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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 také zveřejněna na webových stránkách www.nidv.cz, kde
se mohou zájemci i přihlašovat na aktuálně nabízené semináře. 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
• Konzultační a poradenská činnost
V roce 1. pololetí 2008 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

Ve 2. pololetí 2008 došlo k několika změnám v uspořádání vzdělávacích oblastí,
takže vzniklo jejich aktualizované rozčlenění:
•
•
•
•
•
•

Management
Předškolní a základní vzdělávání
Střední vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Další témata vzdělávání
Kariérní vzdělávání

V obou pololetích bylo DVPP realizováno jak formou standardně nabízeních
vzdělávacích programů, tak i prostřednictvím rozvojových programů
vyhlašovaných MŠMT. Část vzdělávacích programů se ještě uskutečnila v rámci
dokončovaných národních projektů financovaných z ESF.
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Charakteristika jednotlivých oblastí:
Management:
Vedení škol a školských zařízení je stále klíčovým prvkem při naplňování
kurikulární reformy českého školství. Proto hlavní pozornost byla zaměřena na
kompetence ředitelů, zástupců ředitelů a institut školské rady. Vzdělávací
programy byly realizovány celostátně se zřetelem na plnění priorit vzdělávací
politiky státu a také na objednávku dle aktuálních potřeb ředitelů škol
jednotlivých krajů. Většina programů probíhala prezenční formou, jen
některá témata byla organizována formou e-learningu (Rozvoj ICT ve škole,
školení BOZP pro vedoucí pracovníky, Příprava a tvorba projektů).
V souvislosti s novou školskou legislativou byly nabízeny programy, které
aktuálně a přehledně informovaly řídící pracovníky škol a školských zařízení
o změnách v zákonech, vyhláškách a jiných normách, k nimž je v zákonech
zmocnění. Do této oblasti patřil i nový diskusní program Kolokvium ředitelů,
který umožnil rozsáhlou panelovou diskusi o transformačních změnách a jejich
postupu za účasti lektorů a odborných pracovníků MŠMT. Do oblasti
Management byl v některých krajích pilotně zařazen cyklický vzdělávací
program Profesní průprava zástupců ředitelů, který tuto cílovou skupinu uvedl
do problematiky školského managementu. Ve spolupráci s ČŠI jsme pořádali
interaktivní semináře zaměřené na inspekční činnost v mateřských školách.
Velmi přínosná byla i celostátní konference Genderová rovnost ve škole – proč
a jak o ni usilovat.
Předškolní a základní vzdělávání:
Vzdělávací nabídka byla v roce 2008 zacílena na uvedené typy škol a především
zaměřena na podporu pedagogů při zavádění změn v rámci kurikulární reformy.
Zahrnovala též oblast speciálního a základního uměleckého školství.
Vzdělávací programy měly důraz na aktualizaci ŠVP v mateřských a základních
školách, na oborové vzdělávání, mezipředmětové vazby, na metody a formy,
též na péči o koordinátory ŠVP, osobnostní rozvoj pedagoga atd. Neopomínalo
se zacílení na potřebnost variability, která se dotýká přístupů pedagogů
k učivu, žákům i kolegům.
Nově jsme se zaměřovali na nabídku vícedenních celostátních programů, neboť
jsme si vědomi, že vzájemné setkávání pedagogů z různých částí naší republiky
je velice obohacující. Naplňovali jsme též záměr budovat spolupracující sítě
koordinátorů.
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Při tvorbě programové nabídky jsme vycházeli z požadavků školského terénu
v jednotlivých krajích, z podnětů ministerstva školství a krajských úřadů
a z našich profesionálních zkušeností.Hlavním cílem nabídky bylo naučit
pedagogy, jak pomoci rozvíjet soubor klíčových kompetencí u žáků - vědomosti,
dovednosti, schopnosti, postoje, hodnoty a znalosti důležité pro osobní rozvoj
a uplatnění každého člena společnosti.
Jazykové vzdělávání
V nabídce NIDV převažovaly v této oblasti dlouhodobé jazykové vzdělávací akce
navazující na předchozí rozvojové programy Klíč k jazykům a Jazyky hrou. Další
dlouhodobé programy navazovaly na dokončovaný projekt Brána jazyků pod
názvem Brána jazyků otevřená. V rámci oblasti jazykové vzdělávání nebyly
nabízeny semináře pouze k metodice výuky cizích jazyků, ale i reálií
a autoevaluace výuky cizích jazyků. Kurzy probíhaly formou klasických
seminářů, soustředění i workshopů. Rovněž se uskutečnil již 9. ročník
Motivačního setkání pro učitele angličtiny a 9. ročník Motivačního setkání pro
učitele němčiny a francouzštiny ve Zlíně, o které je tradičně velký zájem.
Střední vzdělávání:
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 přípravu ŠVP
středních škol, aktuální otázky výuky, problematiku metodiky jednotlivých
vyučovacích předmětů a nové formy výuky. V oblasti středního vzdělávání byly
rovněž realizovány semináře zaměřené na podporu finanční gramotnosti.
Další témata vzdělávání:
Obsah vzdělávacích programů této oblasti 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, užívání
drog. Dále se uskutečnily programy k výchově ke zdraví a zdravému životnímu
stylu, multikulturní výchovy a prevence rasismu. Mezi priority MŠMT v této
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oblasti patřila tematika ochrany člověka za mimořádných událostí, ochrana
před projevy extremismu a terorismem. Významnou akcí byly tři celostátní
semináře, z nichž dva, organizované v prostorách MŠMT v Praze, byly
věnované Agresi a agresivitě u dětí a mládeže ve škole i doma a zaměřené na
negativní jevy a hlavně na možnosti jejich řešení. Třetí z nich byl seminář Dítě
v krizi organizovaný ve Zlíně.
Kariérní vzdělávání
V této oblasti byla realizována studia ke splnění kvalifikačních a dalších
kvalifikačních předpokladů jako je Studium pedagogiky, Studium pro ředitele
škol a školských zařízení, Studium pro asistenta pedagoga a studium
Koordinátor ŠVP.
Konzultační centra k realizaci ŠVP ZV
Vytvoření těchto center bylo významnou aktivitou NIDV, jejíž realizace byla
zahájena v roce 2008. Cílem tohoto projektu je podpořit probíhající kurikulární
reformu formou poskytování konzultací pedagogickým pracovníkům základních
škol ke správnému porozumění kurikulárním změnám a především k pomoci
úspěšné realizaci ŠVP na školách. Činnost konzultačních center byla zahájena
v září 2008, setkala se s velkým zájmem ze strany škol a realizované konzultace
byly hodnoceny velmi kladně. Celkem bylo ve 2. pololetí 2008 uskutečněno 225
konzultací na základních školách ve všech krajích ČR.
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Centrální pracoviště NIDV
NIDV, centrální pracoviště, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
tel: 266 106 307
fax: 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 projekty ESF, koordinuje spolupráci se
zahraničními partnery a podílí se na mezinárodních aktivitách NIDV. 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
programové období 2007 - 2013. Právě spolupráce na podávání projektových
žádostí bylo významnou aktivitou sekce v roce 2008, při níž byly využívány
výstupy a zkušenosti z realizace předchozích projektů.
V roce 2008 probíhalo dokončování dvou národních projektů, které byly
realizovány v předchozích letech: Brána jazyků, který rozvíjel jazykové
a metodické kompetence pedagogických a odborných pracovníků ve školství,
a 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 2008 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 2008 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 2008 NIDV aktivně spolupracoval s těmito zahraničními partnery:
1. Rakousko
Spolupráce s NÖ Sprach Kompetenzzentrem, střediskem na podporu češtiny
a slovenštiny na rakouské straně, byla zaměřená zejména na podporu rozvoje
jazykových kompetencí učitelů prostřednictvím konání odborných workshopů
a seminářů pro tuto cílovou skupinu, a to v České republice i v Rakousku.
2. SRN
Byl ukončen projekt Škola – Evropa, který probíhal ve spolupráci s Institut für
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka (THILLM),
a byl zaměřen na hledání podobností i odlišností ve školských systémech,
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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.
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). V roce 2008 se
této akce zúčastnilo 8 učitelů z ČR.
Opět proběhl ve spolupráci s Regionale Büro für Integration und Tolleranz
Potsdam (RAA Brandenburg) společný vzdělávací program pro české a německé
učitele, tentokrát zaměřený na židovskou otázku, zločiny nacismu, socialismu
a komunismu. 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).
3. Norsko
V roce 2008 pokračovala spolupráce s University College of Telemark zahájená
v předchozím roce. Proběhla mobilita v rámci projektu Podpora práce
začínajících učitelů. Tato spolupráce byla založena na výměně zkušeností
zejména v oblasti podpory práce začínajících učitelů a využití mentoringu
v počátečních fázích učitelské kariéry.
4. Belgie
Proběhla prezentace činnosti NIDV v oblasti administrace projektů ESF pro
zástupce řeckého ministerstva školství ve spolupráci s European Institute of
Public Administration se sídlem v Belgii.
5. Maďarsko
Spolupráce s organizací Tempus Public Foundation (zabývá se řízením
mezinárodních programů a projektů v oblasti vzdělávání a témat vztahujících se
k Evropské unii) v rámci projektu The Role of School Leadership in Creating a
13

Learning Environment that is Conductive to Effective Learning, na kterém
spolupracují země střední Evropy pod záštitou svých ministerstev školství
(Central European Cooperation in Education) v oblasti leadershipu
a managementu ve školách.
Zastoupení NIDV na zahraničních konferencích a workshopech
Belgie, Brusel
Ve dnech 13. – 17. 4. 2008 proběhla tematická exkurze pro vedoucí pracovníky
škol a školských zařízení do Evropského parlamentu a Rady Evropy, kterou vedl
Ing. Jan Vojtík, vedoucí krajského pracoviště Plzeň. Součástí akce bylo pět
přednášek s evropskými tématy, jako např. Evropský sociální fond, Evropská
unie – šance pro školy, EU očima zaměstnanců parlamentu apod. Účastníci
získali detailní obraz o práci EU, měli možnost diskutovat se zástupci několika
orgánů EU a také se zástupcem Plzeňského kraje v EU.
Německo, Bad Berka
22. – 23. 4. 2008 se konala v rámci projektu Škola Evropa návštěva partnerské
organizace Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und
Medien. V rámci této příhraniční česko-německé spolupráce organizoval NIDV,
výměnné kurzy pro pedagogy německého jazyka z Karlovarského kraje
a Durynska. NIDV zde zastupovala Mgr. Helena Plitzová, vedoucí krajského
pracoviště Karlovy Vary.
Maďarsko, Budapešť - CECE Meeting
27. - 28. 5.2008 proběhlo setkání expertů ze zemí spolupracujících v rámci
skupiny CECE (Central European Cooperation in Education), tedy z Rakouska,
Maďarska, Slovenska, Slovinska a České Republiky. ČR reprezentovala Mgr.
Ilona Smotlachová z NIDV. Cílem byla diskuze o relevantních otázkách
a dokumentech OECD k nastínění odborného pozadí pro další spolupráci.
Slovensko - Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Na pracovním setkání 21. – 23. 7. 2008, kterého se za NIDV účastnila Mgr.
Ladislava Hašková, vedoucí krajského pracoviště Zlín, se obě instituce dohodly
na společných aktivitách pro 2. pololetí 2008, navzájem se informovaly o své
činnosti. NIDV prezentoval národní projekty a připravované projekty z ESF
a dále programovou nabídku v oblasti DVPP.
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Francie, Paříž - Evropská konference multilingvismu
Konference se konala 25. – 27. 9. 2008 při příležitosti evropského dne jazyků
v Paříži. Pozvání francouzského ministerstva pro zahraniční a evropské
záležitosti, ministerstva školství a ministerstva kultury přijal ředitel NIDV Mgr.
Jiří Nekola. Konference se konala na univerzitě Sorbonna a věnovala se mj.
tématům kreativity a inovací v oblasti výuky cizích jazyků, přispění
k interkulturnímu dialogu v souvislosti s výukou cizích jazyků a znalosti více
cizích jazyků jako přidané hodnoty ke zvýšení konkurenceschopnosti a sociální
koheze.
Belgie, Leuven
eTwinning Professional Development Workshop (PDW)
Setkání profesionálů působících v oblasti vzdělávání učitelů se odehrálo 3. 5. 10. 2008 v belgickém Leuven. NIDV reprezentovala Mgr. Eva Keclíková,
které účast umožnila navázat mezinárodní kontakty v oblasti eTwinningu,
seznámit se s nově spuštěným eTwinningovým portálem, s příklady dobré
praxe v oblasti mezinárodních projektů a prostřednictvím přímé účasti na
workshopech získat nové dovednosti s nejrůznějšími ICT nástroji.
Litva, Vilnius - The Teaching Profession: Changes, Challenges and Perspectives
Konference zorganizovaná Evropskou sítí rad pro vzdělávání (EUNEC) se konala
ve dnech 13. - 15. 10. 2008. Po nominaci Národním vzdělávacím fondem se jí za
NIDV zúčastnila Mgr. Eva Keclíková. Konference se zabývala tématy měnící se
role učitelů v souvislosti se změnami společnosti, evropským přístupem ke ve
vzdělávání učitelů, DVPP i pregraduálním vzděláváním učitelů. Součástí
konference byly workshopy k uvedeným tématům a jejich závěry byly
formulovány jako doporučení pro Evropskou komisi.
Norsko - Notodden, Skien, Porsgrunn
V rámci mezinárodního projektu Podpora práce začínajících učitelů proběhla
ve dnech 3. – 7. 11. 2008 návštěva partnerské instituce Telemark University
College v Norsku, které se účastnila část projektového týmu NIDV: Mgr. Jiří
Nekola, Ing. Bc. Milan Bareš, Mgr. Eva Keclíková, Mgr. Kateřina Bundilová, Mgr.
Libuše Machatá, Mgr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D. a Mgr. Miloslav Vyskočil. Zástupci
NIDV načerpali informace o systému podpory začínajících učitelů v Norsku
a v ostatních severských zemích prostřednictvím workshopů, přímé účasti u
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mentoringu nově kvalifikovaných učitelů a návštěvou univerzitních kampusů
a experimentálního 2. stupně ZŠ.
Belgie, Brusel; Francie, Strasbourg
Tematický vzdělávací program Evropská unie a my připravilo na dny 12. – 16.
10. 2008 krajské pracoviště Zlín ve spolupráci s Evropským parlamentem pro
ředitele ZŠ a MŠ Zlínského kraje a lektory NIDV. Cílem bylo seznámení se
současnými nejvyššími institucemi Evropské unie, jejich postavením, specifiky
a funkcemi Součástí této vzdělávací akce bylo i setkání s europoslancem
a členem výboru pro školství a kulturu Evropského parlamentu Mgr. Tomášem
Zatloukalem. NIDV na této akci zastupovala Ing. Ladislava Hašková, vedoucí
krajského pracoviště Zlín společně se svým kolegou Mgr. Zdeňkem Dušou.
Řecko, Patras
Zahraniční studijní návštěvu (SVES) financovanou z grantu NAEP absolvovala
Mgr. Jana Lišková, vedoucí krajského pracoviště Hradec Králové, v termínu 10. 14. 11. 2008 s cílem poznat inovativní výukové metody cizích jazyků
v členských zemích EU. Účastníci prezentovali své systémy a způsoby výuky
jazyků, navštívili řecké školy a účastnili se hospitací v hodinách cizích jazyků.
Rakousko, Gmünd
25. 11. 2008 se uskutečnilo jednání vedoucího krajského pracoviště NIDV České
Budějovice, Mgr. Bc. Miloslava Poese se zástupci Dolnorakouského jazykového
centra o rozšíření možné spolupráce v návaznosti na již uskutečněné akce
s NIDV Brno. Setkání se zúčastnily rovněž Mgr. Šárka Dostalová, vedoucí
krajského pracoviště v Brně a Mgr. Lucie Václavovská, metodička z krajského
pracoviště v Českých Budějovicích. Na setkání se prezentovaly společné aktivity
a činnost Dolnorakouského jazykového centra. Odpolední workshopy byly
zaměřeny na nejrůznější dílčí oblasti spolupráce, jejich součástí byla
i prezentace již realizovaných příhraničních projektů. Byly navázány nové
kontakty.
Slovensko, Bratislava
Schůzky v Metodickém-pedagogickém centru v Bratislavě se zástupci Ing.
Jakubcem a Mgr. Chládeckou a generální ředitelkou Dr. Hanuljakovou se za
NIDV zúčastnila Mgr. Šárka Dostalová, vedoucí krajského pracoviště Brno. Cílem
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setkání, které proběhlo 3. 12. 2008, bylo dojednání možností vzájemné
spolupráce v oblasti DVPP (lektoři, metodické materiály, vzdělávací témata,
projektová spolupráce, příhraniční spolupráce v oblasti výuky cizích jazyků).
Součástí jednání byla výměna poznatků a zkušeností z národních školských
systémů.
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Sekce metodická a koncepční (SMAK)
Vznikla v závěru roku 2007 sloučením Sekce tvorby vzdělávacích programů
a Sekce analýz a tvorby koncepce. Ve své činnosti zahrnuje úkoly obou
předchozích sekcí.
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 2008 realizoval NIDV tyto rozvojové programy:
Studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky, Studium
pro asistenta pedagoga a studium Koordinátor školního vzdělávacího
programu. Důležitou roli hrála v roce 2008 také ediční činnost, zaměřená na
výukové i metodické materiály a na publikování nejlepších závěrečných prací
absolventů kvalifikačních studií.
Sekce metodická a koncepční dále zpracovává strategické dokumenty týkající se
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a provádí různá analytická šetření
a výzkumy v rámci NIDV i mimo organizaci. Jedním z důležitých úkolů sekce
bylo ve spolupráci s mnoha odborníky dokončení dokumentu Koncepce DVPP,
který vytvořil návrhy řešení problematiky systému DVPP v ČR. Koncepce DVPP
bude využita jako vstup v novém projektu ESF: Systém DVPP. Před podáním
samotného projektu byla dle požadavku MŠMT v roce 2008 započata ve
spolupráci s expertní skupinou tvorba materiálu Vize systému DVPP do roku
2015.
V průběhu celého roku byl prováděn monitoring vzdělávacích programů NIDV
a sběr statistických údajů o DVPP.
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, která se konají pětkrát do roka. Připravené žádosti jsou
koordinovány hlavními garanty vzdělávacích oblastí, kteří spolupracují s garanty
vzdělávacích oblastí a odbornými poradci.
V roce 2008 bylo připraveno a akreditováno celkem 154 nových programů.
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Programová nabídka – vzdělávací oblasti
Připravené vzdělávací programy dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků
se uskutečňovaly v těchto oblastech:
Název vzd. oblasti

Management

Předškolní a základní
vzdělávání

Střední vzdělávání

Programové zaměření
Organizace školy
Pedagogický proces
Financování školy
Školská legislativa
Priority vzdělávací politiky
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
e-Twinning
Aplikované ICT
Europas a mezinárodní uznávání kvalifikací
Metodika, didaktika všeobecných a
odborných předmětů
Nová maturita
Závěrečné zkoušky
Školní knihovny
Aktuální témata
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Jazykové vzdělávání

Další témata
vzdělávání

Kariérní vzdělávání

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
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
Studium pro ředitele škol a školských
zařízení
Studium pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Studium pro koordinátory ŠVP

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 v krajích
Krajské pracoviště
NIDV
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha a Střední
Čechy
Ústí nad Labem
Zlín
Celkem

1. pololetí 2008
Počet
Počet
realizovaných
účastníků
programů
68
1230
89
1370
51
1305
65
838
55
1006
70
1083
47
669
54
812
68
965
51
763

Počet
hodin
1839
1162
1157
1675
1760
1136
852
1267
1344
958

2. pololetí 2008
Počet
Počet
realizovaných
účastníků
programů
49
1126
60
986
63
1334
50
972
54
931
52
704
26
540
46
793
45
818
41
584

2008

1354
1304
1223
980
1215
1130
915
1135
1084
1411

Počet
realizovaných
programů
117
149
114
115
109
122
73
100
113
92

Počet
hodin

Počet
účastníků

Počet
hodin

2356
2356
2639
1810
1937
1787
1209
1605
1783
1347

3193
2466
2380
2655
2975
2266
1767
2402
2428
2369

77

1459

2755

79

1779

2236

156

3238

4991

78
82
855

1033
1629
14162

1904
1830
19639

73
67
705

980
1410
12957

1741
1553
17281

151
149
1560

2013
3039
27119

3645
3383
36920

Počet realizovaných vzdělávacích programů v roce 2008
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Počet odučených hodin vzdělávacích programů v roce 2008
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Programová nabídka – vzdělávací oblasti

Hodinová
dotace

Počet
realizovaných
vzd. programů

Počet
přihlášených
účastníků

Hodinová
dotace

Počet
realizovaných
vzd. programů

Počet
přihlášených
účastníků

Hodinová
dotace

Management
Předškolní a
základní
vzdělávání
Střední
vzdělávání
Jazykové
vzdělávání
Další témata
vzdělávání
Kariérní
vzdělávání
Celkem

2008

Počet
přihlášených
účastníků

Vzdělávací
oblasti

2. pololetí 2008

Počet
realizovaných
vzd. programů

1. pololetí 2008

109

1966

1767

102

2268

1246

211

4234

3013

147

2634

1039

142

3038

1076

289

5672

2115

136

2346

859

98

1545

748

234

3891

1607

278

3439

7875

214

3126

6675

492

6565

14550

118

2646

1083

101

1963

946

219

4609

2029

66

1131

6998

48

1017

6586

114

2148

13584

854

14162

19621

705

12957

17277

1445

24971

23314

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.
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 titulů a účelových publikací, které podporují
a vhodně doplňují nabízené vzdělávací programy a projekty. K účelovým
publikacím vydaným v roce 2008 patří kompendia anotací vybraných
závěrečných prací studia ředitelů a studia Koordinátor ŠVP, studijní materiály
studia pro asistenty pedagoga, sylabus studia pro koordinátory ŠVP, závěrečný
sborník národního projektu Úspěšný ředitel aj.
Seznam všech vydaných titulů byl učitelům a lektorům zpřístupněn na
webových stránkách NIDV. Vybrané tituly jsou nabízeny zájemcům ke stažení.
Tematicky jsou odvozeny od nabízených vzdělávacích oblastí DVPP s cílem
pomoci učitelům v osobnostním a profesním rozvoji. Některé tituly mají
inovativní charakter, jiné podporují činnost managementu školy popřípadě
pomáhají učitelům při zvládání krizových situací. Většina témat je zaměřena na
přímou podporu práce učitele.
V roce 2008 bylo vydáno 18 titulů v celkovém nákladu 15 500 kusů (viz. příloha
č. 1).
Autory publikací jsou většinou lektoři spolupracující s NIDV na realizaci DVPP
a projektech. Patří mezi ně učitelé a metodici ze MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a odborníci
z praxe. S vydáváním materiálů je spojena příprava publikací pro tisk,
spolupráce s autory a recenzenty.
V rámci servisní činnosti pro jednotlivá krajská pracoviště byl koordinován tisk
podtisků osvědčení pro DVPP a projekty, včetně projektů ESF. Pravidelně byly
vybraným knihovnám v ČR rozesílány povinné výtisky vydávaných metodických
materiálů.
Kromě povinných výtisků bylo na požádání knihovnám rozesláno přibližně 25
kusů aktuálně vydaných brožur. Další metodické brožury byly rozeslány jako
autorské výtisky autorům (přibližně 75 kusů), popřípadě rozdány jako
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propagační materiály NIDV na významných seminářích, konferencích
a výstavách.
Poradní sbory
Vzhledem k přípravě a realizaci odborně stále náročnějších a obsáhlejších
vzdělávacích programů a projektů vybudoval Národní institut pro další
vzdělávání 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, podílejí se na přípravě podkladů potřebných k akreditaci vzdělávacích
programů apod.
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 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 NIDV
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.

Krajské pracoviště NIDV Brno
Křížová 22, 603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
e-mail: brno@nidv.cz
V roce 2008 probíhala na brněnském pracovišti úspěšná spolupráce s NÖ
Kompetenzzentrem (Rakousko) v oblasti metodiky výuky cizích jazyků
a zejména v oblasti výuky českého jazyka pro cizince. Významná je i spolupráce
s dalšími institucemi v kraji, ČR nebo zahraničí – jsou to např. Masarykova
univerzita Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje, SSŠ Brno, SSŠ Znojmo, VS
Hodonín, MŠMT DDM - přehlídka SOČ, Nakladatelství Oxford University Press
nebo Metodicko - pedagogické centrum Bratislava, byla obnovena dohoda
o spolupráci s krajským inspektorátem ČŠI.
Pravidelně probíhala prezentace činnosti NIDV Brno na poradách ředitelů škol,
které pořádají Magistrát města Brna - odbor školství a Krajský úřad
Jihomoravského kraje. Celostátní význam měla Prezentace činnosti NIDV Brno
a DVPP v ČR pro dvě skupiny (celkem 70 účastníků) ředitelů řeckých škol
a zaměstnanců ministerstva školství a regionálních školských institucí, kteří
navštívili 25. 7. a 29. 8. 2008 pracoviště NIDV Brno. Spoluorganizátorem akce
byl maastrichtský výbor pro evropské školství.
V oblasti DVPP začalo brněnské pracoviště v průběhu roku 2008 ve větším
počtu realizovat vzdělávací programy na objednávku škol a pro celé učitelské
sbory, zvýšil se počet účastníků v seminářích, které se zabývají sociálně
preventivní tématikou. Ve druhé polovině roku 2008 byla změněna forma
programové nabídky NIDV Brno. Každý měsíc je rozesílán na všechny školy
v Jihomoravském kraji plakátek formátu A4, který se může po vytištění vyvěsit
ve školách a je v této podobě doplňující a aktuální informací k tištěné celostátní
Programové nabídce. Do dalšího období plánujeme na brněnském pracovišti
nadále spolupracovat s NAEP v realizaci seminářů e-Twinning, rádi bychom také
více rozvinuli spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi, zejména
v oblasti výměny lektorů a odborných materiálů.
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Krajské pracoviště NIDV České Budějovice
Hlinsko 49, 370 82 České Budějovice
tel: 387 699 011
fax: 387 699 027
e-mail: cbudejovice@nidv.cz
Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2008 spolupracovalo toto pracoviště
s řadou institucí v Jihočeském kraji. Především to byla spolupráce s Odborem
školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje při poskytování
vzájemných informací, účasti na školeních, poskytování databáze škol nebo
publicitě vzdělávacích akcí. Zástupci KÚ se zúčastnili také slavnostního
zakončení Studia ředitelů a Studia pedagogiky.
Významná byla i spolupráce s ČŠI, jejíž pracovníci se zúčastnili řady vzdělávacích
akcí a také slavnostního zakončení Studia ředitelů a Studia pedagogiky.
Další kontakty proběhly i s Magistrátem města České Budějovice, s nímž
probíhala výměna informací, významná byla i účast na poradě obcí 3. stupně.
V oblasti zahraniční spolupráce probíhal např. elektronický kontakt s VHS
Passau, Sprach Kompetenz Centrum v oblasti vzájemného předávání informací.
Zástupci NIDV se také zúčastnili společně s učiteli z Jihočeského kraje
konference Přeshraniční spolupráce škol v Gmündu 25. 11. 2008.
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Krajské pracoviště NIDV 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
Na pracovišti byla organizována řada aktivit mimo běžné DVPP – příkladem je
pokračující zahraniční spolupráce s německým LISA institutem v Halle při
organizování stáží pro učitele němčiny.
Pokračovala i spolupráce s Magistrátem města HK a KÚ Královéhradeckého
kraje např. při společné organizaci každoroční oslavy Dne učitelů spojené
s přednáškou a kulturním programem.
Významným úspěchem královéhradeckého pracoviště bylo především získání
finanční podpory z OP VK pro realizaci krajského grantového projektu Brána
jazyků otevřená, jehož realizace bude probíhat v letech 2009 – 2011.
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Krajské pracoviště NIDV Jihlava
Zborovská 3, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 571 839
e-mail: jihlava@nidv.cz
Pracoviště Jihlava nabízelo v roce 2008 nejvíce celostátních programů v NIDV
a byly na ně všeobecně dobré ohlasy. Patřily mezi ně např. programy Letní
škola artefiletiky v Nesměři u Velkého Meziříčí, Tělo Telč – kurz zaměřený na
tělesnou výchovy a pohybový režim v ŠVP nebo celostátní vzdělávací program
pro učitele hudebních nauk Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ.
Kladného hodnocení se dočkaly také programy kvalifikačního vzdělávání Studium pedagogiky, Kvalifikační studium pro ředitele a studium Koordinátor
ŠVP.
V průběhu celého roku pokračovala spolupráce s krajskými institucemi jako
např. s odborem školství KÚ Vysočina, s jehož pracovníky probíhala spolupráce
na plánování a koordinování vzdělávacích aktivit, účast na poradách pro školy
a propagace.

Tělo Telč
kurz zaměřený na tělesnou výchovy
a pohybový režim v ŠVP
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Krajské pracoviště NIDV Karlovy Vary
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 585 268
fax: 353 585 268
e-mail: karlovyvary@nidv.cz
V roce 2008 probíhala na karlovarském pracovišti řada aktivit na krajské, ale
i mezinárodní úrovni:
Projekt Škola Evropa – Vyučování bez hranic
Jde o mezinárodní projekt, který realizovalo pracoviště Karlovy Vary v rámci
partnerství s Durynským institutem pro další vzdělávání učitelů, rozvoj učebních
osnov a média (THILLM) se sídlem v Bad Berka (SRN).
Závěrečná etapa tohoto dlouhodobého mezinárodního projektu byla nazvána
Evropské školy – evropští učitelé: Vyučování bez hranic. Byla podpořena
z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a proběhla ve dnech 20. –
23. dubna 2008 v Durynsku. Po předchozích společných pracovních setkáních,
která se uskutečnila v průběhu tří let a která umožnila českým a německým
pedagogům seznámit se navzájem se školskými systémy a každodenní školní
realitou v českých a durynských školách, si mohli učitelé vyzkoušet, jak by
obstáli jako „evropští“ učitelé před německými žáky a studenty na různých
typech škol v Durynsku (podobně jako v červnu 2007, kdy durynské učitelky
vyučovaly na karlovarských školách).

České učitelky se zapojily do výuky
na německých školách v rámci
projektu Škola Evropa – vyučování
bez hranic
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Na české straně se závěrečné části projektu zúčastnilo 12 učitelů základních
a středních škol z Karlovarska a 11 učitelek durynských škol. V průběhu
pracovní návštěvy došlo také k oficiálnímu setkání vedoucí krajského pracoviště
NIDV Mgr. Heleny Plitzové a ředitele THILLMu v Bad Berka Dr. Althause, při
kterém se jednalo o možnostech další spolupráce. Pracovníci THILLMu projevili
jednoznačný zájem a podporu dalším aktivitám a projektům, které by mohly být
v rámci spolupráce karlovarského pracoviště NIDV a THILLMem v budoucnu
realizovány.
V rámci seznamování pedagogické veřejnosti s problematikou EU se v dubnu
2008 uskutečnil tematický vzdělávací zájezd do Evropského parlamentu ve
Štrasburku a v Bruselu. Program Evropská unie a my byl určen pro vedoucí
pracovníky v oblasti školství Karlovarského a Plzeňského kraje.
Ve spolupráci s odborem školství KÚ Karlovarského kraje byl o letních
prázdninách pořádán dvoudenní seminář pro celé pedagogické sbory
málotřídních škol zaměřený na rozšíření a prohloubení profesních kompetencí
pedagogických pracovníků v souvislosti s kurikulární reformou a vzděláváním
podle vlastních školních vzdělávacích programů. Vzdělávání pod názvem Cesty
k efektivnější výuce bylo pořádáno v rámci rozvojového programu MŠMT
a zúčastnily se ho téměř všechny málotřídní školy v Karlovarském kraji.
Program Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu na ZUŠ neslo název první
celostátní setkání učitelů dramatických oborů ZUŠ, které se uskutečnilo ve
dnech 9. - 12. října 2008 v hotelu Astra u Kamenných Žehrovic. Součástí
programu byly pracovní dílny zaměřené na přednes, slovesnost a hlasovou
výchovu. Celostátního setkání se zúčastnilo celkem 40 učitelů z celé ČR.
V rámci výstavy Škola 2009 pořádalo pracoviště Karlovy Vary pro ředitele škol
a školských zařízení panelovou diskusi s náměstkem ministra školství, mládeže
a tělovýchovy RNDr. Jindřichem Kitzbergerem. Toto Kolokvium ředitelů nabídlo
účastníkům aktuální informace o připravovaných novelách právních norem ve
školství a umožnilo diskuzi o transformačních změnách a jejich postupech.
Během roku 2008 probíhala úzká spolupráce s partnery a institucemi
v Karlovarském kraji. Úzká spolupráce pokračovala jako každý rok s odborem
školství KÚ Karlovarského kraje v oblasti pořádání společných programů (popř.
programů na objednávku, s problematikou státních maturit). Vedoucí
pracoviště Karlovy Vary byla členem výběrové komise pro grantové projekty OP
VK. Zaměstnanci odboru školství KÚ lektorovali v rámci Studia pro ředitele škol
a školských zařízení.
Tradičně dobrá spolupráce byla se ZČU (lektoři kvalifikačních studií,
spolupořádání vzdělávacích aktivit a konferencí v rámci kraje) a s ČŠI.
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Spolupráce při tvorbě nabídky pro základní umělecké vzdělávání probíhala
s Krajskou
uměleckou radou ZUŠ Karlovarského kraje (náměty, lektorské
zajištění, bezplatné nájemné učeben, organizační zajištění).
Další spolupráce probíhala s Českým červeným křížem, Integrovaným
záchranným systémem a Intervenčním krizovým centrem při přípravě seminářů
v oblasti zdravotnických znalostí pro učitele a v oblasti domácího násilí.

Dort u příležitosti zakončení studia
Koordinátor ŠVP
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Krajské pracoviště NIDV Liberec
Masarykova 28, 460 01 Liberec
tel: 482 360 511
fax: 482 710 352
e-mail: liberec@nidv.cz
V roce 2008 probíhala na pracovišti NIDV Liberec kromě akcí DVPP a činnosti
v projektech řada aktivit. Každoročně se v Libereckém kraji konají s velkým
úspěchem semináře na téma Mimořádné události a ochrana obyvatelstva, kde
je NIDV hlavním organizátorem i realizátorem. Odbornou spolupráci zajišťoval
i v roce 2008 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, s nímž NIDV pokračuje
v dlouhodobé úspěšné spolupráci. Semináře se setkávají s velkým ohlasem
i díky bezprostřednímu vystupování členů složek IZS, kteří na seminářích
vyprávějí o situacích, které vyžadovaly jejich přítomnost. Tato tematika je
jednou z prioritou MŠMT, semináře se v minulém roce konaly v Liberci, České
Lípě, Jablonci nad Nisou a v Semilech.
V oblasti středního vzdělávání byl v roce 2008 patrný velký zájem středních
škol o semináře uspořádané na objednávku. Především se jednalo o vzdělávací
programy, jejichž témata odpovídala aktuálním potřebám středních škol při
tvorbě ŠVP. Semináře měly díky kvalitnímu lektorskému vedení a pečlivé
organizaci pozitivní ohlas, vlna zájmu o takovouto formu vzdělávání na zakázku
přetrvává i v jiných vzdělávacích oblastech.
Liberecké pracoviště spolupracuje s odbory školství jednotlivých obcí i kraje,
mezi nimiž probíhá vzájemná výměna informací.
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Krajské pracoviště NIDV Olomouc
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
tel: 585 540 173
fax: 585 540 122
e-mail: olomouc@nidv.cz
V roce 2008 pokračovala na pracoviště NIDV Olomouc spolupráce s Národní
agenturou NAEP při realizaci Metodického semináře eTwinning I – partnerství
škol v Evropě a Metodického semináře eTwinning II – rozvoj metodiky
mezinárodní spolupráce. Významná byla činnost Konzultačního centra
k realizaci ŠVP ZV pro Olomoucký a Zlínský kraj. Cílem bylo podpořit probíhající
kurikulární reformu formou poskytování konzultací pedagogickým pracovníkům
základních škol přímo ve školách v jejich prostředí a pomoci tak k úspěšné
realizaci ŠVP na školách. Konzultačního centra využilo 31 škol.
Velký zájem je ze strany účastníků o nabízená kvalifikační studia – především se
jedná o Studium pro ředitele škol a školských zařízení a o studium Koordinátor
ŠVP. Významnou aktivitou jsou také dlouhodobé kurzy cizích jazyků, o něž je
v kraji nebývalý zájem. Pro jejich realizaci je dlouhodobě zajištěna kvalitní
lektorská základna.
V rámci kraje probíhá spolupráce např. s Univerzitou Palackého v Olomouci
nebo s KÚ Olomouckého kraje.
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Krajské pracoviště NIDV Ostrava
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava
tel: 596 120 454
fax: 569 120 448
e-mail: ostrava@nidv.cz
Významnou akcí, kterou v roce 2008 uspořádalo ostravské krajské pracoviště,
byla celostátní konference na téma Práce s dospívající mládeži ohroženou
sociálně patologickými jevy. Proběhla za účasti odborníků z řad pedagogů,
psychologů a také odborníků z řad Policie ČR. Konala se 2. prosince 2008
v Ostravě, měla velký ohlas mezi pedagogickou veřejností a její průběh a závěry
byly vysoce hodnoceny.
Úspěšně pokračovala školení v oblasti e-Twinningu, na ostravském pracovišti se
v průběhu roku opakovaně uskutečnily oba semináře, které se této tematice
věnují, a to Metodický seminář eTwinning I – partnerství škol v Evropě
a Metodický seminář e-Twinning II - rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce.
S některými krajskými institucemi probíhala spolupráce na přípravě projektů
např. s Agenturou pro regionální rozvoj nebo spolupráce v oblasti hodnocení
grantových projektů - s KÚ Moravskoslezského kraje.

Celostátní konference
k sociálně patologickým jevům mládeže
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Krajské pracoviště NIDV 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
Pracoviště úspěšně pokračovalo ve spolupráci s Krajskou knihovnou
v Pardubicích, oddělením kulturních služeb. Výsledkem této spolupráce byly
vzdělávací programy určené především pedagogickým pracovníkům ZUŠ, ale
nejen jim. Prvním z nich byl seminář Kultivace mluveného projevu zaměřený
na přípravu dětských recitátorů, určený učitelům dramatické výchovy ZUŠ, ZŠ
i DDM a navazující na recitační přehlídku dětí a mládeže, kterou knihovna
organizuje.
Druhým vzdělávacím programem byl Metodický seminář pro taneční oddělení
ZUŠ, klasický tanec v ZUŠ jehož obsahem byly metody a formy této práce.
Jejich praktický nácvik probíhal v sále ZUŠ Havlíčkova pod vedením lektorů
z DAMU. Tato akce navazuje na mezinárodní baletní soutěž Pardubická
arabeska organizovanou též oddělením kulturním služeb pardubické knihovny.
V rámci NIDV je pardubické pracoviště významným místem, které poskytuje
vybavení i prostory pro pracovní schůzky především k projektům, učebna
výpočetní techniky je využívána i v rámci celostátních vzdělávacích programů.

Metodický seminář pro taneční oddělení ZUŠ,
klasický tanec v ZUŠ
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Krajské pracoviště NIDV Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
tel: 377 473 608
fax: 377 473 60
e-mail: plzen@nidv.cz
Tým pracovníků plzeňského pracoviště se v roce 2008 aktivně zapojil do
organizace celé řady celostátních akcí jako jsou konference či kulaté stoly,
(např. celostátní konference Generová rovnost ve škole, která se uskutečnila
v prosinci 2008). Velmi významná je i práce na přípravě projektů, u některých
z nich v řídících pozicích v projektových týmech. Někteří z pracovníků se podíleli
i na tvorbě koncepčních dokumentů celostátního významu, příkladem je
materiál Vize dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků do roku 2015
zpracovaný pro MŠMT.
V oblasti projektů byly významné i jiné aktivity – např. poradenská činnost
školám nebo lektorská činnost při školení pracovníků MŠMT.
Významnou roli hrály všechny jednotlivé vzdělávací oblasti DVPP, např.
jazykové vzdělávání se v roce 2008 na plzeňském pracovišti specializovala na
oblast metodologie výuky anglického jazyka, se specializací na věkovou skupinu
dětí od 5 do 7 let, kteří ještě neumějí číst a psát. Cílovou skupinou byli učitelé
MŠ a 1.a 2. ročníku ZŠ. Vzdělávání probíhalo ve 2 formách, jednak jako
dvanáctihodinové semináře pro učitele s kompetencí pro výuku anglického
jazyka a průběžné šedesátihodinové kurzy metodiky a jazyka pro učitele bez
kompetence k výuce jazyka.
V oblasti kariérního vzdělávání probíhalo studium Koordinátor ŠVP a Studium
pro ředitele škol a školských zařízení, jehož další ročník byl zakončen
závěrečnými obhajobami 24 účastníků.
Mezi významné partnery v ČR patřila ČŠI, jejichž zástupci se účastnili řady
našich vzdělávacích programů. Pokračovala tradiční výměna informací s OŠMT
KÚ Plzeňského kraje, naši pracovníci se zúčastnili několika konferencí a porad
pořádaných KÚ. V Informačním zpravodaji OŠMT KÚ byly téměř pravidelně
zveřejňovány informace o významných vzdělávacích programech,
připravovaných studiích a projektech. Uskutečnila se také setkání s garanty
školské politiky z úřadů obcí s rozšířenou působností. Jejich prostřednictvím
jsme průběžně aktualizovali komunikační kanály do škol a školských zařízení
v kraji. Naše pracoviště se zapojilo do přípravy Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a přípravy podkladů
pro výroční zprávu za rok 2007/08 pro odbor školství mládeže a sportu PK.
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Velmi dobrá byla také spolupráce s OŠ Magistrátu města Plzně. Zástupci našeho
pracoviště se zúčastňovali pravidelných porad s řediteli mateřských
a základních škol, kteří tak byli informováni o aktuálních možnostech vzdělávání
v rámci DVPP, popř. zapojení do projektů realizovaných krajským pracovištěm
NIDV v Plzni.
Se zástupci Západočeské univerzity v Plzni pokračovala vzájemná
informovanost o aktuálních nabídkách v oblasti dalšího vzdělávání učitelů,
pracovníci jedné z kateder se zapojili i do společné přípravy některých projektů.
Plzeňské pracoviště garantuje celostátně ediční činnost v NIDV, připravuje
redakční úpravu rukopisů a metodických materiálů k tisku, připravuje a zajišťuje
tisk a distribuci osvědčení, která získávají absolventi našich vzdělávacích
programů.

Skupinová výuka v metodickém semináři Aj pro MŠ
a 1. a 2. ročník ZŠ na pracovišti Plzeň
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Krajské pracoviště NIDV 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.
Semináře byly zaměřeny nejen na anglický či německý, ale i francouzský jazyk.
Velký zájem ze strany účastníků byl o všechna studia kariérního systému, bylo
úspěšně dokončeno Studium pedagogiky, Studium pro ředitele škol a školských
zařízení, Studium pro asistenty pedagoga, již podruhé bylo zahájeno studium
Koordinátor školního vzdělávacího programu.
V oblasti prioritních témat DVPP se podařilo uspořádat v prvním i druhém
pololetí roku 2008 celostátní seminář Agrese a agresivita u dětí a mládeže ve
škole i doma. Oba proběhly ve spolupráci s MŠMT v jeho prostorách a byly
přijaty s velkým zájmem ze strany účastníků, kterých bylo na obou akcích
dohromady 170.
Řada seminářů proběhla na objednávku pro konkrétní školy, velmi dobře
pracovalo i naše krajské Konzultační centrum k ŠVP ZV.
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Krajské pracoviště NIDV 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 již tradičně pořádá mimo jiné dvě významné celostátní akce. Je to
Mezinárodní braniborsko–český seminář učitelů, jehož spolupořadatelem je
Památník Terezín a RAA Brandenburg. V roce 2008 proběhl jeho již XV. ročník,
kterého se zúčastnilo 11 českých a 12 německých učitelů.
Druhou oblíbenou celostátní akcí je vzdělávací program Prázdniny trochu jinak
pro učitele všech druhů a typů škol. Jedná se o netradiční prázdninový pobyt
zaměřený primárně na výchovnou dramatiku, dále na různé formy arteterapiie
a jejich užití v praxi škol. Je doplněný speciálními semináři psychologie
osobnosti, práva, komunikace, podpořený speciálními relaxačními hodinami
kondičního a relaxačního cvičení ve spojení s pobytem v přírodě. Participujícími
partnery jsou katedra Speciální pedagogiky PF UP Olomouc a NIPOS Praha,
v roce 2008 proběhl ve vzdělávacím středisku Nesměř u Velkého Meziříčí již
XVI. ročník této akce.
Spolupráce s ostatními institucemi a partnery v kraji, v rámci ČR a v zahraničí
probíhala během celého roku.

Prázdniny trochu jinak, Nesměř
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Krajské pracoviště NIDV Zlín
Potoky 267, 760 01 Zlín
tel: 577 437 711
fax: 577 437 711
e-mail: zlin@nidv.cz
Zlínské pracoviště NIDV je již tradičně organizátorem některých celostátních
akcí. Je to např. celostátní seminář s mezinárodní účastí Dítě v krizi, jehož již
X. ročník se uskutečnil v rámci 48. Filmového festivalu pro děti a mládež ve
dnech 4. – 5. června 2008. Tato akce měla celkem 124 účastníků a 30 lektorů
včetně hostů.
Celostátní význam mají i dva semináře pro učitele cizích jazyků, jejichž IX. ročník
proběhl v listopadu 2008. Jedná se o Motivační setkání učitelů angličtiny
a Motivační setkání učitelů němčiny a francouzštiny.
Významnou akcí byl i tematický vzdělávací program pro ředitele základních škol
Zlínského kraje částečně dotovaný Evropským parlamentem Evropská unie
a my spojený s přednáškami a s prohlídkou evropských institucí ve Štrasburku
a v Bruselu, který se uskutečnil také v listopadu 2008.
NIDV krajské pracoviště Zlín se v roce 2008 podílelo na činnosti projektového
týmu Studia pedagogiky, které je významnou součástí kariérního vzdělávání, jež
NIDV realizuje.
Spolupráce s ostatními institucemi a partnery probíhala v rámci kraje, v rámci
ČR a v zahraničí. Jednání probíhala s Metodicko-pedagogickým centrem
Bratislava, pokračovala spolupráce se členem výboru pro školství a kulturu
Evropského parlamentu europoslancem Mgr. Tomášem Zatloukalem 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.

Učitel SŠ a tvorba ŠVP koordinátoři ŠVP, Kroměříž,
březen 2008
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Projekty financované z ESF
V roce 2008 probíhalo dokončování dvou národních projektů OP RLZ a také
příprava nových projektů v rámci OP VK, popř. Praha Adaptabilita:
Projekty dokončované v rámci OP RLZ:
Národní projekt Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských
zařízení - Úspěšný ředitel

Doba trvání projektu
1. 12. 2005 – 31. 7. 2008
Realizace v roce 2008
Realizace téměř tříletého národního projektu byla ke dni 30. 9. 2008 ukončena.
Projekt byl prioritně zaměřen na rozvoj lidských zdrojů v oblasti managementu
škol a školských zařízení. Ve svých důsledcích reagoval na měnící se požadavky
trhu práce tak, aby ředitelé připravovali a realizovali vzdělávací programy
orientované na rozvoj klíčových dovedností, podporující zaměstnatelnost
a flexibilitu absolventů škol. Byl členěn na tři samostatné na sebe navazující
části:
A. Základní příprava – Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských
zařízení I (FS I)
B. Profesionalizační příprava – Funkční studium vedoucích pracovníků škol
a školských zařízení II (FS II)
C. Funkční průběžné další vzdělávání – Funkční průběžné další vzdělávání
vedoucích pracovníků škol a školských zařízení se zřetelem na kurikulární
změny státní vzdělávací politiky (FPDV)
Výstupy projektu
a) Proškolení klientů - 4 744 úspěšných absolventů
Byli školeni v rozsahu časové dotace stanovené pro jednotlivé části projektu (FS
I, FS II, FPDV). Účastníky školili lektoři certifikovaní MŠMT a další erudovaní
odborníci v oblastech managementu, práva, pedagogiky a psychologie.
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Projekt předjímal různě velký počet účastníků v jednotlivých krajích ve vztahu
k územnímu rozsahu i počtu obyvatel.
b) Odborná příprava lektorů - 593 osob
Pro realizaci vzdělávání bylo potřebné hned na počátku projektu sestavit tým
lektorů – expertů formou výběrového řízení. Po té následovala jejich
specializační a metodická příprava se zaměřením na odbornost, na inovativní
a efektivní pedagogické postupy, metody a formy výuky, hodnocení. V průběhu
celého projektu společně pracovali v oborových skupinách a byli aktuálně
proškolováni. Regionální manažeři koordinovali práci lektorů ve svých krajích.
c) Vydání studijních materiálů - 18 titulů (pro 4 953 účastníků)
Na základě ověření pilotních běhů FS I byly studijní texty inovovány
a aktualizovány, resp. vytvořeny nové. Autoři textů byli nejprve metodicky
proškoleni a potom v jejich pracovních týmech postupně vznikly inovované,
resp. nové studijní texty. Pro FS II a FPDV byly vytvořeny studijní texty zcela
nové.
d) Vydání sborníků nejlepších závěrečných prací - 15 sborníků
Sborníky byly vydány v jednotlivých regionech na elektronickém nosiči (CD).
e) Závěrečná konference
Dne 4. září 2008 proběhla závěrečná konference k projektu, na kterou byli
pozváni zástupci cílové skupiny, zástupci MŠMT, ČŠI a partnera projektu (CŠM
UK v Praze).

Závěrečná konference projektu Úspěšný ředitel
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Národní projekt Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných
pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ –

Brána jazyků

Doba trvání projektu
1. 10. 2005 – 29. 02. 2008
Realizace v roce 2008
Národní projekt Brána jazyků byl zaměřen na podporu zvýšení jazykové
gramotnosti učitelů v dosud nejrozsáhlejším měřítku. Jeho cílem bylo nejen
zvyšování jazykové vybavenosti učitelů v návaznosti na úlohu školy
v podmínkách Evropské unie a podpora celoživotního učení. Současně také
přispěl k vytváření příznivého klimatu školy prostřednictvím nových přístupů
k výuce cizích jazyků.
Metodické semináře a výuka v jazykových a jazykově metodických kurzech
probíhaly do prosince 2007, v lednu a únoru 2008 byl projekt organizačně
a administrativně uzavírán.
V Bráně jazyků bylo podpořeno přibližně 7 900 osob z toho cca 5 300 úspěšně
ukončilo projekt.
V roce 2008 pokračovala distribuce Metodické brožury BRÁNA JAZYKŮ 2005 –
2007, která vyšla v nákladu 5000 výtisků a byla určena všem účastníkům
projektu Brána jazyků. V průběhu celého projektu byl prováděn soustavný
výběr aktuálních metodických námětů lektorů a účastníků pro barevně
ilustrovanou metodickou brožuru angličtiny a němčiny, která vznikla jako
nadstandard projektu. Finální jazykovou korekturu provedl rodilý mluvčí,
působící na Univerzitě Palackého v Olomouci, Simon Gill. Kromě tištěné podoby
byl tento materiál umístěn i na webu NIDV, aby mohl být snadno dostupný pro
účastníky projektu i ostatní učitele angličtiny a němčiny ve výuce ve školách
v rámci podpory trvalé udržitelnosti projektu. Záměr byl mj. ten, aby každý
zpracovaný metodický námět byl pro učitele použitelný jako příprava na
vyučovací hodinu cizího jazyka.
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Nové projekty
1.

Grantové projekty

V průběhu roku 2008 bylo podáno celkem 16 grantových projektů OP VK
v jednotlivých krajích a 1 v Operačním programu Praha Adaptabilita, schváleny
k realizaci byly dva projekty – Brána jazyků otevřená a to v Královéhradeckém
a Karlovarském kraji. Na přípravě pracovaly přípravné projektové týmy ve
spolupráci s pracovníky SMSP, kteří jim poskytovali metodickou a konzultační
podporu.
Doba trvání projektu:
Královéhradecký kraj: 1. 12. 2008 – 30. 09. 2011
V roce 2008 byl projekt schválen a byla podepsána smlouva o realizaci,
probíhala organizační a administrativní činnost realizačního týmu, aby výuka
v kurzech mohla být v roce 2009 zahájena podle harmonogramu aktivit.
Karlovarský kraj: 1. 1. 2009 – 30. 09. 2010
V roce 2008 byl projekt schválen a s Krajským úřadem Karlovarského kraje byla
podepsána smlouva o realizaci.
2. Individuální projekty ostatní
V roce 2008 byly podány tři žádosti o schválení individuálních projektů
ostatních z OP VK. Na přípravě pracovaly přípravné projektové týmy ve
spolupráci s pracovníky SMSP, kteří jim poskytovali metodickou a konzultační
podporu. Schvalování těchto žádostí v daném roce neproběhlo.
3. Individuální projekty národní
V roce 2008 probíhala příprava žádostí o schválení několika individuálních
projektů národních z OP VK, z nichž jedna byla v daném roce i podána, a to
žádost na projekt Koordinátor S1 – Příprava vedoucích pracovníků
a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP.
Schvalování projektu v daném roce neproběhlo.
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Rozvojové programy financované MŠMT
V roce 2008 se NIDV přihlásil do rozvojového programu Podpora dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech vyhlášeného MŠMT třemi
vzdělávacími programy: Studium pedagogiky, jehož cílem je umožnit získání
potřebné pedagogicko-psychologické 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. Dále to bylo Studium pro asistenty pedagoga
- cílem tohoto studia je umožnit získání kvalifikace asistenta pedagoga. Cílovou
skupinou jsou zájemci s minimálně základním vzděláním. Třetím bylo studium
k výkonu specializovaných činností Koordinátor ŠVP. Jeho cílem je získání
znalostí a dovedností k tvorbě a následné koordinaci školních vzdělávacích
programů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cílovou skupinou jsou především
pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo budou vykonávat funkci
koordinátora ŠVP nebo VP VOŠ.

Rozvojové programy 2008
Název programu
Studium pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Studium pro koordinátory ŠVP
Celkem

Počet účastníků
510
60
326
896
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Základní personální údaje
V průběhu roku 2008 došlo k ukončení dvou národních projektů, s nímž souvisí i
snížení počtu zaměstnanců, zároveň ale probíhala výběrová řízení na obsazení
důležitých zaměstnaneckých pozic v projektech připravovaných.
K 31. 12. 2008 pracovalo na všech pracovištích NIDV celkem 95 zaměstnanců.
Z toho 67,4% pracovníků s vysokoškolským vzděláním zejména pedagogického
a ekonomického směru a 32,6 % pracovníků se středoškolským vzděláním.
Přepočtený počet zaměstnanců činil 93,462. Přehled počtu zaměstnanců na
jednotlivých pracovištích poskytuje následující tabulka.

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

Celkem
pracovníků
29
4
5
6
5
5
4
4
5
4
6
8
5
5
95

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 řadě oblastí jako je např. jazykové vzdělávání
nebo rozvoj manažerských dovedností. Významná část školení se týkala tvorby,
realizace či financování projektů ESF, neboť v roce 2008 probíhala příprava celé
řady projektů, podávání projektových žádostí popř. i zahájení realizace
některých z nich.
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Uskutečnily se také semináře související s činností organizace (školení k tvorbě
akreditací vzdělávacích programů, norma ČSN pro korespondenci, práce
s interaktivní tabulí apod.). Všichni zaměstnanci byli proškoleni v BOZP a PO
prostřednictvím e-learningového programu Instruktor. Tímto způsobem
absolvovali někteří zaměstnanci i 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 jsou 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.
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Údaje o rozpočtu a hospodaření
Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč ke dni 31.12.2008
Spotřeba materiálu
4 823
Spotřeba energie
5 194
Opravy a udržování
5 159
Cestovné
1 331
Náklady na reprezentaci
91
Ostatní služby
22 429
Mzdové náklady
45 734
Zákonné sociální pojištění
13 041
Zákonné sociální náklady
536
Daň z nemovitostí
2
Ostatní daně a poplatky
295
Odpis pohledávky
0
Jiné ostatní náklady
1 531
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
6 992
Náklady celkem
107 158
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem

Zdroje financování činností NIDV
Příspěvek od zřizovatele
Rozvojové programy - kariérní systém
Prostředky na projekty ESF
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24 249
80
16 118
1 624
69 301
111 372

51 934 000
6 900 000
10 467 000

Rozvaha (bilance) v tisících Kč ke dni 31.12. 2008
Položka
stav ke dni 31.12. 08
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
2 359
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
-1 600
majetku celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
190 094
Oprávky k dlouhodobému hmotnému
-72 925
majetku celkem
Oběžná aktiva
52 285
AKTIVA CELKEM
170 213
Majetkové fondy celkem
117 928
Finanční a peněžní fondy celkem
41 268
Výsledek hospodaření běžného účetního
období
4 214
Krátkodobé závazky celkem
6 760
Přechodné účty pasivní celkem
43
PASIVA CELKEM
170 213
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Zhodnocení roku 2008
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.
V průběhu roku bylo realizováno mnoho aktivit, které zahrnovaly témata
vycházející z potřeb pedagogů všech druhů a typů škol a z priorit MŠMT.
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. Rozšířil se počet škol i počet
zájemců z řad pedagogů o naše vzdělávací akce, o metodickou pomoc
a podporu. Ze strany škol opět vzrostl zájem o vzdělávací programy na zakázku,
kterých se uskutečnilo celkem 254. Přetrvával zájem o kvalifikační studia a to
jak pro ředitele škol či koordinátory ŠVP, tak ze strany účastníků, kteří mají
zájem o učitelskou profesi doplňují si vzděláni v oblasti pedagogiky. Nově bylo
realizováno velmi potřebné Studium pro asistenty pedagoga. Úspěšnou
realizací aktivit na krajské i celostátní úrovni se podařilo naplnit stanovené cíle.
Rok 2008 byl významný mimo jiné pro oblast projektů ESF. Byly úspěšně
ukončeny dva národní projekty, a to 29. února projekt Brána jazyků a 30. září
projekt Úspěšný ředitel. Evaluace výsledků všech ukončených národních
projektů byla přínosná i pro tvorbu a zahájení realizace nových projektů
v programovacím období 2007 – 2013.
Novinkou bylo zapojení NIDV do projektové činnosti v rámci podpory
Finančních mechanismů EHP/Norska. V rámci této aktivity byla navázána
mezinárodní spolupráce, která přinesla do naší práce nové podněty zejména
v oblasti podpory práce začínajících učitelů.
Ve 2. pololetí začala činnost Konzultačních centra k ŠVP ZV, která se stala velmi
významnou podporou probíhající kurikulární reformy. Tyto konzultace
poskytované pedagogickým pracovníkům přímo na jejich školách přispěly ke
správnému porozumění kurikulárním změnám a k úspěšné realizaci ŠVP. V této
činnosti, která se setkala s velikým zájmem u pedagogické veřejnosti a byla z její
strany vysoce hodnocena, NIDV pokračuje i v dalším roce. V rámci NIDV byla
navázána řada nových tuzemských i zahraničních kontaktů a rozvíjena
spolupráce s jinými institucemi dalšího vzdělávání.
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V průběhu celého roku pokračovala systematická spolupráce mezi jednotlivými
metodiky pro vzdělávání na celostátní úrovni. Pravidelně se konaly schůzky
garantů jednotlivých vzdělávacích oblastí s jejich hlavními garanty. Tyto schůzky
byly významným prvkem jak pro plánování činnosti tak pro její evaluaci. Někteří
zaměstnanci reprezentovali NIDV na tuzemských i zahraničních konferencích.
Řada našich pracovníků se 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.
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 2009 chceme stále zkvalitňovat své služby a pružně svou
nabídkou vzdělávacích aktivit reagovat na vzdělávací potřeby pedagogických
pracovníků v rámci celé České republiky.

Psali o nás
Informace z různých oblastí naší činnosti zveřejnila řada celostátních
i regionálních tištěných periodik, např. Učitelské noviny, Týdeník Karlovarska,
Moderní vyučování, Česká škola a další. Veřejnost byla pravidelně informována
o činnosti NIDV i na webových stránkách týkajících se školství a veřejného
života, např. portál RVP.cz, EDU.cz, krajské informační a vzdělávací portály
a další.
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Příloha č. 1
Přehled titulů vydaných v roce 2008
Název publikace

Autor

Správní rozhodnutí ředitele střední školy

Ing. Josef Crha

Kompendium anotací závěrečných prací
studia Koordinátor ŠVP 07/08

Tým absolventů studia

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

PaedDr. Zdeněk Martínek, Petra
Kameníčková.

Inventarizace ve škole

Dagmar Malečková

Kompendium anotací závěrečných prací
studia pro ředitele škol a ŠZ

Tým absolventů studia

Studium Koordinátor školního
vzdělávacího programu. Sylabus studia

Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Jaroslav
Kotal

Kroky vytváření školního vzdělávacího
programu pro domov mládeže
Vytváření bezpečného klimatu ve třídě
Závěrečný sborník národního projektu
Úspěšný ředitel
Kontrolní a hospitační činnost zástupce
ředitele školy

Mgr. Růžena Susková
Řešitelský tým projektu
Mgr. Miroslava Cinkaničová

Evaluace školy a autoevaluace

Ing. Dana Lalochová

Hodnocení žáků základní školy

Ctirad Drahorád

Studium pro asistenty pedagoga. Studijní
materiál

Tým lektorů studia – uspořádala
Mgr. Šárka Došková

Žádné obavy z Windows Vista

Ing. Dagmar Spirálová

Možnosti využití činnostního učení ve
speciální základní škole
Uplatnění aktivizačních metod při
vyučování fyziky
Identifikace a výběr metod a forem práce
učitele
Kompendium anotací závěrečných prací
studia Koordinátor ŠVP
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Bedřich Hájek

Mgr. Andrea Marušová
Mgr. Milan Horák
Mgr. Jana Soulková
Tým absolventů studia

Příloha č. 2
Organizační struktura NIDV

ředitel

interní
auditor

sekretariát

náměstek statutární
zástupce
ředitele

náměstkyně

sekce
sekce
mezinárodní metodická
spolupráce
a
a projektů koncepční

sekce
sekce
informační
ekonomická
a provozní
13
krajských
pracovišť
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KONTAKTY NA KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ NIDV

Centrální pracoviště Praha
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9- Jarov
tel.: 420 260 106 307
fax: 420 224 228 334
e-mail: info@nidv.cz

Krajské pracoviště Liberec
Masarykova 28, 460 01 Liberec
tel.: 420 482 360 511
fax: 420 482 710 352
e-mail: liberec@nidv.cz

Krajské pracoviště Brno
Křížová 22, 603 00 Brno
tel.: 420 543 541 274
fax: 420 543 541 272
e-mail: brno@nidv.cz

Krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
tel.: 420 585 540 122
fax: 585 540 122
e-mail: olomouc@nidv.cz

Krajské pracoviště České Budějovice
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
tel.: 420 387 699 010
fax: 420 387 699 027
e-mail: cbudejovice@nidv.cz

Krajské pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
tel.: 420 353 585 268
fax: 420 353 585 268
e-mail: pardubice@nidv.cz

Krajské pracoviště Hradec Králové
Švendova 13, 500 03 Hradec Králové
tel.: 420 495 500 911
fax: 420 495 514 806
e-mail: hradeckralove@nidv.cz

Krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
tel.: 420 377 473 608
fax: 420 377 473 608
e-mail: plzen@nidv.cz

Krajské pracoviště Jihlava
Zborovská 3, 586 01 Jihlava
tel.: 420 567 571 811
fax: 420 567 571 839
e-mail: jihlava@nidv.cz

Krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

Krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 420 596 120 454
fax: 420 596 120 448
e-mail: ostrava@nidv.cz

Krajské pracoviště Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 6,
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 420 475 211 255
fax: 420 475 209 092
e-mail: usti@nidv.cz

Krajské pracoviště Karlovy Vary
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 420 353 585 268
fax: 420 353 585 268
e-mail: karlovyvary@nidv.cz

Krajské pracoviště Zlín
Potoky 267, 760 01 Zlín
tel.: 420 577 437 711
fax: 420 577 437 711
e-mail: zlin@nidv.cz

56

Staropramenná 17, 150 00 Praha 5
tel.: 420 567 571 811
fax: 420 567 571 839
e-mail: praha@nidv.cz

