové kultuře v Severním
Porýní Vestfálsku a v ČR
Kolektiv autorů: eTwinning v České republice
PhDr. Helena Skarupská: Výukové metody ve vyučování odborných předmětů
Mgr. Jiří Beran: Střednědobý plán činnosti školy
Mgr. Anna Kameníčková a kol.: Národní projekt Brána jazyků (anglická verze)
Ing. Dagmar Spíralová: Práce v programu MS Publisher
PhDr. Z. Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo: Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných
událostech
Mgr. Anna Kameníčková a kol.: Národní projekt Brána jazyků (česká verze)
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Mezinárodní setkání vzdělávacích institucí
1. – 3. února 2006 se uskutečnilo Mezinárodní setkání vzdělávacích institucí ve vzdělávacím
zařízení pedagogického centra Bratislava v Budmericích. Akce se kromě NIDV (zástupce
krajského pracoviště NIDV ve Zlíně) zúčastnili odborníci z PI Szombathely (Maďarsko), PMC
Bratislava (Slovensko) a PIB Eisenstadt (Rakousko). NIDV zde prezentoval Programovou
nabídku, DVVP a informace o probíhajících Národních projektech Koordinátor, Brána jazyků
a Úspěšný ředitel.

Mezinárodní konference na téma ,,Spoluzodpovědnost za rozvoj školy“
Ve dnech 15. – 18. listopadu 2006 se uskutečnila v Durynsku mezinárodní konference
věnovaná problematice kurikulární reformy a rozvoje autonomní školy, kterou uspořádal při
příležitosti svého 15. výročí Durynský institut pro další vzdělávání učitelů v Bad Berka.
Konference se zúčastnili zástupci partnerských institutů dalšího vzdělávání učitelů z deseti
zemí Evropy a z Thajska.
V rámci oficiálního programu zde zástupci NIDV prezentovali reformu školství v Čechách. Při
workshopu Rozvoj školních vzdělávacích programů byly představeny jednotlivé etapy
kurikulární reformy našeho školství, formy jejího prosazování a podpory.

Konference zástupců institutů dalšího vzdělávání učitelů
Zástupci NIDV se zúčastnili konference konané na Saské akademii pro další vzdělávání
učitelů (SALF) v Míšni-Siebeneichenu ve dnech 18.-19. května 2006. Konference se
zúčastnili kromě hostitelské země Saska i zástupci vzdělávacích akademií BádenskaWürttemberska, Švýcarska, Rakouska, Polska a Slovenska.
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Mezinárodní spolupráce

NIDV se aktivně zapojuje i do mezinárodních aktivit souvisejících s rozvojem a realizací
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Spolu s MŠMT (zřizovatelem NIDV)
a dalšími organizacemi z ČR je NIDV nejen vlastním realizátorem této spolupráce, ale působí
i jako koordinátor činnosti mezi příslušnou zahraniční institucí a pedagogickou veřejností
v České republice. Nedílnou součástí aktivit NIDV je rovněž participace na dalších projektech
s mezinárodním přesahem jako je např. spolupráce s Národním podpůrným střediskem pro
eTwinning při organizaci seminářů rozvoje učitelů se zaměřením na realizaci školních
mezinárodních projektů.
Podstatou mezinárodní spolupráce je nejen výměna zkušeností z oblasti DVPP, ale rovněž
organizace výměnných a vzdělávacích akcí pro učitele a další pedagogické odborníky,
participace na mezinárodních projektech, spolupořádání odborných konferencí a aktivní účast
na seminářích a dalších akcích.
Kromě jiného je cílem rozvoje mezinárodní spolupráce dát DVPP mezinárodní rozměr
a zprostředkovat pedagogům a širší školské veřejnosti nové nápady a inspirativní zkušenosti,
které pak mohou využít ve své každodenní práci.
NIDV aktivně spolupracuje s těmito zahraničními partnery:
MAĎARSKO
•

Pedagogický institut Szombathély

Spolupráce v rámci Mezinárodního projektu IPIZ@ (dalšími partnery projektu jsou Metodickopedagogické centrum Bratislava – Slovensko a Pedagogische Institut Burgenland, Eisenstadt
– Rakousko). Cíli projektu je rozvoj spolupráce v širším měřítku (pravidelné výměny
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zkušeností z DVPP, seznámení se školskými systémy jednotlivých zemí, seznámení se
s činnostmi jednotlivých institutů, organizování studijních stáží, doporučování mezinárodní
spolupráce školám, příprava a realizace mezinárodních seminářů).
NIZOZEMSKO
•

Agentura EDventure

Spolupráce s Agenturou EDventure je zaměřena především na výměnu zkušeností z oblasti
personální politiky a managementu škol. Zvláštní zřetel je věnován možnosti dalšího
vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků škol.
POLSKO
•

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
(DCDNiIP), Wrocław

Cílem je rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi oběma institucemi, vytváření odborných vazeb
nejen mezi spolupracovníky obou institucí, ale také řediteli škol a pedagogickými pracovníky
z vybraných škol a školských zařízení v České republice a Dolním Slezsku. V rámci
spolupráce probíhá výměna informací a zkušeností v oblasti DVVP, jsou pořádány
konference a dalších akce zaměřené na profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
RAKOUSKO
•

Pedagogische Institut Burgenland, Eisenstadt

Jedná se o projekt zaměřený na podporu spolupráce škol v České republice a Rakousku. Za
tímto účelem pořádají obě partnerské instituce výměnné stáže a mezinárodní semináře či
konference pro ředitele škol nebo učitele a pedagogické pracovníky.
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SLOVENSKO
•

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Spolupráce s MPC Bratislava je zaměřena na výměnu zkušeností mezi NIDV a MPC,
zprostředkování spolupráce škol České republiky a Slovenska, příprava a realizace
mezinárodních seminářů, vzájemná účast na odborných akcích.
SRN
•

Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
(THILLM)

Projekt „Škola – Evropa“ se zaměřuje na hledání podobností i odlišností ve školských
systémech, ekonomickém i organizačním fungování škol a v tvorbě učebních plánů škol
v partnerských regionech Durynska a Karlovarského kraje. Součástí spolupráce jsou
reciproční didakticko-metodické hospitace českých a německých učitelů v partnerských
školách s možností aktivního zapojení se do výuky.
•

Landesinstitut

für

Lehrerfortbildung,

Lehrerweiterbildung

und

Unterrichtforschung von Sachsen - Anhalt (LISA) v Halle
V rámci spolupráce jsou učitelům německého jazyka a event. dalším pedagogům nabízeny
odborné kurzy v SRN (Halle). Kurzů se kromě českých učitelů účastní také vybraní
pedagogové z Polska, Maďarska a Bulharska. Součástí programu jsou metodické semináře,
hospitace v německých školách, besedy a diskuse s pedagogy z Německa.
•

Regionale Büro für Integration und Tolleranz Potsdam - RAA Brandenburg

V rámci spolupráce s RAA Brandenburg jsou každoročně organizovány pětidenní semináře
pro učitele se zaměřením na tématiku druhé světové války, problematiku holocaustu,
porušování lidských práv, komunismu a totalitních režimů obecně. Semináře jsou zaměřeny
na získávání odborných znalostí a možnosti jejich využití ve výuce. V roce 2006 se bohužel
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tento seminář z důvodu nedostatku finančních prostředků neuskutečnil a proběhne
v navrhované podobě v roce následujícím.
Přehled dalších zahraničních spolupracujících subjektů
•

Clydebank College, Velká Británie

•

JED New Media Inc., Kanada

•

Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg

•

Nakladatelství Oxford University Press , projekt Oxford Secondary Teachers
Academy

•

NÖ Kompetenzzentrum, Rakousko
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Přehled institucí, s nimiž v roce 2006 NIDV spolupracoval:
Agentura SOCRATES
Asociace ředitelů základních škol
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Česká školní inspekce
Evropský polytechnický institut s.r.o.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
Integrovaný záchranný systém
Knihovna města Ostravy
Krajské hygienické stanice
Krajské úřady
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový
Jičín
Magistráty měst
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravská zemská knihovna
Národní ústav odborného vzdělávání
Organizace Schola servis
SOU strojírenské Jihlava
Středisko služeb školám Znojmo
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Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav pro informace ve vzdělávání
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Výzkumný ústav pedagogický
Záchranný hasičský sbor
Západočeská univerzita v Plzni

Psali o nás
Učitelské noviny, Školství, Respekt, Právo, Řízení, Pražský deník, Literární noviny, Reflex…
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Zdroje financování činností NIDV

NIDV využíval ke své činnosti vícezdrojové financování, přehled získaných finančních
prostředků v roce 2006 udává následující tabulka a graf.

Příspěvek od zřizovatele
Rozvojové programy – kariérní systém
Rozvojové programy – cizí jazyky
Prostředky na projekty ESF

64 260 000 Kč
6 000 000 Kč
14 400 000 Kč
56 047 000 Kč

Zdroje financování činností NIDV
46%

4%

40%

10%

Příspěvek od zřizovatele

Rozvojové programy - kariérní systém

Rozvojové programy - cizí jazyky

Prostředky na projekty ESF
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Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč
ke dni 31.12.2006
Název položky
potřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Odpis pohledávky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

Hlavní činnost
12 893,86
2 395,33
1 672,95
1 038,78
360,83
41 159,35
71 722,41
21 832,67
655,81
3,19
68,79
44,75
1 674,18
5 803,77

Náklady celkem

161 326,67

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz

11 438,54
130,41
29 179,45
1 411,44
140 707,23

Výnosy celkem

182 867,07
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Rozvaha (bilance) v tisících Kč
ke dni 31.12.2006
Název položky
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem

Stav k
31.12.2006
2 329,23
-1 946,19

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

201 934,61

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem

-77 189,53

Oběžná aktiva

66 522,60

AKTIVA CELKEM

191 650,72

Majetkové fondy celkem

125 128,11

Finanční a peněžní fondy celkem

26 270,46

Výsledek hospodaření běžného účetního období

21 298,33

Krátkodobé závazky celkem

18 468,94

Přechodné účty pasivní celkem

PASIVA CELKEM

484,9

191 650,74
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Zhodnocení roku 2006

Rok 2006 znamenal především náročnou prací. Všechny tři realizované národní
projekty probíhaly bez větších komplikací a podařilo se splnit stanovené cíle. Díky
uskutečněným vzdělávacím programům, které měly vysokou úroveň a většina účastníků je
hodnotila jako přínosné, se zvýšila prestiž NIDV. Podařilo se stabilizovat programy DVPP a
vytvořit novou podobu tištěné programové nabídky, došlo tak i k výrazném posunu v propagaci
naší práce. Získali jsme řadu tuzemských i zahraničních kontaktů a rozvíjeli spolupráci
s institucemi dalšího vzdělávání.
Probíhala systematická spolupráce mezi jednotlivými metodiky pro vzdělávání na
celostátní úrovni. K jednotlivým vzdělávacím oblastem byly sestaveny tzv. Poradní sbory,
složené z externích odborníků, kteří aktivně konzultovali náplň vybraných vzdělávacích
programů.
Zrealizované semináře měly vysokou odbornou úroveň, většina proběhla v přátelské a
podnětné atmosféře a bylo navázáno mnoho nových pracovních kontaktů. Průběžně probíhala
realizace dlouhodobějších, dvousemestrálních vzdělávacích programů.
Řada našich pracovníků se v roce 2006 zúčastnila vzdělávacích aktivit v rámci dalšího
vzdělávání zaměstnanců NIDV. Jednalo se zejména o kurzy v oblasti profesní přípravy a cizích
jazyků.
V závěru roku proběhlo šetření a analýza vzdělávacích potřeb všech pracovníků NIDV, na
základě které bude v roce 2007 vypracován systém vzdělávání zaměstnanců. Během celého
roku docházelo k formování interního i externího webu NIDV.
V příštím roce plánuje NIDV nainstalovat videokonferenční zařízení pro spojení všech
krajských pracovišť a dopracovat systém dalšího vzdělávání pracovníků NIDV. V rámci
nabídky DVPP bude orientace zaměřena na státní priority a kvalifikační studia – realizované
plošně v celé ČR.
Zaměstnanci se budou nadále aktivně podílet na projektové činnosti, zúčastní se
národních i mezinárodních konferencí, odborných jednání a budou zasedat v různých
poradních sborech a pracovních skupinách.
Během roku 2007 se dokončí projekty přetrvávající z roku 2006 a budou se
připravovat projekty nové. V polovině roku bude probíhat výzkum vzdělávacích potřeb
pedagogických pracovníků, jehož výsledky budou použity ke zkvalitnění naší práce.
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