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O NIDV 

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 (DVPP). 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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About NIFE 
 
National Institute for Further Education (NIFE) is an allowance organization of 
the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MEYS). 
NIFE was established on 1st April 2005, linking together fourteen regional 
Pedagogical Centers. 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 organization 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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Hlavní činnosti NIDV 
 
Konkrétní oblasti hlavních úkolů zabezpečovaných NIDV vyplývají z jeho 
obecného poslání. Jedná se zejména o tyto oblasti: 

• Tvorba a realizace vzdělávacích programů DVPP v prioritních 
oblastech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Realizace probíhajících projektů a příprava projektů nových 

• Koordinace tvorby Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

• Konzultační a poradenská činnost  
 
V roce 2007 byly jednotlivé vzdělávací programy DVPP rozčleněny do 
následujících oblastí: 
 

• Management 

• Rámcové vzdělávací programy - (podpora kurikulární reformy) 

• Cizí jazyky 

• Střední školství a specializované programy 

• Další vládní priority 

• Kariérní systém 
 
DVPP v těchto oblastech bylo realizováno jak formou standardně nabízeních 
vzdělávacích programů, tak i prostřednictvím rozvojových programů 
vyhlašovaných MŠMT. Podstatná část vzdělávacích programů se uskutečnila 
v rámci národních projektů financovaných z ESF. 
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Charakteristika jednotlivých oblastí: 
 
Management: 
V rámci této tématické oblasti nabízel NIDV programy, které pomáhají 
v procesu transformace škol v učící se organizace s fungujícím systémem 
vzájemné interakce učitelů, žáků, rodičů a dalších partnerů školy. Vedení škol 
a školských zařízení je stále klíčovým prvkem při naplňování kurikulární 
reformy českého školství, proto hlavní pozornost v této oblasti byla zaměřená 
na nové kompetence ředitelů, institut školské rady i na otázky konkrétního 
způsobu financování a hospodaření škol. V souvislosti s novou legislativou 
jsme se snažili aktuálně a přehledně informovat především řídící pracovníky 
škol a školských zařízení o změnách v legislativě, které přímo souvisí 
s právními aspekty řízení školy. Důležité bylo provázat problematiku zákonů 
s vyhláškami a dalšími normami, k nimž je v zákonech zmocnění. Oblasti 
managementu se týkaly některé rozvojové programy vyhlašované MŠMT  
a národní projekt Úspěšný ředitel (viz.dále).    
Novinkou v této oblasti bylo vzdělávání formou e-learningu, které probíhalo 
kombinací prezenční a distanční formy. Programy byly realizovány buď 
celostátně, ale také na objednávku dle aktuálních potřeb ředitelů z praxe.  

 
Rámcové vzdělávací programy: 
Tato vzdělávací oblast byla v roce 2007 prioritně zaměřena na tvorbu, rozvoj 
a podporu školních vzdělávacích programů (ŠVP). Vzhledem k tomu, že 
kurikulární reforma přináší nové požadavky na učitele a zároveň umožňuje 
větší autonomii školy, bylo potřeba v rámci DVPP učitele podpořit. Vzdělávací 
programy probíhaly v součinnosti s projektem Koordinátor (viz. dále), který 
byl jedním z nejrozsáhlejších úkolů v této oblasti. Vzdělávání probíhalo 
formou rozšiřujících a nadstavbových programů pro samotné koordinátory, 
ale nejen pro ně. Záměrem bylo rozšířit učitelům jejich pedagogickou  
i oborovou odbornost, sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, 
být kreativní, požívat nové, moderní metody práce. Vedle klasických 
seminářů se velmi osvědčily akce na objednávku, kdy se vzdělávání účastní 
celé pedagogické sbory. 
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Cizí jazyky    
Zkvalitňování a posilování jazykového vzdělávání je jednou z priorit sociálního 
pilíře Lisabonské strategie EU i ČR. V roce 2007 byly veškeré aktivity 
nastaveny tak, aby vycházely z potřeby nového přístupu k výuce 
požadovaných jazykových kompetencí podle RVP. V této oblasti nabízel NIDV 
dlouhodobé jazykové programy, a to v rámci projektu Brána jazyků, 
v rozvojových programech MEJA, později navazující Klíč k jazykům a Jazyky 
hrou (viz. dále). Mezi kratší vzdělávací programy patřil kurz Vzdělávání 
školitelů, kde byli vzděláváni kvalifikovaní učitelé jazyků, kteří si zde rozšířili 
své metodické dovednosti a kurz Využívání Evropského jazykového portfolia 
na ZŠ a SŠ, kde se účastníci seznámili s principy práce s Evropským jazykovým 
protfoliem. V rámci oblasti cizí jazyky nebyly nabízeny semináře pouze 
k metodice výuky cizích jazyků, ale i k výuce reálií  
a autoevaluace výuky cizích jazyků. Výuka probíhala formou klasických 
seminářů, soustředění i workshopů. Rovněž se uskutečnil již 8. ročník 
Motivačních seminářů pro učitele angličtiny a 8. ročník Motivačních seminářů 
pro učitele němčiny a francouzštiny o které je tradičně velký zájem. 
 
Střední školství a specializované programy: 
Témata vzdělávacích programů nabízená v této oblasti vycházela z priorit 
MŠMT v rámci středního školství, ale rovněž reagovala na aktuální vzdělávací 
potřeby jednotlivých krajů. Programy byly zaměřeny především na aktuální 
otázky výuky, zejména na problematiku nově připravovaných rámcových 
vzdělávacích programů pro střední školství. V oblasti byly rovněž realizovány 
metodické semináře zaměřené na rozvoj mezinárodní spolupráce  - 
eTwinning I. a eTwinning II., dále vzdělávací program Europass a mezinárodní 
uznávání kvalifikací. 
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Další vládní priority: 
Tato oblast přesahovala tématicky všechny ostatní oblasti. Obsah 
vzdělávacích programů se dotýkal všech závažných problému současné 
společnosti, které se promítají do oblasti školství. Učitelé byli konfrontováni 
s řadou problémů a s možnostmi jejich řešení v praxi. Mezi nejpočetnější akce 
patřily ty, které se zabývaly sociálně patologickými jevy a jejich prevencí, 
jakými jsou agrese, šikana, týrání ve všech podobách, braní drog. Dále se 
uskutečnily programy k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu, 
multikulturní výchovy a prevence rasismu. Mezi priority MŠMT v této oblasti 
patřila tematika ochrany člověka za mimořádných událostí, ochrana před 
projevy extremismu a terorismem. V součinnosti s ministerstvem dopravy  
a policií ČR byl připraven vzdělávací program k dopravní výchově.  
 
Kariérní systém:     
V této oblasti byla realizována studia ke splnění kvalifikačních a dalších 
kvalifikačních předpokladů jako je Studium pedagogiky, Studium pro ředitele 
škol a školských zařízení a v roce 2007 pilotně i Studium pro asistenta 
pedagoga.  Dále Studium k výkonu specializovaných činností: Tvorba  
a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích 
programů VOŠ - Koordinátor ŠVP. 
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Centrální pracoviště  NIDV 
 
 
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 

 
 
Na centrálním pracovišti jsou soustředěny následující sekce: 

 
Sekce mezinárodní spolupráce a projektů (SMSP) 
Sekce zajišťuje, realizuje a monitoruje ESF projekty, současně koordinuje 
spolupráci se zahraničními partnery a podílí se na mezinárodních aktivitách 
NIDV. Sekce poskytuje metodickou podporu v oblasti projektů jednotlivým 
krajským pracovištím, zodpovídá za aktualizaci údajů o projektech  
a projektových výzvách v rámci interního informačního systému NIDV a podílí 
se na přípravě projektů pro další programové období 2007 - 2013.  
 
V roce 2007 probíhala realizace tří národních projektů: Zavádění rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe – Koordinátor, který 
byl ukončen v listopadu 2007. Dále projekt Brána jazyků (Rozvoj specifických 
kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem 
zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ), který rozvíjí jazykové a metodické 
kompetence pedagogických a odborných pracovníků ve školství.  
Dalším realizovaným projektem byl projekt Úspěšný ředitel, jehož cílem bylo  
vytvořit nový model systémové přípravy pro vedoucí pracovníky škol 
a školských zařízení a jeho ověření v praxi.  
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Spolupráce s institucemi v zahraničí.  
 
Činnost sekce se rovněž soustředila na aktivní spolupráci se stávajícími 
zahraničními partnery a také na navazování nových mezinárodních 
partnerství s řadou institucí, především v rámci EU.  
 
V roce 2007 byla mezinárodní spolupráce zaměřena na výměnu příkladů 
dobré praxe v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, přípravu 
realizace společných projektů pro různé skupiny pedagogických pracovníků, 
pořádání odborných seminářů a organizaci výměnných stáží pro učitele.  
 
Ve své činnosti se NIDV nejen aktivně zapojuje přímo do mezinárodních 
projektů, ale participuje i na dalších aktivitách s mezinárodním přesahem. 
V roce 2007 byly opět ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro 
eTwinning organizovány vzdělávací semináře pro pedagogickou veřejnost 
zaměřené na rozvoj ICT kompetencí, potřebných pro přípravu a realizaci 
mezinárodních školních projektů. 
 
Cílem NIDV je prostřednictvím společných mezinárodních aktivit zvyšovat 
kvalitu nabízených programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
hledat nové vzdělávací náměty a získávat inspiraci pro řešení témat z oblasti 
dalšího vzdělávání pedagogů. 
 
 V roce 2007 NIDV aktivně spolupracoval s těmito zahraničními partnery:  
 
1) Nizozemsko  
Spolupráce s Agenturou EDventure byla zaměřena na výměnu zkušeností v 
oblasti personální politiky a řízení škol. Cílem bylo seznámit se s příklady 
dobré praxe při vzdělávání managementu škol v Nizozemí a zjistit, které 
metody jsou využitelné pro české prostředí.   
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2) Rakousko 
NIDV společně s Private Pädagogische Hochschule Burgenland 
(transformovaný Pedagogický institut Burgenland) podporoval spolupráci škol 
v České republice a Rakousku prostřednictvím  organizace výměnných stáží, 
mezinárodních seminářů a konferencí pro ředitele škol, učitele a další 
pedagogické pracovníky. Spolupráce s Private Pädagogische Hochschule 
Burgenland probíhala paralelně také v rámci Mezinárodního projektu IPIZ@, 
jehož členem byl také Pedagogický institut Szombathély (Maďarsko)  
a Metodicko-pedagogické centrum Bratislava (Slovensko). 
 
Spolupráce s NÖ Sprach Kompetenzzentrem, střediskem na podporu češtiny 
a slovenštiny na rakouské straně, byla zaměřena na rozvoj jazykových 
kompetencí pedagogů. Společně s partnerem byly organizovány odborné 
semináře zaměřené na výuku cizích jazyků, připravovány metodické 
a výukové materiály a organizovány výměnné stáže lektorů.  
 
3) Slovensko  
Cílem partnerství s Metodicko-pedagogickým centrem Bratislava (MPC) bylo 
vytváření a prohlubování odborných vazeb nejen mezi spolupracovníky obou 
institucí, ale také řediteli škol a pedagogickými pracovníky, a to především 
prostřednictvím realizace mezinárodních seminářů a společné účasti na 
dalších odborných akcích. Důležitou součástí společných aktivit byla podpora 
navazování nových kontaktů mezi školami obou zemí a výměna zkušeností 
z oblasti vzdělávání pedagogů.  
 
4) SRN  
Projekt Škola – Evropa, který probíhal ve spolupráci s Institut für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka (THILLM), se 
zaměřil 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 (viz. aktivity 
krajských pracovišť). Součástí spolupráce byly reciproční didakticko-
metodické hospitace českých a německých učitelů v partnerských školách 
s možností aktivního zapojení se do výuky.  
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V rámci spolupráce s Landesinstitut für Lehrerfortbildung, 
Lehrerweiterbildung und Unterrichtforschung von Sachsen - Anhalt (LISA) 
v Halle mohli podobně jako v letech předešlých učitelé německého jazyka 
a eventuálně další pedagogové absolvovat odborný jazykový kurz v SRN 
(Halle). Kurzů se kromě českých učitelů účastnili také vybraní pedagogové 
z Polska, Maďarska a Bulharska. Součástí programu byly metodické semináře, 
hospitace v německých školách, besedy a diskuze s pedagogy z Německa.  
 
V roce 2007 proběhl ve spolupráci s Regionale Büro für Integration und 
Tolleranz Potsdam (RAA Brandenburg) společný vzdělávací program pro 
české a německé učitele zaměřený na tematiku druhé světové války, 
problematiku holocaustu, porušování lidských práv, komunismu a totalitních 
režimů obecně. Program zahrnoval přednášky, workshopy, diskuze 
a prohlídky památek určitým způsobem souvisejících s danou tematikou. 
Cílem semináře byl nejen odborný rozvoj pedagogů, ale také podpora vzniku 
partnerství mezi školami obou zemí. Akce byla finančně podpořena Česko-
německým fondem budoucnosti (více viz NIDV Ústí nad Labem). 
 
V roce 2007 byly rovněž navázány nové kontakty s odbornými pracovníky ve 
vzdělávání např. s Volkhochschule Passau (SRN), dále byla zahájena 
spolupráce s  norskou University College of Telemark  na projektu 
zaměřeném na podporu a vzdělávání nově kvalifikovaných učitelů. NIDV se 
rovněž v daném roce zapojilo do odborných aktivit skupiny CECE (Central 
European Cooperation in Education for Lifelong Learning, jejími členy jsou 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Česká republika), které se 
zaměřovaly na oblast motivace a image učitelů, zvyšování  kvality práce 
učitelů a podporu efektivního řízení a vedení škol. 
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Přehled dalších zahraničních spolupracujících subjektů 

• Clydebank College, Velká Británie 

• JED New Media Inc., Kanada 
 

Zastoupení NIDV na zahraničních konferencích a 
workshopech.  
 
Ve francouzském Toulouse proběhl ve dnech 4.- 8. 12. 2007 kontaktní 
seminář v rámci evropského programu Grundtvig. Cílem setkání, kterého se 
zúčastnili zástupci vzdělávacích institucí pro dospělé z celé Evropy, bylo nalézt 
partnery pro zahraniční spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání a začít 
pracovat na společném projektu. Za ČR se ho zúčastnila Mgr. Jana Lišková, 
vedoucí pracoviště Hradec Králové. NIDV spolu se zástupci Velké Británie, 
Španělska, Dánska a Estonska zde vytvořilo společný jazykový projekt, který 
bude v roce 2008 předložen ke schválení NAEP. 
 

CECE Meeting on Teacher Motivation and Image 
Ve dnech 24. - 25. října 2007 se ve Vídni konalo setkání expertů ze zemí 
spolupracujících v rámci skupiny CECE (Central European Cooperation in 
Education). Zastoupení bylo ze všech zemí CECE - z Rakouska, Maďarska, 
Slovenska, Slovinska a České republiky. ČR reprezentovali za MŠMT Jozef 
Miškovci, M.A. a za NIDV Mgr. Ilona Smotlachová. Cílem setkání bylo zahájit 
širší diskuzi na téma posílení profesionality a motivace učitelů a téma řízení  
a vedení škol. Závěry z konference mohou sloužit jako podklad pro tvorbu 
politických opatření jednotlivých ministerstev školství a v plánu je vytvořit 
souhrnný seznam příkladů dobré praxe. Na příštím setkání, ke kterému má 
dojít v květnu 2008 se budou projednávat možnosti zapojení do projektu 
Comenius, zaměřeného na oblast vedení škol. 
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Le Cadre europeen commun de reference pour les langues 
Ve dnech 5. - 8. února 2007 proběhla konference ve Štrasburgu, kde se 
jednalo o zavádění Společného evropského referenčního rámce pro jazyky  
(SERR) v členských zemích EU. Za ČR se konference zúčastnila RNDr. Olga 
Mokrejšová. Projednávaný SERR má poskytnout obecný základ pro 
vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic 
atd. v celé Evropě. Detailně popsat, co se musí studenti naučit, aby efektivně 
užívali jazyk ke komunikaci a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli 
schopni cizí jazyk účinně používat. 
Jednotlivé země zde mimo jiné prezentovaly svá národní jazyková portfolia. 
 
Quality in Training 
Mezinárodní konference o moderních požadavcích na profesionální přípravu 
studentů i učitelů, které se za ČR zúčastnila RNDr. Olga Mokrejšová, proběhla 
1. - 3. března 2007 v Istanbulu. Náplní byly čtyři tématické okruhy: 
Interkulturní výuka, Jazyková příprava učitelů (včetně CLIL), Inovativní 
výukové metody, Záruky kvalitní přípravy v rámci celoživotního učení. Naším 
příspěvkem zde bylo především zaměření na výuku nejazykových (odborných) 
témat prostřednictvím cizího jazyka a techniku CLIL v ČR. Jednotlivé 
zúčastněné země zde dále prezentovaly své zkušenosti s jazykovou výukou 
učitelů odborných předmětů v rámci DVPP. 
 
Možnosti a výzvy při realizaci školních projektů /Grenzüberschreitende 
Schulpartnerschaften/ Chancen und Herausforderungen bei der Umsetzung 
von Schulprojekten 
 
Workshop, který se konal 1. října 2007 v Poysdorfu, se zabýval příhraničním 
partnerstvím škol a možnostmi a výzvami při realizaci školních projektů. Za 
NIDV se zúčastnila Mgr. Šárka Dostalová, vedoucí brněnského pracoviště. 
Příspěvky zástupců rakouského a českého školství a odpolední workshopy  se 
zabývaly dalšími možnostmi  sousedské spolupráce v oblasti výuky cizích 
jazyků na školách (němčina a český jazyk) a v oblasti projektové výuky. 
Workshop umožnil zástupcům příhraničních škol  prezentovat současnou 
situaci  ve výuce jazyků na školách a potvrdil zájem o výuku českého jazyka 
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v Rakousku a pokles zájmu o výuku němčiny na českých školách. NIDV získal 
kontakt na lektory, kteří vyučují český jazyk v Rakousku. Lektoři byli přizváni 
k lektorské činnosti v oblasti metodiky výuky českého jazyka pro cizince.  

 
Sekce tvorby vzdělávacích programů (STVP) 
Společně s metodiky pro vzdělávání zajišťuje akreditace vzdělávacích 
programů. Ve spolupráci s metodiky všech pracovišť 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 2007 realizoval NIDV tyto rozvojové 
programy: Jazyky hrou a MEJA, Evropské jazykové portfolium, Studium pro 
ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky a Studium pro 
asistenta pedagoga. Důležitou roli hrála v roce 2007 také ediční činnost, 
zaměřená na výukové i metodické materiály a na publikování nejlepších 
závěrečných prací absolventů kvalifikačních studií. 

Akreditace vzdělávacích programů 

Příprava vzdělávacích programů k akreditaci znamená především zpracování 
podkladů, které vkládají garanti vzdělávacích programů do elektronické 
databáze NIDV. Žádosti o akreditaci programu schvaluje akreditační komise 
MŠMT při zasedání, které se konají pětkrát do roka. Připravené žádosti jsou 
koordinovány hlavními garanty vzdělávacích oblastí, kteří spolupracují 
s garanty vzdělávacích oblastí a odbornými poradci. 
 
V roce 2007 bylo připraveno a akreditováno celkem 147 nových programů. 

 
Programová nabídka – vzdělávací oblasti 
Připravené vzdělávací programy dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků 
se uskutečňovaly v těchto oblastech: 
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Název 
vzdělávací 
oblasti 

Programové zaměření  

Management 

Organizace školy 
Pedagogický proces 
Financování školy 
Školská legislativa 
Priority vzdělávací politiky  

Rámcové 
vzdělávací 
programy 

Kurikulum předškolního vzdělávání 
Kurikulum základního vzdělávání 
Aktualizace a rozvoj ŠVP MŠ a ZŠ 
RVP pro ZUŠ 
Školní družiny, vychovatelství 
Pedagogika volného času 
Školní knihovny a informační centra 
Předmětové didaktiky 
Didaktiky vzdělávacích oblastí 
Mezipředmětové vazby 
Péče o koordinátory ŠVP ZV 
Práce třídního učitele 
Začínající učitel 
Další vzdělávání asistentů pedagoga 
Práce s moderní didaktickou technikou 
Právní vědomí učitele 

Cizí jazyky 

Vzdělávací programy pro učitele CJ v předškolním, základním a 
středním vzdělávání 
Vzdělávací programy pro učitele ostatních předmětů 
Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů v cizím 
jazyce 
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Další vládní 
priority 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Psychologie (psychohygiena, ADHD, LMD, diagnostika poruch 
chování, aj.) 
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 
Sexuální výchova 
Multikulturní výchova (národnostní menšiny, xenofobie, 
rasismus, aj.) 
Prevence sociálně-patologických jevů  
První pomoc 
Environmentální výchova 
Dopravní výchova 
Rovnost příležitostí ve vzdělávání 
Speciální pedagogika a integrace                       
Osobnostní a sociální rozvoj 
Aktuální témata ve školství 
BOZP na školách a školských zařízeních 

Střední 
školství a 
specializované 
programy 

e-Twinning 
Aplikované ICT 
Europas a mezinárodní uznávání kvalifikací 
Metodika, didaktika všeobecných a odborných předmětů 
Nová maturita 
Závěrečné zkoušky 
Školní knihovny 
Aktuální témata 

Kariérní 
systém 

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení – SŘ 
Studium pedagogiky –SP 
Studium pro asistenty pedagoga – SpAP 
Studium pro koordinátory ŠVP – KOŠVP 

 
Vzdělávací oblasti mají specifické zaměření podle obsahu nebo cílové skupiny 
a zohledňují vzdělávací potřeby učitelů v jednotlivých krajích ČR. 
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Programová 
nabídka – 
vzdělávací 
programy 

 

1. pololetí 2007 2. pololetí 2007 2007 

Počet 
realizovaných 

vzděl. 
programů  

Počet 
účastníků  

Počet 
hodin  

Počet 
realizovaných 

vzděl. 
programů  

Počet 
účastníků  

Počet 
hodin  

Počet 
realizovaných 

vzděl. 
programů  

Počet 
účastníků  

Počet 
hodin  

Brno 51 963 5034 43 790 1531 94 1753 6565 

České 
Budějovice 

46 938 2702 37 836 935 83 1774 3637 

Hradec 
Králové 

37 1135 720 50 1109 882 87 2244 1602 

Jihlava 45 804 3462 34 716 1317 79 1520 4779 

Karlovy Vary 36 949 839 43 704 1513 79 1653 2352 

Liberec 27 510 435 38 635 675 65 1145 1110 

Olomouc 34 608 2809 31 516 800 65 1124 3609 

Ostrava 57 1032 4059 33 650 1141 90 1682 5200 

Pardubice 53 1097 3100 43 787 1209 96 1884 4309 

Plzeň 44 674 1429 34 492 551 78 1166 1980 

Praha a 
Stř.Čechy 

39 985 1217 69 1201 3020 108 2186 4237 

Ústí nad 
Labem 

33 589 3010 29 531 1011 62 1120 4021 

Zlín 50 1084 2863 49 1019 1261 99 2103 4124 

Celkem 552 11368 31523 533 9986 15746 1085 21354 47269 
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Počet realizovaných vzdělávacích programů v roce 2007 

 
Počet účastníků vzdělávacích programů v roce 2007 
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Počet odučených hodin vzdělávacích programů v roce 2007 
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Programová nabídka – vzdělávací oblasti 

Vzdělávací 
oblasti 

1. pololetí 2007 2. pololetí 2007 2007 
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Management 106 2635 1341 93 2102 1229 199 4737 2570 

Rámcové 
vzdělávací 
programy 

112 2497 883 108 2448 1093 220 4945 1976 

Další vládní 
priority 

56 1407 571 53 1263 493 109 2670 1064 

Střední 
školství a 

specializovan
é programy 

63 2248 718 88 2015 939 151 4263 1657 

Cizí jazyky 118 1969 15330 155 2659 9980 273 4628 25310 

Kariérní 
systém 

30 859 5676 39 1083 7011 69 1942 12687 

Celkem 485 11615 24519 536 11570 20745 1021 23185 45264 
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Mezi úspěšné realizované programy, které proběhly v minulém roce patřily 
např. Studium pro ředitele škol a školských zařízení, zaměřené na 
management škol, osmdesáti hodinový vzdělávací program, Studium 
pedagogiky, zaměřené na doplnění kvalifikace pedagogů středních škol a 
základních uměleckých škol, Certifikovaný lektor DVPP, zaměřený na získání  
a prohloubení lektorských dovedností lektorů NIDV, dále celostátní seminář 
pro učitele všech typů a stupňů škol Problematika osobní a pedagogické 
asistence, program seminářů a dílen Letní škola artefiletiky - obrazy, hudba, 
příběhy a lidé – 2007, zaměřený na inspirativní a tvořivou výuku, Základy 
správního řízení pro MŠ, program určený pro vedení mateřských škol, 
Manažerské dovednosti ředitele ZUŠ, Aktuální problémy v účetnictví 
příspěvkových organizací, program určený vedení a ekonomům škol  
a školských zařízení, Kriminalita dětí a mládeže, kriminalita jako hromadný 
jev, program určený pro metodiky prevence a výchovné poradce a další. 
 
Na podzim 2007 zařadil NIDV do své programové nabídky tzv. e-learningové 
vzdělávání. Byly připraveny a pilotně realizovány programy BOZP, Psaní 
projektů, a Rozvoj ICT ve škole, které byly zařazeny do vzdělávací oblasti 
Management. E-learningové vzdělávání si vyzkoušelo celkem 33 pedagogů. 
Na podzim 2007 začal NIDV připravovat program Čeština pro pedagogy, kteří 
získali vzdělání v jiném než českém jazyce. Jeho realizace je naplánována na 
1. pololetí roku 2008. 

Tištěná a elektronická programová nabídka 

Jako i v předchozích letech NIDV vydal a distribuoval do sítě škol  
a školských zařízení v celé ČR souhrn všech pořádaných vzdělávacích 
programů v tištěné Programové nabídce, která vychází dvakrát do roka 
v nákladu 14 500 kusů. 
Nabídku všech vzdělávacích programů NIDV lze nalézt v elektronické podobě 
na internetových stránkách www.nidv.cz.  
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Ediční činnost  

Ediční činnost NIDV doplňuje nabízené vzdělávací programy i projekty 
a kromě funkce odborně metodické plní i funkci informační. Je zaměřena na 
vydávání odborně metodických materiálů využívaných v DVPP, odborně 
metodických a informačních materiálů v projektech, informačních materiálů  
a účelových publikací (sborníků, výstupů z projektů, nejlepších závěrečných 
prací absolventů kvalifikačních studií apod.). Autory publikací jsou většinou 
lektoři spolupracující s NIDV na realizaci DVPP a na projektech. Patří mezi ně 
učitelé a metodici MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a odborníci z praxe. S vydáváním materiálů 
je spojena příprava publikací pro tisk, spolupráce s autory  
a recenzenty. Ediční činnost je koordinována redakční radou, která 
spolupracuje s odbornými sekcemi a hlavními garanty vzdělávacích oblastí  
a krajskými garanty. V roce 2007 bylo vydáno 26 titulů v celkovém nákladu   
22 100 kusů. Viz. Příloha č.1. 
 

Poradní sbory 

Vzhledem k přípravě a realizaci stále odborně náročnějších a obsáhlejších 
vzdělávacích programů a projektů vybudoval v letech 2006 - 2007 Národní 
institut pro další vzdělávání základ pro poradní sbory NIDV, které zahrnují 
odborníky z vysokých škol, odborných ústavů a institucí zaměřených na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Členové poradních sborů spolupracují 
s hlavními garanty vzdělávacích oblastí a vedoucími projektových týmů na 
vytváření celkového designu vzdělávacích programů, poskytují odbornou 
pomoc při přípravě kurikul vzdělávacích akcí a při přípravě metodických  
a didaktických materiálů. Navrhují témata závěrečných prací, podobu  
a obsah závěrečných testů a ústních zkoušek, podobu evaluačních výstupů. 
Dále poskytují rady při výběru vhodných lektorů, podílí se na přípravě 
podkladů potřebných k akreditaci vzdělávacích programů apod.  
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Připomínkové řízení 

NIDV se v rámci skupiny II, pro všeobecné, odborné a další vzdělávání MŠMT, 
podílí na vnitřním připomínkovém řízení koncepčních, metodických  
a legislativních materiálů. 
 

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 mimo organizaci.  
V roce 2007 sekce pod záštitou MŠMT a  Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
(RVUR) koordinovala tvorbu Národní strategie vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj (NSVUR), která byla v červenci 2007 předložena ke schválení Vládě ČR. 
V září 2007 byla sestavena nová pracovní skupina, která materiál převzala a 
upravila pod záštitou Ministerstva životního prostředí (MŽP). 
 
V období června - srpna 2007 proběhlo Výzkumné šetření vzdělávacích 
potřeb učitelů a vedoucích pracovníků. Závěry byly využity jako podklad pro 
tvorbu a úpravu vzdělávacích programů NIDV. Konečný reprezentativní 
vzorek představovalo 1133 pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ. 
 
Jedním  z důležitých úkolů bylo dokončit ve spolupráci s mnoha odborníky  
a experty na problematiku vzdělávání tvorbu Dlouhodobého záměru DVPP 
pro ČR.  V průběhu tvorby změnilo MŠMT záměr dokumentu a pracovní 
skupina začala pracovat na materiálu Koncepce DVPP, který vytvořil návrhy 
řešení problematiky systému DVPP. Koncepce DVPP bude využita jako vstup 
v novém projektu ESF: Systém DVPP.  
 
V průběhu celého roku byl prováděn monitoring vzdělávacích programů NIDV 
a sběr statistických údajů o DVPP. 
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Z celorepublikových výzkumů a analýz proběhl sběr dat zaměřený na: 

• vzdělávací potřeby ředitelů škol v oblasti personálního managementu 

• praktické vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků 

• vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků zaměřené na sociálně 
patologické jevy, multikulturu a mediální výchovu 

V rámci  interních výzkumů a analýz bylo realizováno: 

• analýza pracovních míst v NIDV 

• pilotní hodnocení nové struktury Programové nabídky 
V rámci činnosti NIDV spolupracovala SATK na : 

• projektu Koordinátor: konzultace v oblasti výzkumu, analýzy 

• projektu Brána jazyků: konzultace v oblasti výzkumu 

• návrh projektu Personální politika 1 

• vypracování koncepce Monitoringu vzdělávacích programů v ČR 

• průběžné konzultace v oblasti výzkumu v rámci NIDV 
 
Ke dni 31. prosince 2007 se sekce sloučila se Sekcí tvorby vzdělávacích 
programů.  
 

Sekce ekonomická 
Zajišťuje ekonomickou agendu a účetní operace v rámci celé organizace. 
Rovněž zabezpečuje personální agendu pro všechna pracoviště. 
 

Sekce informační a provozní 
Koordinuje zajištění správy a údržby všech objektů, vede evidenci veškerého 
movitého a nemovitého majetku. Provádí aktualizaci internetových stránek 
NIDV a informačních databází organizace. 
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Krajská pracoviště 
Zajišťují realizaci národních projektů ESF a dalších projektů na krajské úrovni. 
Realizují vzdělávací programy DVPP. Spolupracují s jinými institucemi 
zabývajícími se DVPP a dalšími partnery v kraji, celé ČR a v zahraničí. 

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

  
 
 
 
V roce 2007 proběhla na brněnském pracovišti mimo seminářů DVPP řada 
akcí.  
NIDV Brno byl spolupořadatelem  konference Informační gramotnost, která 
je akreditovaná MŠMT a v roce 2007 proběhl již její šestý ročník. Dalšími 
pořadateli jsou každoročně  Středisko služeb školám a Moravská zemská 
knihovna Brno. Na přípravě se také aktivně podílí celostátní Klub ŠK a 
Asociace knihovníků ČR (AK ČR). V roce 2007 byl (ve finančním zabezpečení 
AK ČR) vydán sborník z konference konané v listopadu 2006. Sborník byl 
použit jako propagační materiál pro ročník 2007. Konference se konala 21. - 
22. listopadu 2007 v prostorách MZK v Brně. Z konference 2007 byl opětovně 
vydán sborník přednášek.  
NIDV v Brně spolupracoval s ESF Masarykovou univerzitou v Brně a Regionální 
agenturou hospodářské komory v Brně na recenzi studie Program zapojení 
firem do systému certifikace a kvalifikace vzdělávání pracovníků řemeslných 
profesí. Studie vznikla jako jeden z výstupů společného projektu Další 
vzdělávání pracovníků řemeslných profesí v Jihomoravském kraji. Projekt 
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byl ukončen veřejnou Konferencí o řemeslech, která se konala v areálu 
Brněnského výstaviště.  
Na pracovišti byla přijata delegace pedagogů z Utrechtu. Přínosem byla 
vzájemná výměna zkušeností z oblasti školství. NIDV představil realizované 
národní projekty i vzdělávací programy pracoviště. 
Ředitelé škol byli velmi spokojeni se seminářem Evropská unie - šance pro 
školy. Europoslanec Mgr. Tomáš Zatloukal je seznámil se základní principy 
Evropské unie, významem, strukturou a principy ESF, možnostmi zapojení 
škol do projektů EU v souvislosti s programy pro projektové období 2007 – 
2013. 
Ve spolupráci se společností  Wattsenglish se naše pracoviště zapojilo do 
propagace příručky Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., 
kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický (VÚP). Konaly se semináře 
s ukázkami metodické práce anglického lektora a dětí z brněnské MŠ. 
Ve spolupráci s nakladatelstvím Oxford University Press  byl uspořádán 
vzdělávací seminář Cross-Curricular Activities in Primary Classroom pro 
učitele. 
 V průběhu roku probíhala úzká spolupráce v oblasti DVPP i s řadou dalších 
partnerů v kraji, ČR i zahraničí, např. s Masarykovou univerzitou, Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, Střediskem služeb školám Brno, NÖ Sprach 
Kompetenz Zentrum, Rakousko, Střediskem služeb školám Znojmo, Domem 
dětí a mládeže- přehlídka SOČ, nakladatelstvím Oxford University Press. 
V roce 2007 byla uzavřena dohoda o spolupráci s krajským inspektorátem ČŠI. 
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NIDV, krajské pracoviště České 
Budějovice 
Hlinsko 49 
370 82 České Budějovice 
tel: 387 699 011 
fax: 387 699 027 
e-mail: cbudejovice@nidv.cz 

 
 
 
Krajské pracoviště spolupracovalo s řadou institucí v Jihočeském kraji. 
Především to byla spolupráce s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
Jihočeského kraje při poskytování vzájemných informací, organizačním 
zajištění kvalifikačních studií, publicitě vzdělávacích akcí z Programové 
nabídky i spolupráce při změnách údajů databáze škol a školských zařízení.  
Významná byla i spolupráce s ČŠI, jejich pracovníci se zúčastnili řady 
vzdělávacích akcí i slavnostního ukončení Studia pedagogiky a Studia ředitelů.  
 
Další kontakty proběhly i s Magistrátem města České Budějovice a s obcemi 
3. stupně. Pracoviště uzavřelo Rámcovou dohodu o spolupráci se zahraničním 
partnerem – Volkshochschule Passau a proběhly i vzájemné návštěvy 
zástupců obou institucí. Konkrétním výsledkem spolupráce je zajišťování 
aktivit k programu Grundtvig pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ.  
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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 

 

 
V roce 2007 probíhala na pracovišti spolupráce s významnými partnery v ČR  
i v zahraničí. Magistrát města Hradce Králové – zaštítil některé z významných 
akcí, např. Den učitelů, kde se zúčastnilo přes 300 učitelů z kraje. Zástupci 
NIDV se účastnili na poradách ředitelů škol pořádaných magistrátem, 
probíhala společná setkání ředitelů škol organizovaná NIDV a magistrátem. 
Zástupci z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byli ve zkušebních 
komisích Studia ředitelů, NIDV byl na poradách ředitelů škol pořádaných KÚ. 
S ČŠI probíhala lektorská spolupráce.  
Na pracovišti byla organizována řada aktivit mimo běžné DVPP. Např. 
zahraniční výjezdy s učiteli ZUŠ – získávání zkušeností ze zahraničních 
uměleckých škol. Dále probíhala zahraniční spolupráce s německým LISA 
institutem v Halle – stáže pro učitele němčiny. Účastnili jsme se konference  
o celoživotním vzdělávání Týden vzdělávání dospělých v Královehradeckém 
kraji, listopad 2007, formou ukázkové hodiny jazykových kurzů a informačním 
stánkem NIDV.  
 

 
Vzdělávací program- ŠVP pro ZŠ 
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NIDV, krajské pracoviště Jihlava 
Zborovská 3 
586 01 Jihlava 
tel./fax: 567 571 839 
e-mail: jihlava@nidv.cz 
 
 
 
 
Během roku probíhala spolupráce s řadou krajských institucí, např. s ČŠI 
Jihlava, odborem školství KÚ Vysočina a Vysokou školou polytechnickou v 
Jihlavě. Zástupci těchto partnerů spolupracovali jako lektoři vzdělávacích akcí  
a při konzultační činnosti. Dobrá byla spolupráce také s pilotními základními a 
středními školami v kraji.  
Pracoviště poskytovalo v průběhu celého roku poradenské služby v oblasti 
školské problematiky. Zrealizována byla řada vzdělávacích programů na 
objednávku, o které je v kraji stále větší zájem ze strany škol. V oblasti Cizí 
jazyky se podařilo udržet zájem účastníků, přestože již programy nebyly 
bezplatné. Velmi dobře probíhala také spolupráce s koordinátory z národního 
projektu Koordinátor. V souvislosti s tvorbou ŠVP na SŠ plánuje krajské 
pracoviště realizovat více programů pro střední školství. NIDV Jihlava 
realizoval nejvíce celostátně pojatých vzdělávacích programů, např: celostátní 
program Inovace ve vzdělávacím procesu SOŠ - hotelnictví, gastronomie a 

cestovní ruch, Jihlava, Letní škola 
artefiletiky v Nesměři u Velkého Meziříčí, 
celostátní program Cesta ke školnímu 
vzdělávacímu programu ZUŠ, kde byl 
program koncipován formou dílen.  
 
 
 
 

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

 
 
V minulém roce probíhala na karlovarském pracovišti řada aktivit na krajské 
ale i mezinárodní úrovni: 
Projekt  Škola Evropa – Vyučování bez hranic 
Jednalo se o mezinárodní projekt, který realizoval NIDV Karlovy Vary v rámci 
partnerství s Durynským institutem pro další vzdělávání učitelů, rozvoj 
učebních osnov a média (THILLM) se sídlem v  Bad Berka (SRN).  Tato 
mezinárodní spolupráce byla legalizována na podzim 2005 podepsáním 
Smlouvy o kooperaci. Třetí etapa mezinárodního projektu byla nazvána 
Evropské školy – evropští učitelé: Vyučování bez hranic. Této fázi projektu 
předcházely reciproční pracovní pobyty učitelů v obou zemích, při kterých se 
čeští a durynští učitelé seznámili se školskými systémy i každodenním životem 
na školách v druhé zemi. Prostřednictvím hospitací ve výuce a neformálních 
konzultací s českými kolegy a kolegyněmi byly metodicky i obsahově 
připraveny vyučovací hodiny, které byly nakonec hodnoceny pozitivně jak ze 
strany samotných českých žáků, tak ze strany zúčastněných učitelů. 
V červnu 2007 vyučovaly durynské učitelky v rámci tohoto projektu na  
sedmi českých školách různého typu v Karlových Varech a okolí. Kromě toho 
diskutovaly s žáky o školách a výuce v Durynsku.  
Podle názoru účastníků přispěl projekt významně k rozvoji jazykových 
kompetencí a znalostí v autentických situacích, k lepšímu poznání sousední  
země a v neposlední řadě i k výchově k toleranci a  vzájemnému porozumění. 
Stejně velký význam měla vzájemná motivace českých a německých učitelů 
při kolegiální výměně nápadů pro  pedagogickou činnost a v metodice výuky 
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cizích jazyků. Díky tomu získávají učitelé nové impulsy pro každodenní práci 
ve škole. 
Z výše uvedených důvodů bude projekt Evropské školy – evropští učitelé: 
Vyučování v jiné zemi pokračovat také v roce 2008, kdy budou české učitelky 
a  učitelé, kteří se projektu zúčastní, vyučovat na školách svých  německých 
kolegů v Durynsku. 
Celostátní setkání ZUŠ v Karlových Varech 
Program Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu na ZUŠ neslo název 
První celostátní setkání učitelů partnerských pilotních škol, které se 
uskutečnilo ve dnech 3. a 4. května 2007 v lázeňském hotelu Thermal 
v Karlových Varech.  
Cílem setkání bylo připravit širokou a otevřenou platformu pro diskuzi 
k tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního 
uměleckého vzdělávání (ZUV) a následně pro pilotáž tvorby školních 
vzdělávacích programů. Součástí programu byly panelové diskuze nad 
očekávanými výstupy jednotlivých uměleckých oborů a vzdělávacích 
zaměření v hudebním oboru. Celostátního setkání v Karlových Varech se 
zúčastnilo celkem 155 učitelů z 38 partnerských pilotních ZUŠ. 
Z autoevaluačního dotazníku vyplynulo opodstatnění karlovarského setkání 
pro další pokračování tvorby RVP ZUV a jeho pilotování zejména proto, aby se 
připravovaná změna v základním uměleckém vzdělávání skutečně dotkla 
těch, kteří budou jejími nositeli, tj. učitelů základních uměleckých škol. 
 
Během roku spolupracoval NIDV Karlovy Vary  s řadou organizací v kraji a celé 
ČR. 
S odborem školství KÚ Karlovarského kraje probíhala velmi úzká spolupráce 
v oblasti pořádání společných programů (popř. programů na objednávku), 
zaměstnanci odboru školství KÚ působí jako lektoři v rámci  Studia pro 
ředitele škol a školských zařízení, a to v oblasti základů práva, pracovního 
práva a financování škol.  
Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje spolupracovala při tvorbě  
vzdělávací nabídky pro ZUŠ na námětech, lektorském zajištění, bezplatném 
nájmu učeben, organizačním zajištění. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou 
stanicí Karlovy Vary proběhla příprava tématicky zaměřených seminářů, 
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stejně tak se složkami integrovaného záchranného systému v Karlových 
Varech. Český červený kříž, Intervenční krizové centrum, Ústav národního 
zdraví  spolupracovali ve vzdělávacích programech týkajících se problematiky 
prevence sociálně patologických jevů.  
E – learningový kurz pro zaměstnance NIDV  
V roce 2007  připravilo pracoviště Karlovy Vary  další pokračování  
e-learningového kurzu pro zaměstnance NIDV. Školení proběhlo v Karlových 
Varech pro úzkou skupinu vybraných zájemců, kteří pro NIDV připravili a 
zároveň vedli e-learningové kurzy v prostředí Moodle jako  novou formu 
realizace našich vzdělávacích programů. 
 
 
 

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

 
 
 
 
V roce 2007 probíhala na pracovišti NIDV Liberec kromě akcí DVPP a činnosti 
v projektech řada aktivit. Každoročně se v Libereckém kraji konají semináře 
na téma Mimořádné události a ochrana obyvatelstva, kde je NIDV hlavním 
organizátorem i realizátorem. Odbornou spolupráci zajišťoval Hasičským 
záchranným sborem Libereckého kraje a složky integrovaného záchranného 
systému v kraji. Tato tématika patří do oblasti Vládních priorit, jejíž realizace 
je prioritou MŠMT. Semináře se v minulém roce konaly v Liberci, České Lípě, 
Jablonci nad Nisou a v Semilech. 
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NIDV, krajské pracoviště Olomouc 
Wellnerova 25 
779 00 Olomouc 
tel: 585 540 173 
fax: 585 540 122 
e-mail: olomouc@nidv.cz 
 
 
 
 

V roce 2007 pracoviště NIDV Olomouc ve spolupráci s Národní agenturou 
NAEP realizovalo velmi žádané Metodické semináře eTwinning I – 
partnerství v Evropě a Metodické semináře eTwinning II – rozvoj metodiky 
mezinárodní spolupráce. V těchto programech poptávka převyšovala 
nabídku a proto budou tyto semináře zařazeny i do programové nabídky na 
rok 2008. 
Významnou aktivitou mimo projekty a společné činnosti byla spolupráce 
s nakladatelstvím Oxford University Press, které ve spolupráci s pracovištěm 
uskutečnilo odborný seminář pro učitele jazyků v dílnách. Tento seminář je 
pořádán každoročně pro velký zájem ze strany učitelů, kteří na školách 
vyučují cizí jazyky. 
Spolupráce probíhala s řadou krajských partnerů a institucí. Úzká spolupráce 
byla navázána se zástupci krajské vzdělávací instituce Schola Servis, byly 
diskutovány vzdělávací potřeby škol a školských zařízení v souvislosti  
s aktuální nabídkou vzdělávacích programů v Olomouckém kraji. Dohodnuta 
byla vzájemná informovanost o nabídce programů. 
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NIDV, krajské pracoviště Ostrava 
Blahoslavova 1576/2 
702 00 Moravská Ostrava 
tel: 596 120 454 
fax: 569 120 448 
e-mail: ostrava@nidv.cz 
 

 
 
 
V rámci pracoviště proběhla řada aktivit i mimo běžné DVPP. Realizovalo se 
celkem sedm seminářů na objednávku pro školy s tématikou ŠVP. Uskutečnila 
se výjezdní zasedání a semináře k oblasti ZUŠ v Moravskoslezském kraji.  
V rámci e-Twinning - rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce  
a eTwinning – partnerství škol v Evropě, patřilo pracoviště k nejúspěšnějším 
krajům v republice. K této tématice proběhlo celkem 15 seminářů 
financovaných z prostředků EU. 
NIDV Ostrava spolupracoval na projektu ESF Podíl učitele matematiky na 
tvorbě ŠVP, ve kterém bylo proškoleno celkem 135 učitelů matematiky. 
S některými krajskými institucemi probíhala spolupráce na přípravě projektů 
v novém programovém období, např. s  Moravskoslezským krajem. Do 
přípravy seminářů v projektu Koordinátor bylo zapojeno Krajské zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín. 
 

 
Skupinová práce-  Studium  pedagogiky
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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 
 

 
 
Mimo běžné vzdělávací programy probíhalo a bylo úspěšně dokončeno 
pilotní ověřování Studia pedagogiky a zahájena pilotáž Studia pro asistenty 
pedagoga. Opět bylo naplněno Studium pro ředitele škol a školských 
zařízení (FSI), které již probíhá několik let i ve více bězích. Pardubické 
pracoviště patřilo mezi ta, která nově realizovala studium Koordinátor 
školního vzdělávacího programu - studium k výkonu specializovaných 
činností dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.  V roce 2007 pracoviště zajistilo velké 
množství vzdělávacích programů na objednávku škol a školských zařízení, 
které byly pedagogy kladně hodnoceny. 
V rámci seznamování pedagogické veřejnosti s problematikou EU se 
uskutečnil vzdělávací program EU a my, který byl určen pro ředitele škol   
a školských zařízení Pardubického kraje. 
Úspěšně pokračovala spolupráce s krajským inspektorátem České školní 
inspekce v Pardubicích. 
Formou propagace aktivit pro děti a mládež, zapojením v hodnotících 
komisích soutěží, účastí na vzdělávacích programech, probíhala i nadále 
spolupráce s pobočkou Amnesty international Česká republika 
v Pardubicích. Navázána byla spolupráce s Českým rozhlasem Pardubice, kdy 
rozhlasové vysílání informovalo o realizovaných programech a redaktoři 
navštívili několik vzdělávacích programů z oblasti vládních priorit, hovořili 
s lektory i účastníky a následně informovali reportážemi posluchače. 
Již tradičně se v zahradě pracoviště konaly výstavy skalniček Klubu 
skalničkářů, které byly příležitostí k propagaci NIDV i mezi laickou veřejností.  
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NIDV, krajské pracoviště Plzeň 
Čermákova 18 
301 00 Plzeň 
tel: 377 473 608 
fax: 377 473 60 
e-mail: plzen@nidv.cz 
 
 
 
V minulém roce probíhala úzká spolupráce s řadou partnerů a institucí 
v Plzeňském kraji. Zástupci z NIDV Plzeň byli spolutvůrci Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. Podíleli 
se na zpracování Výroční zprávy odboru školství, mládeže a sportu 
Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚ PK). Účastnili se při hodnocení 
projektů, které vyhlašuje Magistrát města Plzně (hodnocení jednotlivých 
projektů, doporučení pro vyhlašovatele). Velmi těsná byla spolupráce se ZČU 
(lektoři zejména v oblasti jazykové výuky). Tradičně dobrá spolupráce byla 
také s Krajským úřadem PK, dva členové pracovali v Skupině pro celoživotní 
vzdělávání a Skupině pro vědeckotechnický rozvoj – což přispělo k získání 
nových kontaktů se zástupci Úřadu práce, ZČU, Hospodářskou komorou, 
Regionální rozvojovou agenturou a dalšími partnery. 
Spolupráce v oblasti konzultační i metodické probíhala  se Školským odborem 
Magistrátu města Plzně i ČŠI, zástupci z těchto institucí se zúčastňují 
některých vzdělávacích programů jako hosté. V průběhu celého roku 
probíhala spolupráce se školami v PK  jak formou konzultační činnosti tak  
i poradenské, např. při psaní projektových záměrů. Pracoviště dále pořádá 
pravidelné porady se zástupci obcí s rozšířenou působností – 2x v roce. 
Partneři zde získávají informace o činnosti pracoviště a celého NIDV, což 
napomáhá propagaci DVPP i projektů. Plzeňské pracoviště garantuje 
celostátně ediční činnosti v NIDV, připravuje redakční úpravu rukopisů  
a metodických materiálů k tisku, připravuje a zajišťuje tisk a distribuci 
osvědčení. 
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NIDV, krajské pracoviště Praha a 
Střední Čechy  
Staropramenná 17 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
tel: 257 315 470, fax: 257 315 470 
e-mail: praha@nidv.cz 
 
Pracoviště úzce spolupracovalo s řadou 
institucí v Praze i Středočeském kraji. V oblasti cizích jazyků s tuzemskými i se 
zahraničními institucemi. Již tradiční je spolupráce s Goethe Institutem Praha 
a Brithis Council v oblasti jazykové výuky. Pro některé úspěšné účastníky 
národního projektu Brána jazyků se podařilo zajistit stipendia v Německu. 
Spolupráce probíhala také s Národní agenturou pro evropské vzdělávací 
programy (NAEP), Domem zahraničních služeb MŠMT, NIDM Praha  
a s Velvyslanectvím v SRN. Spolupráce s odborným poradcem Spolkového 
správního úřadu Willi Krüsemann, Fachberater/Koordinator für Deutsch 
Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen se týkala 
Soutěže v německém jazyce, kterou vyhlašuje MŠMT. Úspěšným účastníkům 
jsou udělována zahraniční stipendia. V nabídce vzdělávacích programů byly 
semináře k genderové problematice, o ty byl však mezi školami menší zájem.  
V oblasti vládních priorit probíhala spolupráce s řadou odborníků z oblasti 
psychologie, speciální pedagogiky, výborná spolupráce při přípravě  
vzdělávacích akci byla s Kynologickou brigádou hl.m.Prahy a již tradičně 
s Hasičskými záchrannými sbory (HZS) i Policií ČR. Ve spolupráci s HZS byla 
v NIDV vydána příručka určená pro učitele MŠ a ZŠ Jak si zachránit život a 
zdraví při mimořádných událostech.   
Pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy organizovalo řadu aktivit ve spolupráci 
s MŠMT. V březnu se na MŠMT uskutečnil seminář Problematika osobní  
a pedagogické asistence.  
V rámci semináře proběhla videokonference s paní Dr.T.Willkom (USA), která 
předvedla v přímém přenosu možnosti asistenční technologie. Zúčastnilo se 
113 účastníků. Tento seminář byl úspěšný a účastníci ho hodnotili jako 
přínosný.   
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NIDV, 
krajské pracoviště  Ústí nad Labem 
Winstona Churchilla 1348/6 
400 01 Ústí nad Labem 
tel: 475 211 255 
fax: 475 209 092 
e-mail: usti@nidv.cz 

 
 
Pracoviště bylo v minulém roce hlavním organizátorem XIV. Mezinárodního 
braniborsko–českého semináře učitelů, kde se zúčastnilo 15 českých a 18 
německých učitelů. Spolupořadatelem byla instituce Památník Terezín a RAA 
Brandenburg. Témata setkání pro rok 2007 byla Zločiny národního socialismu 
a Zločiny nacistického a komunistického režimu.  
Součástí mezinárodní akce byla prohlídka Lidic, Terezína, Národního 

památníku hrdinů heydrichiády v Praze a 
památníku Vojna. Proběhla prohlídka ZŠ 
v Ústí nad Labem s integrovanými 
romskými žáky a beseda s pedagogy této 
školy. Součástí programu byl workshop 
k tématům interkulturního vzdělávání, 
xenofobie, rasismu a extremismu. 
Účastníci hodnotili seminář jako velmi 
kvalitní a přínosný. 

 
Workshop k tématům interkulturního vyučování v rámci 
 XIV. braniborsko-českého semináře učitelů 
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V době letního volna proběhla týdenní akce Prázdniny trochu jinak. Jednalo 
s o celostátní vzdělávací program pro učitele všech stupňů škol  
a zaměření. Již tradičně se konal v rekreačním a vzdělávacím středisku 
Nesměř u Velkého Meziříčí ve spolupráci s katedrou Speciální pedagogiky PF 
UP Olomouc a institucí Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu Praha. 

Tento jubilejní XV. ročník projektu 
netradičního prázdninového pobytu pro 
pedagogy všech typů škol byl opět 
primárně zaměřen na výchovnou 
dramatiku. Byl zacílen na estetickou 
kultivaci a získávání divadelních 
dovedností v souvislosti s rozvojem 
osobnosti a prosociálního chování, dále na 
různé formy arteterapiie zaměřené na 

Prázdniny trochu jinak, Nesměř               užití v praxi škol. Program byl doplněný 
speciálními semináři psychologie osobnosti, práva, komunikace a podpořený 
speciálními relaxačními hodinami kondičního a relaxačního cvičení ve spojení 
s pobytem v přírodě. Souběžně v několika skupinách po celý týden probíhaly 
praktické semináře výchovné dramatiky. Seminář měl jako každý rok velký 
úspěch. 
Spolupráce s ostatními institucemi a partnery v kraji, v rámci ČR a v zahraničí 
probíhala během celého roku.  
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NIDV, krajské pracoviště Zlín 
Potoky 267 
760 01 Zlín 
tel: 577 437 711 
fax: 577 437 711 
e-mail: zlin@nidv.cz 

 
 
 
Přímo na pracovišti či ve spolupráci se v NIDV Zlín uskutečnila již tradičně 
řada zajímavých vzdělávacích aktivit např. Podíl učitele matematiky na 
tvorbě ŠVP ZV, Manažerské dovednosti ředitele ZUŠ, kde se jednalo  
o celodenní setkání ředitelů ZUŠ Zlínského kraje orientované na přípravu  
a zavádění ŠVP do ZUŠ.  
 

Kurikulum a cíle vzdělávání z pohledu 
ředitele školy - dvoudenní setkání ředitelů 
a vedoucích pracovníků základních škol 
Zlínského kraje zaměřené na otázky 
spojené se zaváděním ŠVP ZŠ do praxe.  
 
Dítě v krizi - IX. ročník celostátního 
semináře s mezinárodní účastí se 
uskutečnil v rámci 47. Filmového festivalu  

Studium pro ředitele –Zlín                 pro děti a mládež, 30. a 31. května 2007 
                                                                s celkovým počet účastníků 133.  
Literární gramotnost a rozvoj čtenáře - seminář pořádaný British Council ve 
spolupráci s MŠMT, VÚP a krajským pracovištěm Zlín se uskutečnil za účasti 
zahraničních lektorů ve Střední průmyslové škole Zlín.  
Celostátní motivační setkání učitelů NJ a FJ (VIII. ročník), kterého se 
zúčastnilo 70 účastníků NJ a  24 účastníků FJ. Francouzský jazyk byl zařazen 
poprvé.  
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Celostátní motivační setkání učitelů AJ (VIII. ročník) za účasti 116 pedagogů 
z celé ČR.  NIDV krajské pracoviště Zlín se v roce 2007 podílelo na činnosti 
projektového týmu Studia pedagogiky. Spolupráce s ostatními institucemi  
a partnery probíhala v rámci kraje, v rámci ČR a v zahraničí. Jednání probíhala 
se členem výboru pro školství a kulturu Evropského parlamentu 
europoslancem Mgr. Tomášem Zatloukalem, Pedagogickým institutem 
Burgenland, Eisenstadt, Rakousko, Metodicko-Pedagogickým centrem 
Bratislava, Slovensko. V rámci ČR s MŠMT odborem středního školství, 
Výzkumným ústavem pedagogickým, Národním ústavem odborného 
vzdělávání, Jednotou českých matematiků a fyziků, Zlínským inspektorátem 
ČŠI, Krajským úřadem Zlínského kraje, ale především se školami a školskými 
zařízeními celého Zlínského kraje. 
 

 

 
Projekty financované z ESF 

 
Úspěšný ředitel 
 
 
 
 
 
Doba trvání projektu: 
1. 12. 2005 – 31. 7. 2008 
 
Hlavní cíl projektu: 
Prioritním cílem projektu je vytvořit nový model systémové přípravy pro 
vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a jeho ověření v praxi. 
 
Cílová skupina: 
Vedoucí pracovníci úplných základních škol, středních škol, konzervatoří  
a vyšších odborných škol. 
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Realizace v roce 2007: 
 
První část projektu – Základní příprava = Funkční studium I (FS I): 
Na počátku roku proběhlo zpracování hodnocení absolventů prvního ročníku 
Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Respondenty evaluačních 
dotazníků byli účastníci studia, lektoři i samotní regionální manažeři. 
Hodnocení v rámci ČR dopadlo velmi pozitivně, nejlépe byl hodnocen obsah 
studia, lektorské zajištění, organizace a studijní texty. Studenti také velmi 
ocenili povinné stáže a možnost nadstavbových volitelných modulů. 
Ve všech krajích ČR byla zahájena výuka dalšího ročníku FS I v roce 2007 – 
celkem bylo otevřeno 20 skupin s 523 účastníky. Na zahajovacích setkání 
studia byl účastníkům prezentován projekt ÚŘ, předány studijní texty, 
zajištěny povinné administrativní  záležitosti (splnění cílové skupiny, 
nakládání s osobními údaji, předávací protokoly na texty). Regionální 
manažeři zpracovali plán výuky na celý rok pro svůj kraj. Všechny plány jsou 
podkladem pro zpracování celkového Kalendária FS I 2007, který je umístěn 
na interním webu pro potřeby celého projektového týmu. 
Realizací závěrečných zkoušek s předáním osvědčení úspěšným absolventům 
byla tato aktivita ukončena. Studium úspěšně absolvovalo 516 účastníků. 
 
Druhá část projektu – Profesionalizační příprava = Funkční studium II (FS II): 
V průběhu roku 2007 probíhaly aktivity projektu podle plánu. Byla 
připravována organizačně náročná fáze závěru studia projektu. Byl dokončen 
systém přihlašování k závěrečné zkoušce na Virtuální manažerské univerzitě  
a systém odevzdávání závěrečných prací prostřednictvím MOODLE. Byl 
připraven seminář pro vedoucí studijních středisek, jejich zástupce  
a administrativní pracovnice k organizaci a administraci závěrečných zkoušek. 
Byla provedena neformální zpětná vazba, týkající se motivace pro zapojení 
vedoucích studijních středisek do projektu. Informace budou následně 
zhodnoceny pro přípravu článků do médií. 
Průběžně byla aktualizována virtuální manažerská univerzita – prostředí 
MOODLE a zakomponovány nové on-line aktivity, které musí studenti 
povinně splnit. 
V celé ČR bylo otevřeno 7 studijních skupin FS II se 306 účastníky. 
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Třetí část projektu – Funkční průběžné další vzdělávání (FPDV): 
Realizace třetí části projektu – Funkční průběžné další vzdělávání (FPDV) 
pokračovalo podle harmonogramu. Jedná se o nabídku 5 modulů: Kurikulární 
změny a nová role školy, Manažerské řízení procesů změn ve škole, Řízení 
kvality a její hodnocení, Strategie rozvoje školy, Supervize v manažerské praxi, 
kterých se mohou vedoucí pedagogičtí pracovníci účastnit dle vlastních zájmů 
a potřeb. Regionální manažeři aktuálně reagovali na naplněnost jednotlivých 
modulů ve svém regionu. Byla věnována pozornost cílené kampani na získání 
dalších zájemců. Účast na modulech byla nabídnuta i České školní inspekci, 
příp. odborům školství KÚ (zástupci subjektů sledujících připravenost 
vedoucích pracovníků na výkon funkce). Jejich zprávy se stanou součástí 
komplexní evaluace této aktivity. I přes cílenou kampaň byla účast vedoucích 
pedagogických pracovníků na vzdělávacích programech v jednotlivých krajích 
ČR velmi rozdílná. Nejvyšší zájem vykazovaly kraje: Středočeský, Ústecký a 
Královéhradecký. Pro zvýšení zájmu o tyto vzdělávací aktivity byl vytvořen 
plakát FPDV nabízející účast managementu škol. Celkem bylo v této aktivitě 
realizováno 7 modulů s  1315 absolventy. 

 
Graf č. 3 - Spokojenost účastníků s projektem Úspěšný ředitel 
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Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve 
školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ – Brána jazyků 
 
 
 
 
Doba trvání projektu (od – do): 

1. 10. 2005 – 29. 02. 2008 
 

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 2007: 
 
Národní projekt Brána jazyků je zaměřen na podporu zvýšení jazykové 
gramotnosti učitelů v dosud nejrozsáhlejším měřítku. Jeho cílem je nejen 
zvyšování jazykové vybavenosti učitelů v návaznosti na úlohu školy  
v podmínkách Evropské unie a podpora celoživotního učení. Současně má 
také přispět k vytváření příznivého klimatu školy prostřednictvím nových 
přístupů k výuce cizích jazyků. 
  
V červnu 2007 proběhly závěrečné zkoušky u 1. a 3. cílové skupiny.  
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V květnu 2007 bylo zažádáno o podstatnou změnu, která byla dne 22. 6. 2007 
schválena zprostředkujícím subjektem.  
Od září do prosince 2007 probíhaly navazující kurzy ve všech cílových 
skupinách s těmito hodinovými dotacemi: 

• 1. cílová skupina: Kvalifikovaní učitelé bez příslušné způsobilosti 
k výuce cizích jazyků, kteří cílový jazyk vyučují. Výuka jazyka byla 
zaměřená na komunikaci v rozsahu 40 hodin z toho 10 hodin 
samostudia. 

• 2 cílová skupina: kvalifikovaní učitelé s příslušnou způsobilostí k výuce 
cizích jazyků. Výuka jazyka probíhala napříč předměty v rozsahu 40 
hodin z toho 10 hodin samostudia. 

• 3. cílová skupina: Ostatní pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství. 
Výuka jazyka byla zaměřena zejména na komunikaci v rozsahu 33 
hodin z toho 10 hodin samostudia. 

 
 V Bráně jazyků bylo podpořeno přibližně 7 900 osob z toho cca 5 300 
úspěšně ukončilo projekt.  

 
Graf č. 2 – Spokojenost účastníků projektu Brána jazyků s výukou 
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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 2007: 
Projekt Koordinátor měl být původně ukončen k 31.5.2007.  
Podle školského zákona měly školy povinnost zahájit výuku podle ŠVP ZV 
v 1. a 6. ročníku od 1. září 2007. Finální práce na školních vzdělávacích 
programech probíhaly především po skončení projektu. Ze závěrů analýzy 
potřeb pedagogických sborů vyplynul požadavek na poradenskou 
a metodickou činnost i po plánovaném ukončení realizace projektu. Z těchto 
důvodů byla podána Žádost o změnu v projektu, tj. rozšíření projektu o další 4 
aktivity a jeho prodloužení do 30. 11. 2007. 
 
Cíl: 
Zavádění RVP ZV včetně metodické podpory při tvorbě ŠVP školami 
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Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci z mimopražských škol poskytujících úplné základní 
vzdělání 
 
Realizace v roce 2007: 
V roce 2007 byla realizace národního projektu Koordinátor soustředěna na 
následující činnosti: 
 
Bylo zrealizováno 6 minikonferencí, tj. dvoudenních setkání koordinátorů 
tvorby ŠVP ZV ve vybraných krajích za účelem vzájemné výměny zkušeností 
z přípravy a tvorby ŠVP ZV na jednotlivých školách. 
  
Dokončovala se příprava aktivity Akce na zakázku – třídenní seminář pro 
pedagogický sbor jedné školy. V roce 2007 bylo provedeno 53 Akcí na 
zakázku. 
 
Dále se jednalo o jednodenní pracovní setkání koordinátorů tvorby ŠVP 
interaktivního charakteru – tzv. Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV. 
Jejich cílem na rozdíl od minikonferencí nebylo jen zajistit vzájemnou výměnu 
zkušeností, ale také dále motivovat koordinátory k jejich práci, zajistit 
podklady pro Sborník národního projektu a zjistit další vzdělávací potřeby 
v oblasti ŠVP ZV.  Uskutečnilo se 50 workshopů. 
 
Rovněž stále probíhala poradenská činnost, ta měla 2 základní formy: 
a/ telefonické a písemné dotazy k tvorbě ŠVP; tato činnost se uskutečňovala 
v těsné spolupráci s VÚP v Praze;  
b/ terénní konzultace k ŠVP, při níž konzultanti osobně navštěvovali školy  
a pomáhali řešit konkrétní problémy dané školy.  
 
Dále byl zrealizován výzkum ve spolupráci se společností STEM ve třech 
fázích: skupinové diskuse, internetová anketa, hloubkové rozhovory. Hlavním 
cílem bylo zjistit názory mimopražských koordinátorů ŠVP  na problematiku 
tvorby ŠVP, roli a postavení koordinátorů ve školách a identifikovat 
očekávání, která koordinátoři ŠVP mají v souvislosti s realizací vzdělávacích 
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programů na jednotlivých školách. Výsledky výzkumu byly publikovány ve 
Sborníku  NP Koordinátor. Internetové ankety se zúčastnilo celkem 1416 
respondentů. 
 
V neposlední řadě významnou aktivitou bylo vydání a distribuce Sborníku 
národního projektu Koordinátor, který přehledně informuje o aktivitách 
projektu a zjištěních z výzkumu. Dále obsahuje vybrané metodické materiály. 
Sborník má pomoci při realizaci ŠVP, poskytnout inspiraci při řešení 
případných problémů a při dalším zkvalitňování pedagogické činnosti. Celkem 
bylo vydáno 3600 ks. 

 
 

 Graf č. 1 – Spokojenost účastníků projektu Koordinátor s obsahem výuky, 
lektory a výukovými materiály 
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Rozvojové programy financované MŠMT  
V 1. pololetí roku 2007 pokračoval NIDV v realizaci jazykových rozvojových 
programů Jazyky hrou, MEJA, Vzdělávání školitelů a Evropské jazykové 
portfolio, které byly MŠMT vyhlášeny v roce 2006. Jazyky hrou a MEJA byly 
prioritně určeny pro učitele anglického jazyka v mateřských školách a na 1. 
stupni základních škol. Vzdělávání školitelů bylo určeno pro učitele a lektory 
anglického jazyka. Toto studium jediné pokračovalo jako rozvojový program i 
ve 2. pololetí roku 2007. 
Ve 2. pololetí 2007 nabízel NIDV jazykové programy Jazyky hrou a MEJA,  
u které byl změněn název na Klíč k jazykům. Akreditované vzdělávací 
programy Jazyky hrou a Klíč k jazykům byly nabízeny za účastnický poplatek, 
který hradily školy z prostředků na DVPP nebo účastníci z prostředků 
vlastních. Do obou programů se v září přihlásilo celkem 2659 zájemců.  

V roce 2007 vyhlásilo MŠMT rozvojový program na podporu DVPP 
v regionech. NIDV se do tohoto rozvojového programu přihlásil celkem se 
čtyřmi vzdělávacími programy: Studium pedagogiky, cílem tohoto studia je 
umožnit získání potřebné pedagogicko-psychologická kvalifikace 
pedagogickým pracovníkům. Cílovou skupinou jsou 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. 
Studium pro asistenty pedagoga. Cílem tohoto studia je umožnit získání 
kvalifikace asistenta pedagoga. Cílovou skupinou jsou zájemci s minimálně 
základním vzděláním. Studium k výkonu specializovaných činností Tvorba  
a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích 
programů VOŠ - Koordinátor ŠVP. Cílem studia je získání dalších 
kvalifikačních předpokladů, v oblasti specializovaných činností. Cílovou 
skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo budou vykonávat 
funkci koordinátora ŠVP nebo VP VOŠ. Fórum koordinátorů ŠVP bylo určeno 
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pro již vyškolené koordinátory a bylo zaměřeno na podporu práce 
koordinátorů tvorby a následné realizace ŠVP pro ZV, výměnu zkušeností, 
metodickou pomoc, příklady dobré praxe. V konkurenci se vzdělávacími 
organizacemi krajů byl projekt NIDV výběrovou komisí vyhodnocen jako 
nejlepší. Těchto osmi programů se v průběhu roku 2007 účastnilo celkem 
4837 pedagogů. 

 

Rozvojové programy 2007 

Název programu Počet účastníků 

Jazyky hrou  1381 

MEJA- Klíč k jazykům 2468 

Vzdělávání školitelů  99 

Evropské jazykové portfolio 172 

Studium pedagogiky 399 

Studium pro asistenty pedagoga 60 

Studium pro koordinátory ŠVP 186 

Fórum koordinátorů ŠVP  72 

Celkem 4837 
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Základní personální údaje  

 

V průběhu roku 2007 docházelo k postupnému konsolidování stavu 
zaměstnanců. Ke konci roku odešlo 17 zaměstnanců z důvodu ukončení 
projektů, zároveň ale probíhala výběrová řízení na obsazení důležitých 
zaměstnaneckých pozic v projektech připravovaných.  

Ke konci roku 2007 pracovalo na všech pracovištích NIDV celkem 125 
zaměstnanců. Z toho 47,5 % pracovníků s vysokoškolským vzděláním zejména 
pedagogického a ekonomického směru, 46,3 % pracovníků se středoškolským 
vzděláním. Přehled počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovištích 
poskytuje následující tabulka. 
 

Pracoviště 
Celkem 
pracovníků 

Centrální pracoviště 19 

Ekonomická a provozní sekce 15 

Brno 7 

České Budějovice 7 

Hradec Králové 7 

Jihlava 6 

Karlovy Vary 6 

Liberec 6 

Olomouc 7 

Ostrava 8 

Pardubice 9 

Plzeň 7 

Praha a střední Čechy 8 

Ústí nad Labem 6 

Zlín 7 

Celkem  125 
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Rozvoj lidských zdrojů 

NIDV se v minulém roce snažil dalším vzděláváním zvýšit kompetence 
jednotlivců i týmů, neboť jejich znalosti a dovednosti mají přímý vliv na 
produktivitu práce všech zaměstnanců. 
Průběžné vzdělávání probíhalo v těchto oblastech: Jazykové vzdělávání, 
rozvoj manažerských dovedností (Manažerské dovednosti, Strategie 
plánování v organizaci, Jak vést porady..),vzdělávání v oblasti tvorby  
a realizace projektů (Projektové řízení, Jak psát projekt, Komunikace - 
publicita projektu, Prezentace a komunikace, Podpora ESF - současnost  
a budoucnost...) a  semináře související s činností organizace (cyklus seminářů 
o odborném vzdělávání v Evropě a využívání evropských vzdělávacích 
programů k podpoře dalšího profesního vzdělávání, školení v práci se 
systémem EPD, Nový zákoník práce...). Pracoviště Karlovy Vary připravilo 
další pokračování e-learningového kurzu pro vybrané zaměstnance, kteří pro 
NIDV připravili a zároveň vedli e-learningové kurzy v prostředí Moodle jako  
novou formu realizace našich vzdělávacích programů. Všichni zaměstnanci 
byli proškoleni v BOZP a PO, prostřednictvím programu Instruktor. Tímto 
způsobem absolvovali někteří zaměstnanci školení řidičů. 
 

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 vzdělávacích programech i o doprovodných aktivitách. Kontakty na všechny 
pracovníky NIDV přehledně rozdělené podle jednotlivých krajských pracovišť.  
Pro informování konkrétních cílových skupin pak NIDV komunikuje 
prostřednictvím vedení s regionálními i celostátními periodiky zaměřenými na 
školskou a vzdělávací problematiku. Pro zajištění maximální informovanosti  
v rámci samotného NIDV vycházel navíc interní bulletin Stalo se. Ten byl 
vydáván v elektronické podobě a sloužil jednak jako zpravodaj o aktuálním 
dění v NIDV, tak také jako platforma pro výměnu zkušeností 
mezi jednotlivými projekty a programy.  
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Údaje o rozpočtu a hospodaření 
 

Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč ke dni 31.12.2007 

Spotřeba materiálu 10 432 

Spotřeba energie 6 463 

Opravy a udržování 3 533 

Cestovné                                                                     1 242 

Náklady na reprezentaci 539 

Ostatní služby 39 217 

Mzdové náklady 75 344 

Zákonné sociální pojištění 20 607 

Příděl do FKSP 697 

Zákonné sociální náklady 163 

Daň z nemovitostí 5 

Ostatní daně a poplatky 231 

Odpis pohledávky 0 

Jiné ostatní náklady 1 223 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 317 

Náklady celkem 166 013 

  

Tržby z prodeje služeb 14 700 

Úroky                                                                          122 

Zúčtování fondů 14 369 

Jiné ostatní výnosy 4 888 

Příspěvky a dotace na provoz 154 919 

Výnosy celkem 188 998 
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Zdroje financování činností NIDV 

Příspěvek od zřizovatele 67 837 000 

Rozvojové programy - kariérní systém 6 769 000 

Rozvojové programy - cizí jazyky 19 100 000 

Prostředky na projekty ESF 57 244 521 

Studium pro ředitele 3 954 000 

Předsednictví ČR v EU 14 000 

 
 
 
 
 

 
Rozvaha (bilance) v tisících Kč ke dni 31.12. 2007 

Položka stav ke dni 31.12. 07 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 661 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku celkem 1 683 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 197 993 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému 
majetku celkem 75 753 

Oběžná aktiva 69 478 

AKTIVA CELKEM 192 696 

Majetkové fondy celkem 123 218 

Finanční a peněžní fondy celkem 35 057 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 22 985 

Krátkodobé závazky celkem 10 334 

Přechodné účty pasivní celkem 1 102 

PASIVA CELKEM 192 696 
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Zhodnocení roku 2007 
 
Činnost NIDV má v oblasti DVPP své nezastupitelné místo, a to zejména 
v souvislosti s probíhající školskou kurikulární reformou, dynamickými 
proměnami škol a rozvojem vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. 
 
Rok 2007 znamenal především náročnou práci. V průběhu roku bylo 
realizováno mnoho aktivit (národní projekty, rozvojové programy a vzdělávací 
programy, které zahrnovaly témata vycházející z potřeb pedagogů, škol, 
MŠMT ad.).  
 
Realizované programy, měly vysokou odbornou úroveň a ve většině případů 
byly účastníky, školami i lektory hodnoceny pozitivně. Mezi účastníky byla 
navázána řada pracovních a přátelských vazeb. Oproti loňskému roku se 
rozšířil počet škol i počet zájemců z řad pedagogů o naše vzdělávací akce,  
o metodickou pomoc a podporu. Ze strany škol významně vzrostl zájem 
zejména o vzdělávací programy na zakázku, kterých se uskutečnilo celkem 
241. Aktivity probíhaly bez větších komplikací a podařilo se splnit stanovené 
cíle.  
 
Vhodnost nabídky oblastí našich vzdělávacích programů byla podpořena 
závěry z výzkumných šetření vzdělávacích potřeb pedagogů a vedoucích 
pracovníků, které proběhly v NIDV. Závěry z výzkumu praktických 
vzdělávacích potřeb, který byl zaměřen na tématiku sociálně patologických 
jevů, multikulturu a mediální výchovu, byly využity pro efektivnější nastavení 
vzdělávacích programů pro podporu DVPP v oblasti vládních priorit, o kterou 
je mezi pedagogy většinou menší zájem.  
 
V listopadu 2007 byl úspěšně ukončen Projekt Koordinátor. Spolupráce 
s účastníky však tímto neskončila, ale bude pokračovat i v roce 2008, kdy se 
uskuteční tzv. Fóra Koordinátorů. Rovněž bude pokračovat spolupráce 
s certifikovanými školiteli z projektu Koordinátor v oblasti lektorské činnosti. 
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V rámci NIDV byla navázána řada nových, tuzemských i zahraničních kontaktů 
a rozvíjena spolupráce s jinými institucemi dalšího vzdělávání.  
 
V návaznosti na rok 2006, kdy byly k jednotlivým vzdělávacím oblastem 
sestaveny tzv. Poradní sbory, se počet jejich členů rozšířil a stabilizoval.  
Probíhala systematická spolupráce mezi jednotlivými metodiky pro 
vzdělávání na celostátní úrovni. Někteří zaměstnanci reprezentovali NIDV na 
tuzemských i zahraničních konferencích. Řada našich pracovníků se v roce 
2007 zúčastnila vzdělávacích aktivit v rámci dalšího rozvoje vzdělávání 
zaměstnanců NIDV.  
 
Během celého roku docházelo k formování interního i veřejného webu NIDV. 
Na řadě pracovišť se podařilo zmodernizovat interiéry i obnovit technické 
vybavení. Na některých pracovištích probíhala rekonstrukce budov  
a pozemků. V závěru roku bylo na všechna pracoviště instalováno 
videokonferenční zařízení pro snadnější a dostupnější komunikaci mezi všemi 
pracovišti.  
 
Všechny žádosti o informace a případné stížnosti byly dle zákona č. 106/1999 
Sb., O svobodném přístupu k informacím byly v souladu s tímto zákonem 
vyřízeny. 
 
V následujícím roce 2008 chceme stále zkvalitňovat své služby a pružně svou 
nabídkou vzdělávacích aktivit reagovat na vzdělávací potřeby pedagogických 
pracovníků v rámci celé České republiky. 



 
 

58 

Psali o nás 

Literární noviny, Právo, Školství, Mladá fronta dnes, Pedagogické 
rozhľady, Pražský deník, Řízení… 
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Příloha č. 1 
 
Přehled titulů vydaných v roce 2007 
Název publikace Autor 

Práce v programu MS Publisher Ing. Dagmar Spirálová 
 

Vytváříme obrázky v MS Office Ing. Dagmar Spirálová 
 

Význam praktické výuky chemie a ŠVP 
 

Doc.RNDr. Marie Solárová, 
Ph.D. 

Výukové metody ve vyučování odborných předmětů PhDr. Helena Skarupská 
 

Střednědobý plán činnosti školy Mgr. Jiří Beran 
 

Hospitační činnost ředitele základní a střední školy v praxi 
 

Miroslav Jiřička 

Kompendium závěrečných prací FS I 2006 
 

Kolektiv autorů 

Jak pracovat v e-learningovém prostředí MOODLE 
 

Mgr. Petr Chlebek 

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy 
 

Mgr. Jiřina Faifrová 

Korespondence v úředním styku Jiří Staňa 
 

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání 
 

Mgr. Pavel Maršalík 

Psychohygiena a její význam v životě ředitele školy 
 

Anna Schwarzová 

Základní poznatky o využití počítačů v ZŠ PhDr. Libor Klement 

Sociální parazitizmus v problematice dětského domova Mgr. Milan Opravil 

National Project Gate to Languages Mgr. Anna Kameníčková 

Vnitřní směrnice školy Mgr. Andrej Vyoral 

Integrace zdravotně postiženého žáka v systému 
základního školství 

Mgr. Soňa Holá 

Učební plán školy – zkušenosti z řízení specificky malých 
škol 

Mgr. Marie Seidlová 
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 Název publikace Autor 

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ 
(textová část) 

Jaromír Hališka 

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ 
(přílohy) 

Jaromír Hališka 

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ 
(textová část) 

Jaromír Hališka 

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ 
(přílohy) 

Jaromír Hališka 

Školní plán enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Mgr. Olga Shaaban 
Zemčáková 

Tvorba a realizace rozvojových programů a projektů Mgr. Jan Bilík  
a kol. 

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová,Ph.D., 
Miloslav Beňo 

Praktická příručka pro zadání programové nabídky v HELEN Mgr. Jan Bilík, Mgr. Jiřina 
Tejkalová 

Sborník národního projektu Koordinátor Projektový tým národního 
projektu Koordinátor 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů 
v základním vzdělávání 

Kolektiv VÚP a NIDV 

Brána jazyků 2005 – 2007 
Ilustrovaný soubor pracovních listů 

Lektoři projektu ve spolupráci 
s řídícím týmem  národního 
projektu BJ 

Rozvoj škol a nové formy výuky v mezinárodním dialogu na 
cestě k demokratické školní a výukové kultuře – kooperační 
projekt 

Kolektiv účastníků konference 
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Příloha č. 2                                                              Organizační struktura NIDV 
 

                       


