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O nás 

NIDV je příspěvková organizace Ministerstva
 školství,

mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího

vzdělávání pedagogických pracovníků, která dlouho-

době a systé
mově zabezpečuje profesní rozvoj peda-

gogických pracovníků v celé České republice.

Ve své nabídce vzdělávacích programů NIDV zohled-

ňuje specifikace státních priorit v oblasti dalšího

vzdělávání pedagogických pracovníků, plní resortní

úkoly MŠMT, re
aguje na vzdělávací potřeby pedago-

gických pracovníků v jednotlivýc
h regionech a posky-

tuje expertní, konzultační a metodické služby

a pomoc školám.

Díky svému zázemí (pracoviště v každém kraji ČR,

odbornost a
profesionalita zaměstnanců a externích

spolupracovníků) je NIDV garantem kvality DVPP

v oblasti p
rofesního rozvoje pedagogů a propojuje

praxi škol se záměry MŠMT, dlouhodobými priori-

tami stá
tní vzdělávací politiky a výsledky pedagogic-

kého výzkumu.

NIDV v číslech: Statistické údaje za 1. pololetí 2
012

Otázky pro…

…ředitelku NIDV 

Mgr. Helenu Plitzovou
tt
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lávací politiky. Učitelé MŠ, ZŠ a SŠ si m
ohou vy-

brat z nové Programové nabídky, kterou mimo

jiné reagujeme také na vzdělávací potřeby ze

školského terénu, ať už se jedná o konzultace,

semináře pro příjemce 
ří

či vhodné programy pro

naplňování šablon k DVPP v rámci projektů EU

peníze školám, na potřeby jazykového či ICT

vzdělávání, na požadavky škol pro realizaci vz
dě-
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VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Počet 
Osobohodiny

Hodinová dotace 

účastníků

celkem

29 918

1 270

860

1 376

Počet realizovaných 

Počet 

Osobohodiny
Hodinová dotace

vzdělávacích
 programů

účastníků

celkem

653

11 707
167 992

10 423

UPOZORNĚNÍ
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Příspěvek NIDV ke 
zvyšování kvalifikace
pedagogů Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů

(SPAP), který byl zahájen 1. 9. 2011 a potrvá

do 31. 8. 2014, je určen pro cílovou skupinu

1100 pedagogických pracovníků škol a škol-

ských zařízení, kteří potřebují k výkonu své

práce odpovídající kvalifikaci. V rámci projektu jsou realizována tato studia:

Studium pedagogiky A (učitelé odborných

předmětů SŠ, učitelé praktického vyučování

SŠ, učitelé odborného výcviku SŠ, učitelé umě-

leckých oborů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích,

učitelé jazykových škol s právem státní jazy-

kové zkoušky)  
Studium pedagogiky B (vychovatelé, peda-

gogové volného času, asistenti pedagoga (min.

se středním vzděláním) Vzdělávací program pro asistenty peda-

goga (asistenti pedagoga min. se základním

vzděláním) 
Očekávané výstupy projektu:

Inovace Standardů pro udělování akredi-

tací pro DVPP pro Studium pedagogiky

a Vzdělávacího programu pro Asistenty

pedagoga 
Vytvoření kritérií pro hodnocení kvality Stu-

dia pedagogiky a Vzdělávacího programu

pro Asistenty pedagogaVytváření modulů pro distanční vzdí ělávání

Jazykové kurzy odborné středoškolské 

angličtiny pro chemiky a strojaře

NIDV pořádá na podzim 2012 ve vybraných krajích ČR Kurzy odborné angličtiny pro chemiky – chemická

terminologie a Kurzy odborné angličtiny pro strojaře – strojnická terminologie, které jsou určeny 

pro učitele angličtiny a odborných předmětů na středních (i základních) školách.

Organizace kurzů:20 vyučovacích hodin ve formě 4 prezenčních seminářů

10 hodin online učení v prostředí OPEN LEARNING za podpory odborně proškoleného lektora.

Kurzovné včetně studijních materiálů: 2970 Kč. Účastnický poplatek lze financovat z prostředků EU peníze

ředním školám. Kontakty na garanty programu a možnost přihlášení na www.nidv.cz

Termíny Kurzů AJ pro chemiky:
1. seminář

2. seminář
3. seminář

4. seminář
pracoviště NIDV

23. 10.
6. 11.

20. 11.
6. 12.

Zlín

26. 10.
9. 11.

23. 11.
7. 12.

Pardubice

24. 10.
7. 11.

21. 11.
7. 12.

Ostrava 

3. 10.
17. 10.

7. 11.
21. 11.

Plzeň 

15. 10.
22. 10.

5. 11.
12. 11.

České Budějovice

Termíny Kurzů AJ pro strojaře:
1. seminář

2. seminář
3. seminář

4. seminář
pracoviště NIDV

15. 10.
29. 10.

12. 11.
26. 11.

Brno 

5. 10.
19. 10.

2. 11.
16. 11.

České Budějovice 

18. 10.
1. 11.

15. 11.
29. 11.

Hradec Králové 

1. 10.
15. 10.

29. 10.
12. 11.

Liberec 

4. 10.
11. 10.

18. 10.
25. 10.

Praha 

15. 10.
29. 10.

12. 11.
26. 11.

Ústí nad Labem 

2. 11.
9. 11.

16. 11.
23. 11.

Olomouc

litní digitální 
í

učební materiály 
eměly zůstat bez povšimnutí

ý ročník celostátní soutěže digitálních vý-

ch objektů, kterou vyhlásil Národní insti-

o další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT,TT

i a partnery, je již v plném proudu.
loni mají i dnes učitelé možnost ukázat své

sti v této oblasti a prezentovat nejkvalitnější

materiály. Cílem soutěže je totiž motivovat

a podpořit aktivitu učitelů v tvorbě DUM i zájem

o inovaci vyučovacího procesu a rozšíření ICT do vět-

šiny předmětů vyučovaných na školách. 
Druhého ročníku této soutěže se mohou účastnit 

pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří

vytvoří v liboví olné oblasti či oboru vzdělávání vlastní

elektronický výukový materiál včetně metodiky,yy  pra-

covních listů i pomocných materiálů. Do soutěže

budou zařazeny rovněž výukové materiály pro do-

mácí přípravu žáků. Přihlásit se je možné prostřed-

nictvím http://nidv.cz/domino/. Soutěžní práce 

se vkládají prostřednictvím registrační formuláře na

webových stránkách http://domino.nidv.cz.

Přihlášené soutěžní práce bude hodnotit odborná po-

rota, která vybere do dvou zemských semifinálových

kol v Ostravě a v Praze po dvaceti výukových objektech. 

Časový harmonogram soutěže:
28. března 2012Vyhlášení 2. ročníku soutěže DOMINO ČR 

2012 – 2013
10. října 2012Uzávěrka pro podání přihlášek

7. listopadu 1212Semifinálové kolo v Praze8. listopadu 1212Semifinálové kolo v OstravěV náv

. ročník celostátní soutěže DOMINO ČR v plném proudu

verze
2010,

Zatím sivých manživatelůále pracotní zprávěDalší informatránkách pror.rr cz/vecny-a
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NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Právní forma:   příspěvková organizace (přímo řízená MŠMT)
Sídlo ředitelství:  Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1
Statutární zástupce:  Mgr. Helena Plitzová, ředitelka
Telefon:   +420 222 122 122
Fax:     +420 224 228 334
E-mail:    info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz
Web:     htt p://www.nidv.cz
IČ:     45768455
DIČ:     CZ45768455

 

Celostátní garance DVPP

Všechny žádosti  o informace a stí žnosti  byly dle zákona 106/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím, v souladu s tí mto zákonem vyřízeny.
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NIDV je příspěvková organizace Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Poslání NIDV
Činnost NIDV vychází ze zřizovací listi ny NIDV, ze 
strategických dokumentů MŠMT a EU (Národní 
program rozvoje vzdělávání v České republice – 
Bílá kniha; Strategie celoživotního učení ČR; Dlou-
hodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací sou-
stavy ČR a dlouhodobé záměry jednotlivých krajů; 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a vyhlášky č. 317/3005 Sb., o dalším vzdělává-
ní pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků). 
Zohledňuje také specifi kace státních priorit v ob-

lasti  dalšího vzdělávání pedagogických pracovní-
ků, plní resortní úkoly MŠMT a reaguje zároveň 
na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků 
v jednotlivých krajích. Při plánování činnosti  NIDV 
jsou využívány zkušenosti  s řešením úkolů v uply-
nulých obdobích, analýzy potřeb v různých oblas-
tech, výsledky výzkumu a monitoringu DVPP,  hod-
nocení jeho kvality a výročních zpráv ČŠI. 
 
Jako přímo řízená organizace MŠMT je NIDV sou-
časně zařazen do rejstříku škol a školských zaříze-
ní.  Podle platných směrnic MŠMT předkládá NIDV 
každoročně svůj Plán hlavních úkolů na nový ka-
lendářní rok. 
 
Dle informace z akreditační komise pro DVPP na-
bízí a realizuje v ČR další vzdělávání pedagogických 

Národní insti tut pro další vzdělávání (NIDV)
- základní informace

Úkoly NIDV v oblasti  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Resortní úkoly a prioritní témata 
MŠMT 

Kariérní 
vzd lávání 

Projekty ESF  
OP VK 

Ostatní témata vzd lávání 

IPn Individuální
projety národní

IPo – Individuální
projekty ostatní

Grantové projekty
ESF – OP VK

EU peníze ZŠ, EU peníze SŠ

Kvalifika ní studium
pro editele škol a
školských za ízení

Kvalifika ní studium Školní
koordinátor EVVO

Studium
Koordinátor ŠVP

Studium
pedagogiky

Studium pro
asistenta pedagoga

Kompetence výchovných
poradc v oblasti pé e o žáky
se zdravotním postižením I. a

Management Základní vzd lávání

St ední vzd lávání

Jazykové vzd lávání

Finan ní gramotnost

Výchova 
demokratického 

ob ana

Mimo ádné události a 
dopravní výchova ve 

školství 

CISKOM 2

Kvalifika ní studium
pro editele škol a
školských za ízení

Standardy ZŠ pro 
AJ, NJ a Fj

tená ská a 
matematická 
gramotnost 

Školení k písmu 
„Comenia script“

P írodov dná gramotnost

Inkluzívní vzd lávání

Kyberšikana

Využívání ICT ve výuce

Aktuální legislativa 
ve školství

Podpora 
vícejazy nosti ve 

školách

Podpora výuky 
odborné angli tiny 

na st edních 
školách

Další témata

P edškolní vzd lávání

PRO.MZ – aktivita 
CISKOM

Kariérní systém 

Aktiva ní centra 

Podpora ZUŠ 

ICT profesionál 

SPAP 

Etická výchova a 
u ebnice 

Mate inky - KV 

Konzulta ní centra
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pracovníků cca 1593 subjektů s rozdílnou kvalitou 
poskytovaných služeb, bez průběžného monitoro-
vání a hodnocení výstupů jejich činnosti . Národní 
insti tut pro další vzdělávání je stabilní, efekti vní 
a výkonná insti tuce, která dlouhodobě a systé-
mově zabezpečuje profesní rozvoj pedagogických 
pracovníků v celé České republice. Stát (MŠMT) 
prostřednictvím NIDV podporuje regionální škol-
ství a zajišťuje rovný přístup pedagogických pra-
covníků k dalšímu vzdělávání v celé ČR.

Hlavním posláním NIDV je komplexní celorepub-
likové zajištění úkolů v oblasti  DVPP, které vyplý-
vají z priorit státní vzdělávací politi ky a vedou 
k systemati cké profesní podpoře pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení. 

Činnosti  NIDV - přehled
Metodická a vzdělávací • 

studia ke splnění kvalifi kačních před-a) 
pokladů pedagogických pracovníků

studia ke splnění dalších kvalifi kač-b) 
ních předpokladů - studia  k výkonu 
specializovaných činností 

DVPP ve vzdělávacích oblastechc) 

Koncepční a analyti cká• 

Publicita, propagační a informační• 

Expertní, konzultační a poradenská• 

Oblast mezinárodní spolupráce a projektů • 
ESF

Ekonomická a provozní• 

Organizační, ubytovací a stravovací služby• 

Jiná činnost• 

Oblasti  DVPP, které zajišťuje NIDV

Projekty ESF – OP VK
IPn - Individuální projekty národní • 

IPo - Individuální projekty ostatní • 

GP - Grantové projekty • 

EU peníze školám (oblast podpory 1.4 • 

a 1.5) - školící a konzultační činnost NIDV, 
pořádání celostátní soutěže digitálních vý-
ukových objektů DOMINO ČR

Kvalifi kační studia a studia ke splnění
dalších kvalifi kačních předpokladů

Kvalifi kační studium pro ředitele škol • 
a školských zařízení

Studium Koordinátor ŠVP• 

Studium pedagogiky• 

Studium pro asistenty pedagoga• 

Studium Koordinátor environmentální vý-• 
chovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 

Průběžné vzdělávání v těchto oblastech:
Management • 

Předškolní vzdělávání • 

Základní vzdělávání• 

Střední vzdělávání• 

Konzultační centra• 

Jazykové vzdělávání* 

Vzdělávání v oblasti  ICT* 

Speciální a inkluzívní vzdělávání*

* Jedná se o podoblast, která je zahrnuta do oblastí  Management, 

Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání a Střední vzdělávání

Rezortní úkoly, jejichž plněním bylo NIDV 
pověřeno MŠMT v roce 2012
Pozn.: Evaluace uvedených RÚ je k dispozici na ex-
terním webu NIDV www.nidv.cz

Příprava a realizace studií ke splnění kvali-• 
fi kačních předpokladů – Kvalifi kační studi-
um pro ředitele škol a školských zařízení
leden – prosinec 2012

CISKOM 2.0 - Příprava a realizace ško-• 
lení pro funkce defi nované zákonem 
č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zajišťující 
chod procesů maturitní zkoušky na školách
únor – duben 2012
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Eti cká výchova•  – akce na objednávku škol 
- 13 vzdělávacích programů pro pedago-
gické sbory v celé ČR
březen – prosinec 2012

Jazyková gramotnost•  - Letní škola anglic-
kého jazyka a metodiky
23. – 27. srpna 2012 

Standardy pro základní vzdělávání•  – celo-
státní pracovní semináře
září – prosinec 2012

Kyberšikana a její prevence•  – celostátní 
konference a diskusní stůl
30. října 2012, MŠMT Praha

Síťování příkladů dobré praxe ve spolu-• 
práci SOŠ a fi rem v oblasti  odborné pra-
xe (kulatý stůl)
13. prosince 2012, Ostrava

Přehled celostátních vzdělávacích progra-
mů NIDV v roce 2012 

Instruktor školního lyžování – základní • 
kurz („C“ licence)
11. - 17. 2. 2012, NIDV - Richtrovy boudy 

MŠ očima České školní inspekce• 
14. 2. 2012 Pardubice, 21. 2. 2012 Ostra-
va, 14. 3. 2012 Ústí  nad Labem, 
27. 3. 2012 Brno, 28. 3. 2012 Olomouc, 
15. 5. 2012 Liberec, 22. 5. 2012 Plzeň,
23. 5. 2012 Karlovy Vary

Dny inspirací pro mateřskou školu – spo-• 
lu a tvořivě
27. - 29. února 2012, Jihlava

Prázdniny trochu jinak• 
Rekreační středisko Nesměř u Velkého 
Meziříčí
19. - 25. srpna 2012

Školu čtenářských dovedností • 
22. - 24. srpna 2012, Jihlava

Letní škola anglického jazyka a metodiky• 
Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou
23. - 27. srpen 2012 

Inspirace pro zájmové vzdělávání a školní • 
vzdělávací program v praxi
21. - 23. září 2012, Zlín

Mezinárodní konference cizích jazyků – • 
Podpora vícejazyčnosti  v praxi
26. září 2012, MŠMT, Praha

Spolu – celostátní setkání pedagogů MŠ • 
a 1. stupně ZŠ
23. října 2012, Praha

Teaching English - Primary Essenti als • 
(E-learningový kurz pro učitele 1. stupně ZŠ)
všechna pracoviště NIDV
říjen 2012 - prosinec 2013 

Projektový manažer 250+• 
(celostátní konference na závěr projektu ESF)
1. - 2. listopadu 2012, Plzeň

Moti vační setkání vyučujících němčiny, • 
francouzšti ny a rušti ny
(celostátní cyklus metodických seminářů 
a dílen)
7. listopadu 2012, Zlín

Moti vační setkání vyučujících angličti ny • 
– XIII. ročník
(celostátní cyklus metodických seminářů)
8. listopadu 2012, Zlín

Cesty k efekti vní výuce v ZUŠ• 
(cyklus přednášek a dílen)
8. – 9. listopadu 2012, Vílanec u Jihlavy

Podpora rozvoje logopedické prevence • 
a motoriky v MŠ
8. - 10. listopadu 2012, VKC Telč

Konference EVVO – Modrá planeta i pro • 
další generace
13. listopadu 2012, Hradec Králové

Trendy ve vzdělávání, rozvoji a podpoře • 
lidí - Kam směřuje školský management? 
(celostátní konference)
14. a 15. listopadu, VKC Telč

Spolu – setkání pedagogů MŠ a 1. stupně • 
ZŠ - celostátní setkání v Brně
20. listopadu 2012, Brno

Digitální technologie ve výuce - prakti cké • 
využití  ve školách
(celostátní konference)
21. - 22. listopadu 2012, Seč

Angličti na v reálných situacích• 
Němčina v reálných situacích
21. - 24. listopadu 2012, VKC Telč
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Zkušenosti  se vzděláváním žáků s více-• 
četným zdravotním posti žením I.
24. listopadu 2012, Brno

Inkluzívní vzdělávání nadaných žáků na • 
základních školách
26. listopadu 2012, Pardubice

Domácí násilí - vzdělávání a prevence• 
29. listopadu 2012, Jihlava

Legislati va a pedagogická dokumentace • 
v domovech mládeže
30. listopadu a 1. prosince 2012, České 
Budějovice

Zkušenosti  se vzděláváním žáků s více-• 
četným zdravotním posti žením II.
1. prosince 2012, Brno

Děti , žáci – cizinci v české škole• 
5. prosince 2012, Praha

Celostátní přehlídka digitálních výuko-• 
vých objektů – fi nále 2. ročníku soutěže 
Domino ČR
18. prosince 2012, MŠMT Praha

Metodická a vzdělávací činnost
Jedná se o hlavní činnost NIDV, která vede k sys-
temati cké profesní podpoře pedagogických pra-
covníků škol a školských zařízení. V rámci této 
činnosti  se vytvářejí akreditace vzdělávacích pro-
gramů, probíhá jejich aktualizace a tvorba nových 
vzdělávacích programů v souladu s koncepcí DVPP. 
Dále je realizováno DVPP v oblasti  priorit MŠMT 
na celostátní úrovni i podle vzdělávacích potřeb 
pedagogických pracovníků na úrovni krajů. NIDV 
intenzivně podporuje profesní vzdělávání pedago-
gických pracovníků, včetně realizace kvalifi kačních 
studií pro výkon specializovaných činností  a při-
pravuje také programy pro pedagogické sbory na 
základě jejich specifi ckých požadavků. V pověření 
MŠMT provádí dále školení a konzultace pro pří-
jemce a žadatele podpory z projektu EU peníze 
školám. V této souvislosti  vyhlásil NIDV pod zášti -
tou ministra školství v roce 2011 celostátní soutěž 
digitálních výukových objektů DOMINO ČR, která 
bude pokračovat i v následujících letech.

Koncepční a analyti cká činnost
NIDV se akti vně podílí na vytváření a připomínko-

vání některých strategických dokumentů MŠMT. 
Závěry z těchto dokumentů jsou zohledňovány při 
přípravě koncepce DVPP v krátkodobém i dlou-
hodobém horizontu. Současně monitoruje nové 
trendy v oblasti  vzdělávání a výstupy z českých 
i zahraničních výzkumů a materiálů. Prostřednic-
tvím evaluačních dotazníků a výzkumných šetření 
průběžně sleduje kvalitu svých vzdělávacích pro-
gramů po stránce obsahové i organizační. Získaná 
data slouží jako podklad pro tvorbu koncepcí jed-
notlivých vzdělávacích oblastí  i strategického plá-
nování celé organizace.

Expertní, konzultační a poradenská
činnost
NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci 
s MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě vzdě-
lávacích dokumentů. Tyto dokumenty v rámci sku-
piny II MŠMT také připomínkuje. Pracovníci NIDV 
jsou členy různých expertních skupin; výstupy prá-
ce z těchto skupin jsou zohledňovány při plánová-
ní činnosti  organizace. Důležitou akti vitou, kterou 
NIDV provádí, je poradenská a konzultační činnost 
pro pedagogické pracovníky všech druhů a typů 
škol v různých oblastech. Významná je zejména 
pokračující činnost konzultačních center, která po-
skytují konzultace k problemati ce realizace a ná-
sledných úprav školních vzdělávacích programů 
a k realizaci kurikulární reformy na základních ško-
lách a nižších stupních víceletých gymnázií. 

Projektová činnost v oblasti  ESF
Projektovou činnost zastřešuje, řídí a koordinu-
je v NIDV Projektová kancelář, která analyzuje 
a hodnotí  možnosti  zapojení NIDV do vyhlašova-
ných výzev Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) a dalších operač-
ních programů v rámci Evropského sociálního fon-
du (ESF), poskytuje metodickou pomoc při přípra-
vě a realizaci projektů a monitoruje jejich průběh. 
Metodicky řídí činnost hlavních manažerů projek-
tů, vytváří metodické materiály pro podporu pro-
jektové činnosti  a zabezpečuje jejich zveřejnění 
v rámci interního informačního systému NIDV. 
V roce 2012 byla zahájena realizace dvou Individu-
álních projektů národních (Karierní systém a Akti -
vační centra), v nichž zastává NIDV pozici partnera 
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projektu, jednoho Individuálního projektu ostat-
ního a jednoho grantového projektu (v rámci Glo-
bálního grantu Karlovarského kraje). V průběhu 
roku bylo ukončeno celkem pět projektů - jejich 
výstupy budou v rámci udržitelnosti  využívány pro 
přípravu a realizaci vzdělávacích programů pro pří-
slušnou vzdělávací oblast DVPP. 

Projekty realizované v roce 2012 v rámci 
OP VK:

Vytváření systému a podpora škol v oblasti  • 
vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě – 
AUTOEVALUACE (Individuální projekt národní) 
– realizace ukončena 31. 8. 2012

Příprava podmínek reformované maturitní • 
zkoušky – PRO.MZ, akti vita CISKOM (Individu-
ální projekt národní)

Personální řízení – PEŘÍ • (Individuální projekt 
ostatní) – realizace ukončena 31. 1. 2012

Projektový manažer  250+•  (Individuální projekt 
ostatní) – realizace ukončena 30. 11. 2012

Metodická podpora pedagogů základních • 
uměleckých škol v oblasti  řízení zavádění 
školních vzdělávacích programů - PODPORA 
ZUŠ (Individuální projekt ostatní)

Komplexní podpora ICT koordinátorů na zá-• 
kladních a středních školách - ICT PROFESIO-
NÁL (Individuální projekt ostatní)

Zvyšování kvalifi kace pedagogů - SPAP • (Indivi-
duální projekt ostatní)

Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků • 
ZUŠ - ZVYKOM (grantový projekt Globálního 
grantu kraje Vysočina) – realizace ukončena 
31. 5. 2012

Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovní-• 
ky působící v oblasti  cestovního ruchu (gran-
tový projekt Globálního grantu kraje Vysočina) 
- realizace ukončena 31. 10. 2012

Eti cká výchova a její cesta k žákům základních • 
škol a nižších ročníků víceletých gymnázií - 
Eti cká výchova a učebnice (Individuální pro-
jekt ostatní) – realizace zahájena 1. 1. 2012

Kariérní systém – KARIÉRA • (Individuální pro-
jekt národní) – realizace zahájena 15. 3. 2012

Akti vační centra - vzdělávání pro těžce zdra-• 
votně posti žené - Akti vační centra (Individu-
ální projekt národní) – realizace zahájena 1. 9. 
2012

Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdě-• 
lávání - Mateřinky (grantový projekt) – realiza-
ce zahájena 1. 12. 2012

Činnost v oblasti  mezinárodní spolupráce 
Cílem mezinárodní spolupráce je výmě-
na zkušeností  s partnerskými organizacemi 
a přinášení nových impulzů do dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.
NIDV spolupracuje s evropskými organizacemi 
s obdobným zaměřením, podílí se na realizaci me-
zinárodních projektů, účastní se mezinárodních 
konferencí a setkání expertů za účelem prezenta-
ce příkladů dobré praxe z činnosti  NIDV a získávání 
nových informací o dění v oblasti  profesního roz-
voje pedagogů v zahraničí.
Akti vity mezinárodní spolupráce NIDV realizované 
v roce 2012: 

Internati onal Cooperati on for School Leader-• 
ship

 Dvouletý projekt, Internati onal Cooperati on 
for School Leadership (ICSL), byl pokračová-
ním úspěšné spolupráce členských zemí CECE 
(Central European Cooperati on in Educati on) 
v oblasti  školského leadershipu. Projekt byl ko-
ordinován maďarskou insti tucí Tempus Public 
Foundati on, jejími partnery byli rakouská Uni-
verzita Innsbruck, Ministerstvo školství Sloven-
ské republiky, Národní škola Leadershipu ve 
Slovinsku a NIDV za Českou republiku. Dalším 
partnerem, který plnil roli „kriti ckého přítele“, 
byla Univerzita Uppsala ve Švédsku. Členové 
projektového týmu absolvovali v průběhu pro-
jektu také dvě studijní návštěvy partnerských 
insti tucí. V dubnu loňského roku navští vili Uni-
verzitu v Uppsale a v říjnu 2012 byl hosti telem 
projektového týmu ICSL Národní insti tut pro 
další vzdělávání. Hlavním cílem projektu bylo 
vytvořit mezinárodní kompetenční rámec pro 
úspěšné vedení školy ve 21. století . Výsled-
ky práce a závěry, ke kterým experti  dospě-
li, jsou uvedeny v anglické publikaci „The Art 
and Science of Leading a School“ (publikace je 
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k dispozici ke stažení na internetových strán-
kách NIDV). 

Mezinárodní Braniborsko - český seminář• 

 Ve dnech 12. - 15. září 2012 se v Oranienbur-
gu nedaleko Berlína konal již 19. ročník me-
zinárodního Braniborsko-českého semináře. 
Zúčastnilo se ho 11 českých a 11 německých 
učitelů. Seminář byl připraven ve spolupráci 
se zahraničním partnerem – RAA Brandenburg 
a Památníkem Sachsenhausen, kde také celý 
seminář probíhal. Formou skupinových work-
shopů zpracovávali účastníci v expozicích KT 
jednotlivá témata. Součástí  semináře byla i ná-
vštěva 

Jazykové kompetenční centrum• 
Dolní Rakousko - jižní Morava

 Spolupráce mezi krajským pracovištěm NIDV 
Brno a dolnorakouským jazykovým kom-
petenčním centrem byla zahájena v rámci 
rozvoje příhraniční spolupráce v roce 2007. 
V úspěšné spolupráci dále pokračujeme, 
v roce 2012 se uskutečnilo několik informač-
ních setkání, na kterých byla projednávaná 
odborná témati ka v oblasti  metodiky výuky 
českého jazyka pro cizince a příprava jazyko-
vých publikací pro výuku českého jazyka na 
rakouských školách. Zástupci NIDV se rovněž 
zúčastnili mezinárodního semináře v Orth 
an der Donau s přírodovědnou témati kou 
a s metodickými postupy k výuce českého jazy-
ka na prvním stupni základních škol v Rakous-
ku.

Spolupráce s THILLM – Durynským insti tutem • 
pro další vzdělávání, učební plány a média 
v Bad Berka u Výmaru (SRN)

 Na základě Partnerské smlouvy o spolupráci 
mezi THILLM a NIDV z roku 2005 byly realizo-
vány dva česko-německé projekty pro učitele, 
jejichž fi nancování bylo z české strany zajiště-
no dotací z Česko-německého fondu budouc-
nosti : 2005 – 2006 Goethe – Evropan a kos-
mopolita (Goethe – Europäer und Kosmopolit) 
a 2006 – 2008 Škola Evropa – Vyučování bez 
hranic (Schule Europa – Unterrichtwen ohne 
Grenzen). 

 V roce 2008 – se zástupci NIDV zúčastnili mezi-
národního setkání a konference partnerských 
vzdělávacích insti tutů THILLM, které se zúčast-
nili (účast zástupců vzdělávacích insti tucí ze 17 
zemí světa) – prezentace činnosti  NIDV a prů-
běhu kurikulární reformy v ČR.

 Květen 2012: Účast zástupce NIDV na meziná-
rodní konferenci THILLMu „Výmarský trojú-
helník“ věnované spolupráci sousedních zemí 
v rámci DVPP.

 Říjen 2012: Pracovní návštěva zástupců THIL-
LM v NIDV (možnosti  další spolupráce obou 
insti tutů a obnovení partnerské smlouvy, jed-
nání na MŠMT s Mgr. Stárkem o roli státem ří-
zeného DVPP u nás a v SRN)

Spolupráce s Britskou radou• 

 NIDV dlouhodobě spolupracuje s Briti sh Coun-
cil při přípravě a realizaci metodických kurzů 
pro učitele angličti ny – prezenční semináře Te-
aching English a  e-learningové kurzy Primary 
Essenti als. Britská Rada spolu s NIDV podporu-
je profesní rozvoj učitelů angličti ny příspěvky 
erudovaných odborníků na konferencích věno-
vaným problemati ce výuky cizích jazyků, které 
NIDV pravidelně pořádá.

Spolupráce s Goethe-Insti tutem • 

 NIDV dlouhodobě spolupracuje s Goethe In-
sti tutem při zajišťování vzdělávacích progra-
mů pro učitele němčiny. V roce 2012 NIDV 
jsme se organizačně spolupodíleli na realizaci 
mezinárodního projektu pro učitele němči-
ny pořádaného Goethe Insti tutem „Deutsch 
lehren“. Na základě podnětů ze studijní cesty 
po SRN pořádané Goethe Insti tutem pro pra-
covníky školských insti tucí a ministerstev zemí 
bývalého východního bloku v listopadu 2011 
a zaměřené na podporu vícejazyčnosti  v ně-
meckých školách, uspořádal NIDV v září 2012 
ve spolupráci s MŠMT a insti tuty zahraničních 
státu sdruženými v EUNIC první mezinárodní 
konference Podpora vícejazyčnosti  v praxi.
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Publikační a ediční činnost
Činnosti , které jsou zahrnuty v této oblasti , přispí-
vají k vyšší informovanosti  o NIDV, jeho poslání, vý-
znamu a akti vitách. Také v roce 2012 byla dvakrát 
vydána Programová nabídka NIDV, a to v elektro-
nické a ti štěné podobě, která je distribuována do 
všech škol a školských zařízení v ČR.

 

Důležitým zdrojem aktuálních informací je externí 
web NIDV www.nidv.cz, významné informace, ti s-
kové zprávy a články jsou zveřejňovány rovněž na 
webových portálech jiných insti tucí a organizací, 
především na webu MŠMT (www.msmt.cz), dále 
v odborném ti sku s celostátní působností  či v regi-
onálních sdělovacích prostředcích. Další publicita 
je zajišťována prostřednictvím letáků a propagač-
ních materiálů a předmětů. 
V září 2012 vyšlo první vydání elektronického Bul-
leti nu NIDV, jehož ti štěná podoba se stala dopro-
vodným a propagačním materiálem významných 
celostátní konferencí a jiných akti vit NIDV.

Ediční činnost NIDV podporuje nabízené vzdělá-
vací programy a projekty a kromě funkce odborně 

metodické plní i funkci informační. Odborně me-
todické publikace jsou určeny pro účastníky semi-
nářů, popř. pro účastníky vzdělávacích programů 
v projektech. Každý rok je v rámci ediční činnosti  
v NIDV vydáno 15 až 20 nových ti tulů. Některé ti -
tuly jsou k dispozici k volnému stažení i ostatním 
zájemcům z řad pedagogické veřejnosti  na htt p://
www.nidv.cz/cs/ke-stazeni/edicni-cinnost.ep/, 
kde lze nalézt také temati cké zaměření vybraných 
ti tulů.

Vizuální identi ta 
V roce 2012 přistoupil NIDV k inovaci své dosavad-
ní vizuální identi ty. Byly schváleny nové grafi cké 
návrhy jednotných šablon pro osvědčení, dopis-
ní papíry, pozvánky, ti skové zprávy a prezentace 
NIDV. V rámci celé insti tuce došlo k sjednocení 
grafi cké podoby mailových zpráv a automati ckého 
podpisu.
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Činnost ekonomická a provozní
Ekonomické oddělení garantuje sestavování a sle-
dování rozpočtu organizace i jednotlivých praco-
višť, provoz pokladny na ústředí, vedení příslušné 
účetní knihy a zúčtování veškerých dokladů včet-
ně pokladen pracovišť a ústředí, sestavování uzá-
věrky a dalších povinných výkazů a stati sti k jakož 
i vyhotovování daňového přiznání. Plní povinnosti  
ekonomického charakteru, které vyplynou z úkolů 
jak vedení organizace, tak MŠMT.
Personální oddělení vyhotovuje pracovní smlou-

vy, pracovní náplně a platové výměry, kontroluje 
došlé pracovní smlouvy DPP a DPČ a docházky za 
celou organizaci. 
Provozní oddělení zajišťuje chod a správu budov 
a počítačové sítě. 

Organizační, ubytovací a stravovací služby
Služby spojené s pořádáním vzdělávacích, vědec-
kých, společensko-kulturních a mezinárodních 
konferencí, porad, seminářů MŠMT a jím zříze-
ných organizací, letní a zimní rekreace pracovníků 

Přehled koncepčních a analyti ckých materiálů NIDV
Název Stručná anotace Rok vzniku

Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV – vý-
sledky výzkumu 2008

NIDV realizoval od března 2008 do ledna 2009 projekt Konzultační 
centrum k realizaci ŠVP ZV (KC). Závěrečná zpráva shrnuje výsledky 
a přínos poskytování osobních konzultací školám. Obsahuje mimo 
jiné Stati sti cké vyhodnocení údajů ze zpráv konzultantů a odezvy 

škol

2008

Závěrečná zpráva z pilotního projektu NIDV 
Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV za 

období 1. 9. 2008 – 5. 12. 2008

Předložená zpráva shrnuje výsledky průzkumu v rámci činnosti  
NIDV, jehož cílem byla identi fi kace klíčových problémů s tvorbou 

a realizací ŠVP, které školy řešily v rámci služeb Konzultačního 
centra NIDV. 

2008

Konzultační centrum k realizaci ŠVP PV – vý-
sledky výzkumu 2010

Předložená zpráva shrnuje výsledky průzkumu v rámci činnosti  
NIDV „Konzultační centrum k realizaci ŠVP PV“, které navazuje na 

podobný projekt zaměřený na ŠVP ZV. Cílem výzkumu bylo identi fi -
kovat problemati cké oblasti , se kterými se mateřské školy potýkali 

v rámci přípravy a realizace ŠVP PV.

2010

Výzkum implementace metody CLIL v České 
republice 

Výstup projektu „Obsahově a jazykově integro-
vané vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni 

víceletých gymnázií“

Výsledky výzkumu implementace metody CLIL (výuky cizích jazyků 
napříč předměty) v ČR, jehož řešitelem byl NIDV. Cílem bylo zma-
povat obecné užívání metody CLIL napříč Českou republiko, jeho 

konkrétní podoby využívání a vytvořit databázi škol, které metodu 
CLIL zavádějí.

2011

Koordinátor autoevaluace
V rámci projektu 

AE – Cesta ke kvalitě
Studijní text ke vzdělávacímu programu Koordinátor AE 2012

Poradce autoevaluace
V rámci projektu 

AE – Cesta ke kvalitě
Studijní text ke vzdělávacímu programu poradce AE 2012

Návrh standardu k výkonu specializované 
činnosti  – Koordinátor AE

V rámci projektu 
AE – Cesta ke kvalitě

Návrh standardu studia v rozsahu 250 hodin 2012

Návrh standardu k výkonu specializované čin-
nosti  projektový manažer ve školství v rámci 

projektu PM 250+
Návrh standardu studia v rozsahu 250 hodin 2012

Kompetenční profi l projektového manažera 
ve školství

Defi nuje struktury a minimální úrovně klíčových kompetencí pro-
jektových manažerů ve školství pro úspěšné řízení

projektů ve školách
2012

Komparati vní analýza přípravy a podpory pro-
jektových manažerů ve školství v zahraničí

Analýza vzdělávání a podpory projektových manažerů ve školství 
v anglosaských zemích a v Austrálii

2012
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MŠMT, škol v přírodě, lyžařských výcvikových kur-
zů a jiných vzdělávacích a informačních akcí MŠMT 
a jemu podřízených organizací.

Jiná činnost
Je vykonávána v jiných okruzích akti vit, než je vy-
mezeno v plánu hlavních úkolů organizace. Před-
mětem jiné činnosti  je zajišťování úkolů v hlavní 
činnosti  pro jiné osoby nebo jejich spolupráce na 

základě zakázky. Součástí  jiné činnosti  může být 
i vzdělávání nepedagogických pracovníků a jiných 
cílových skupin. Realizovány budou služby v ob-
lasti  ubytování a stravování pro veřejnost, vyda-
vatelská, nakladatelská a reprografi cká činnost, 
pořádání výstav, poskytování služeb k relaxaci 
a volnočasovým akti vitám, pořádání poznávacích 
zájezdů pro pedagogické pracovníky a další oso-
by.

Počet realizovaných vzdělávacích programů NIDV v jednotlivých vzdělávacích oblastech v roce 2012

2012 Management
Předškolní 
vzdělávání

Základní 
vzdělávání

Střední vzdě-
lávání

Kvalifi kační 
studia

Konzultační 
centra

Celkem

Počet realizova-
ných vzdělávacích 
programů

212 249 668 144 52 21 1 346

Počet účastníků 
těchto vzděláva-
cích programů

5 473 4 262 10 008 2 226 1 272 38 23 279

Počet realizovaných vzdělávacích programů v rámci projektů NIDV v roce 2012

2012
Eti cká 

výchova
a učebnice

ICT
Profesionál

Autoeva-
luace

Cesta ke 
kvalitě

Projektový 
manažer 

250+

Podpora 
ZUŠ

SPAP
Studium 
pedago-

giky

EU peníze 
středním 
školám

CISKOM Celkem

Počet realizova-
ných pilotních 
vzdělávacích 
programů 
v projektech

18 28 15 16 191 13 122 570 937

Počet účastníků 
zapojených
v projektech

173 287 581 469 621 300 965 11 310 14 709

Meziroční srovnání týkající se DVPP realizovaného Národním insti tutem pro další vzdělávání

0
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Centrální pracoviště
– kontaktní údaje

Národní insti tut pro další vzdělávání
Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1

Sekretariát NIDV:
Tel.: 224 228 334
Fax: 224 228 334
E-mail: info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz
Web: www.nidv.cz

Management NIDV
Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

Ing. Viktor Šinkovec
provozní a ekonomický náměstek 

Mgr. Věra Havlíková
náměstkyně pro vzdělávání a podporu 

Na Centrálním pracovišti  NIDV se nacházejí
tato oddělení a pozice:

Oddělení koncepce a metodiky

Public relati ons

Referát Projektová kancelář

Oddělení ekonomické a personální

Oddělení provozní

Přehled krajských pracovišť
– kontaktní údaje

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

Jihočeský kraj
Krajské pracoviště České Budějovice
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
tel.:  387 699 011
fax:  387 699 027
e-mail: cbudejovice@nidv.cz

Královéhradecký kraj   
Krajské pracoviště Hradec Králové
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 500 911 
fax: 495 514 806
e-mail: hradeckralove@nidv.cz

Kraj Vysočina
Krajské pracoviště Jihlava
Zborovská 3, 586 01 Jihlava
tel.:  567 571 839
fax:  567 571 839, 567 303 891
e-mail: jihlava@nidv.cz

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

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

Olomoucký kraj
Krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
tel:  775 571 603
e-mail: olomouc@nidv.cz

Pracoviště Národního insti tutu pro další vzdělávání
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Moravskoslezský kraj
Krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2, 
702 00 Moravská Ostrava
tel.:  596 120 454, 596 120 456
fax.:  596 120 448
e-mail: ostrava@nidv.cz

Pardubický kraj
Krajské pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, P.O.Box D27
530 02 Pardubice
tel.:  466 046 140
fax:  466 046 142
e-mail: pardubice@nidv.cz

Plzeňský kraj
Krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
tel.:  377 473 608
fax:  377 473 608
e-mail: plzen@nidv.cz
 
Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Krajské pracoviště Praha 
a Střední Čechy
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
tel./fax: 222 122 302
e-mail: praha@nidv.cz

Ústecký kraj
Krajské pracoviště Ústí  nad Labem
Winstona Churchilla 6
400 01 Ústí  nad Labem
tel.:  475 211 255, 475 211 055
fax:   475 209 092
e-mail: usti @nidv.cz

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

Školicí zařízení NIDV - kontakty

Učební středisko NIDV Richtrovy boudy
Richtrovy boudy č. p. 81
542 21 Pec pod Sněžkou
tel.: 499 896 249
e-mail: info.richtrovyboudy@nidv.cz

Vzdělávací a konferenční centrum NIDV Telč
nám. Jana Kypty 74
588 56 Telč
tel.: 567 223 525
e-mail: konvikt@vkc-telc.cz

NIDV: 13 krajských pracovišť NIDV, 2 učební střediska
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Národní insti tut pro další vzdělávání 
Učební středisko Richtrovy boudy

US MŠMT ČR Richtrovy boudy č.p. 81, 542 21 Pec 
pod Sněžkou ukončilo svou činnost k 30. 6. 2011. 
S účinností  od 1. 7. 2011 vzniklo účelové zařízení 
NIDV, učební středisko Richtrovy boudy 

Hlavní činnost:
ubytovací a stravovací služby- 

pořádání kurzů lyžařského výcviku, školení, in-- 
struktáží, porad, konferencí

rekreační pobyty pro pracovníky MŠMT a jeho - 
přímo řízených organizací

ubytovací a stravovací služby pro školy a škol-- 
ská zařízení (školy v přírodě, školní výlety, ly-
žařské kurzy atd.)

rekreační pobyty, konferenční služby pro širo-- 
kou veřejnost, pronájem prostor pro soukromé 
akce (fi remní školení svatební hosti ny, naroze-
ninové oslavy atd.)

občerstvení a prodej drobných předmětů do - 
20 % ročního obratu

Počet akcí a lůžko-dnů v roce 2012 v Učebním 
středisku Richtrovy boudy

 Počet skupin Lůžko-dny

Hlavní činnost - školy 12 1 513

Hlavní činnost - MŠMT 1 122

Hlavní činnost - OPŘO, PŘO, 
MŠMT 2 126

Hlavní činnost - NIDV 5 378

Součet celkem 20 2 139

Jiná činnost - teambuilding, 
kurzy, školení 16 1 048

Hlavní a jiná činnost
- jednotlivci  3 631

Celkový počet lůžko-dnů v roce 2012 6 858

V roce 2012 bylo Učební středisko Richtrovy bou-
dy v Peci pod Sněžkou zapojeno do plánovaných 
akti vit krajských pracovišť NIDV, např. vzdělávací 
program Instruktor školního lyžování – základní 
kurz (C licence) pořádané KP NIDV České Budějo-
vice, Letní jazykový kurz Celti c Kaleidoscope NIDV 
Zlín, Jazyková gramotnost – Letní škola anglického 
jazyka a metodiky NIDV Hradec Králové, Manažer-
ské trivium - Personalisti ka, emoční management, 
pracovně právní dovednosti  a úskalí  NIDV Brno.

Vzdělávání na Richtrových boudách přináší nejen 
informace, ale i relaxaci      Foto: archiv NIDV 

V zimním období probíhaly rekreační pobyty hos-
tů, lyžařské výcviky, fi tness programy pro matky 
s dětmi, fi remní akce, rodinné pobyty. Ukončení 
zimní sezóny proběhlo dne 7. dubna akcí na Pod-
poru sbírkového projektu Pomozte dětem s ná-
zvem „S Kuřetem na Severní pól“. Této akce se zú-
častnilo cca 200 osob.

US Richtrovy boudy se zapojilo do sbírky Pomozte 
dětem          Foto: archiv NIDV
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V letním období probíhaly turisti cké kurzy, školy 
v přírodě, fi remní akce, cvičení Zumba, Summer 
english camp a rekreační pobyty rodin s dětmi.

 
V prosinci proběhl již druhý ročník fi rmy ALPY 4000 
Setkání „po“ a „před“ sezónou. Na této akci se 
sešel velký počet zájemců o přednášky horských 
vůdců a zajímavých osobností , kteří vyprávěli pří-
běhy z výstupů na velehory světa.

 
Richtrovy boudy v roce 2012 splnily všechny po-
třebné předpoklady k získání certi fi kátu „Cyklisté 
vítání“, který udělila Nadace Partnerství.
V roce 2013 bude opět nabídnuta možnost letních 
i zimních rodinných pobytů z řad zaměstnanců 
MŠMT, OPŘO a PŘO, výjezdní zasedání MŠMT a je-
jich přímo řízených organizací. Jsou nabízeny škol-
ní pobyty, turisti cké kurzy, lyžařské výcviky, fi rem-
ní akce, rodinné pobyty s dětmi z řad komerčních 
hostů. Školním akcím bude nabízena přednáška 
a dovedné práce pod vedením Mgr. Terezy Šveco-
vé – Poznáváme Krkonoše. V zimním období budou 
probíhat na US Richtrovy boudy vzdělávací kurzy 
v oblasti  lavinové prevence - lavinové a skialpinisti c-
ké kurzy, školení horských průvodců, lyžařské škol-
ní výcviky, vánoční pobyty hostů. Jednou z velmi 
milých akcí je spolupráce Horské služby Alpy 4000 
a možnost pořádání akce s mělnickým vinařstvím 
Kraus. Plánujeme také setkání přátel dobrého vína.

Národní insti tut pro další 
vzdělávání

Vzdělávací a konferenční 
centrum Telč

Na základě příkazu ministra školství došlo k 1. 
červenci 2011 ke sloučení Národního insti tutu pro 
další vzdělávání, Vzdělávacího a konferenčního 
centra (dále VKC) MŠMT Telč a Učebního střediska 
Richtrovy boudy. Nástupnickou organizací se stal 
NIDV, oba nepražské subjekty byly začleněny do 
organizační struktury NIDV jako jeho účelová 
zařízení.

Vzdělávací a konferenční centrum Telč bylo zřízeno 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 1. listopadu 2000 jako jeho přímo řízená 
organizace. Vlastní činnost zahájilo v únoru 2002. 

Vzdělávací centrum se nachází se v těsné 
blízkosti  známého renesančního náměstí , v nově 
rekonstruované, památkově chráněné budově. 
Objekt byl v minulosti  součástí  jezuitského 
komplexu staveb a sloužil jako konvikt. V telčských 
kronikách je dům označován jako Konvikt svatých 
Andělů a pod tí mto názvem se také vžil do 
povědomí obyvatel města a blízkého okolí.

Poslání a výčet okruhů jeho činnosti :
1. Kvalitní vzdělávací programy určené pro 

pedagogy, vedoucí pracovníky nebo pracovníky 
z oblasti  cestovního ruchu. Našimi lektory jsou 
vysokoškolští  profesoři a uznávaní odborníci, 
lidé s dlouholetou praxí ve svém oboru.

2. Ubytovací, stravovací, konferenční a cateringové 
služby, které se vyznačují vysokou kvalitou 
a profesionalitou.

Činnosti  VKC Telč
Realizace vlastních grantových projektů 1. 
a vzdělávacích akcí. 

Poskytování služeb spojených s realizací 2. 
vzdělávacích akcí, grantových projektů, 
pracovních porad pořádaných NIDV, MŠMT 
a OPŘO MŠMT.

Poskytování služeb spojených s realizací akcí 3. 
pořádaných jinými subjekty (vysoké školy, 
organizace, fi rmy, soukromé osoby…)

Zajištění rekreací, svatebních obřadů 4. 
a svatebních hosti n.
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Ubytovací služby - 19 pokojů s 34 lůžky. 
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny 
sociálním zařízením, radio-budíkem, televizorem 
a možností  připojení k internetu. V komfortně 
zařízených apartmá je nad rámec standardního 
vybavení také chladnička.
Konferenční služby - sál pro 40 osob a menší 
knihovna pro 16 osob. 
Stravovací služby – jídelna pro zhruba 50 osob. 

Vzdělávací akce realizované ve Vzdělávacím 
a konferenčním centru v roce 2012

Grantové projekty:
„• Zvyšování kompetencí vedoucích 
pracovníků ZUŠ“

„Vytvoření vzdělávacích modulů pro • 
pracovníky působící v oblasti  cestovního 
ruchu“

Jednání projektového týmu grantových projektů
VKC Telč    Foto: archiv NIDV 

Kurzy pořádné ve spolupráci s agenturou Serafi n
V průběhu roku, ale především o prázdninách 
probíhala řada třídenních kurzů připravených ve 
spolupráci s agenturou Serafí n, přesněji kurzů 
kreslení, zpěvu, enkausti ky, malby v plenéru, pop-
artu a malby akrylem. Vzhledem k tomu, že pro 
účastníky byly tyto akti vity inspirati vní především 
díky možnosti  využívat prostory zahrady, byl konvikt 
v obležení zpěváků a malířů především v letních 
měsících. Kurzy byly určeny laické veřejnosti  bez 
rozdílu věku a byly zpravidla obsazeny dlouhou 
dobu před jejich zahájením.

V roce 2013 se bude v konviktu opět kreslit 
a zpívat. Nabídka kurzů bude stejně pestrá jako 
v roce 2012, termín, ve kterém budou kurzy 
probíhat během prázdniny 2013, však bude pro 
velký zájem o týden prodloužen. 

Akce zabezpečované Vzdělávacím 
a konferenčním centrem Telč pro jiné organizace
V roce 2012 bylo ve Vzdělávacím a konferenčním 
centru realizováno celkem 76 akcí (bez rekreací). 
Z těch nejvýznamnějších, ale také na poskytované 
služby a zajištění průběhu nejnáročnějších, je 
možno uvést například tyto několikadenní akce:

mezinárodní konference pořádaná - 
Výzkumným ústavem stavebních hmot Brno,
mezinárodní lékařské sympózium alergologů,- 
mezinárodní letní škola, kterou pořádala - 
Prague Security Studies Insti tute,
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zasedání výboru Senátu ČR pro výchovu, - 
vzdělávání, vědu a kulturu,
studijní pobyt amerických studentů - 
organizovaný UK Praha.

Při realizaci některých akcí spolupracovalo 
Vzdělávací a konferenční centrum s jinými subjekty 
– hlavními garanty akcí (např. Univerzitním 
centrem Masarykovy univerzity). Bylo tomu 
tak například při zajištění 15th Internati onal 
Conference of Historical Geographers nebo při 
zajištění konference Mediální křižovatky po 20ti  
letech.

Opakovaně, přesněji pravidelně poskytovalo 
Vzdělávací a konferenční centrum služby pro 
přímo-řízenou organizaci Kraje Vysočina „Vysočina 
Educati on“, a to na základy výsledku výběrového 
řízení na zajištění dodavatele služeb pro realizaci 
projektu „Vzdělávání ředitelů středních škol kraje 
Vysočina.“ Obdobně poskytovalo služby pro 
Asociaci logopedů ve školství, o. s. na základě 
výsledku výběrového řízení pro zajištění projektu 
„Logopedická prevence u dětí  a žáků v ČR.“ Na 
konci roku 2012 vyhrálo VKC výběrové řízení na 
zajištění služeb pro realizaci projektu „Inovace 
vzdělávání pedagogických pracovníků středních 
odborných škol“ (CZ.1.07/1.3.50/01.0007), které 
bylo vypsáno Hospodářskou komorou Jihlava. 

Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a bude 
probíhat do prosince 2014.
Kromě vzdělávacích akcí, fi remních setkání 
a pracovních jednání byl objekt Vzdělávacího 
a konferenčního centra vyhledávaným místem 
pro pořádání různých rodinných oslav, setkání, 
svatebních hosti n a letní rekreace.

Počet akcí a lůžko-dnů v roce 2012
ve Vzdělávacím a konferenčním centru v Telči

Hlavní činnost - objednatel
Počet

akcí lůžko-dnů

MŠMT 5 82

NIDV- krajská pracoviště 10 275

Ostatní PŘO, OPŘO MŠMT 0 0

VKC Telč 21 552

Celkem 36 909

Jiná činnost
(lůžko-dny vč. prázdninového ubytování) 40 1126

Hlavní a jiná činnost celkem 76 2035
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Přehled prioritních témat DVPP
Prioritní témata NIDV v oblasti  DVPP pro rok 2012 
byla zahrnuta do konkrétních úkolů a byla realizová-
na v celostátních vzdělávacích programech.

Vzdělávací oblast Management: 
Podpora školského managementu v jeho rozvo-
ji manažerských a odborných schopností  a do-
vedností , např. „Učící se škola“, „Standardy v ŠVP 
a hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole“, 
„Personální řízení, „Trénink manažerských doved-
ností  pro ředitele MŠ a ZŠ“, „Mateřské školy očima 
České školní inspekce“, „Podpora ZUŠ“. Další vzdělá-
vací programy této oblasti  byly zaměřeny na inovaci 
a implementaci RVP a ŠVP ve všech druzích vzdělá-
vání. Pořádání celostátních konferencí, např. „Cesta 
ke kvalitě – autoevaluace“.

Vzdělávací oblast Předškolní vzdělávání: 
Programy zaměřené na implementaci a inovaci ŠVP 
PV, na posílení a rozšíření pedagogické odbornosti , 
sociálních kompetencí a využívání efekti vních me-
tod ve všech oblastech předškolního vzdělávání, 
především v jazykové, řečové výchovy a pohybové 
výchovy. Vzdělávací programy zaměřené na předč-
tenářskou a předmatemati ckou gramotnost, např. 
„Dny inspirací pro MŠ – spolu“. Vzdělávací progra-
my na zakázku.

Vzdělávací oblast Základní vzdělávání: 
Čtenářská, matemati cká, přírodovědná a fi nanční 
gramotnost, eti cká výchova, fi lmová a audiovizuál-
ní výchova, taneční a pohybová výchova, didakti cká 
podpora učitele a jeho role při inovaci a implementa-
ci ŠVP v ZŠ, vzdělávací programy věnované primární 
prevenci sociálně patologických jevů, inkluzívnímu 
vzdělávání, týmové práci a spolupráci i práci v třídním 
a žákovském kolekti vu a boji proti  projevům extremis-
mu. Semináře ke standardům pro základní vzdělávání 
a k problemati ce výuky moderních dějin. Letní škola 
čtenářských dovedností  a Škola matemati ckých do-
vedností . Instruktor školního lyžování – základní kurz. 
Prázdniny trochu jinak. Eti cká výchova v praxi. Vzdělá-
vací programy na zakázku.

Prioritní témata DVPP ve vzdělávací oblasti 
Střední vzdělávání: 
ŠVP v každodenní praxi, průřezové témata a klíčo-

vé kompetence, fi nanční, čtenářská, matemati cká 
a přírodovědná gramotnost, interakti vní a efekti v-
ní formy výuky v cizích jazycích, výuka moderních 
dějin, hodnocení a sebehodnocení, specializované 
programy pro střední odborné školy. Síťování pří-
kladů dobré praxe ve spolupráci SOŠ a fi rem v ob-
lasti  odborné praxe. Eti cká výchova v praxi. Vzdělá-
vací programy na zakázku.

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání: 
Vzdělávací programy zaměřené na zvyšování jazy-
kových, metodicko-didakti ckých a interkulturních 
kompetencí pedagogických i nepedagogických pra-
covníků škol a školských zařízení. Letní škola ang-
lického jazyka a metodiky. Organizace celostátních 
konferencí, moti vačních setkání. Realizace dlou-
hodobých i krátkodobých jazykových kurzů. Trvalá 
spolupráce s Briti sh Counsil a Goethe Insti tutem.

Vzdělávací oblast ICT: 
Hlavním cílem vzdělávacích nabídky v této oblasti  
je podpora integrace ICT do výuky v jednotlivých 
předmětech, především využívání interakti vních 
tabulí a počítačů ve výuce a bezpečnost v kyberši-
kaně (celostátní konference „Kyberšikana a její pre-
vence“). 

Podpora učitelů v oblasti  výuky českého jazyka 
a literatury
Podpora učitelů při výuce českého jazyka a litera-
tury probíhá v NIDV v rámci vzdělávacích oblastí  
Předškolní, Základní a Střední vzdělávání, ve kte-
rých nabízíme celou řadu vzdělávacích programů, 
které pomáhají učitelům posílit a rozšířit jejich 
pedagogickou odbornost, metodické a didakti cké 
kompetence a inovovat a oživit již realizované škol-
ní vzdělávací programy v oblasti  jazykového vzdě-
lávání. Průřezově se jedná především o vzdělávací 
akce zaměřené na zlepšení čtenářské gramotnosti . 
NIDV se rovněž podílelo a podílí na přípravě a or-
ganizaci pracovních seminářů k připravovaným 
Standardům pro základní vzdělávání také pro obor 
český jazyk a literatura.

Nabídka NIDV k problemati ce národnostních
menšin a výuky dětí /žáků - cizinců
K dané problemati ce nabízí NIDV vzdělávací progra-
my zejména v oblasti  Předškolní vzdělávání a Zá-

Vzdělávací oblasti 
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kladní vzdělávání. Důraz je kladen především na na-
bídku pro mateřské školy, kdy děti  z národnostních 
menšin či děti  cizinců poprvé vstupují do českého 
vzdělávacího systému. Od školního roku 2012/2013 
rozšířil NIDV stávající nabídku vzdělávacích progra-
mů pro pedagogy mateřských a základních škol 
speciálních a základních škol prakti ckých, ale i pro 
běžné mateřské a základní školy na podporu mul-
ti kulturní výchovy a inkluzívního vzdělávání, mimo 
jiné i pro práci s dětmi a žáky ze sociokulturně zne-
výhodněného prostředí, z prostředí národnostních 
menšin a migrantů. K 31. prosinci 2012 se těchto 
programů zúčastnilo cca 800 účastníků. Programy 
budou i nadále součástí  nabídky DVPP v NIDV. 

Nabídka NIDV v oblasti  Speciální a inkluzivní 
vzdělávání 

Od školního roku 2012/2013 rozšířil NIDV stávající 
nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy ma-
teřských a základních škol speciálních a základních 
škol prakti ckých, ale i pro běžné mateřské a základ-
ní školy na podporu inkluzívního vzdělávání. Jedná 
se především o nabídku vzdělávání především v ob-
lastech rizikového chování a práce s dětmi a žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné 
době probíhají jednání s odborníky školských pora-
denských zařízení, školních poradenských pracovišť, 
speciálních i prakti ckých škol, zástupci asociací půso-
bících ve školství, odborem speciálního vzdělávání, 
prevence a insti tucionální výchovy MŠMT a dalšími 
předními odborníky s cílem zjisti t aktuální požadavky 
na DVPP ve speciálním školství a pro inkluzi. 

Management 
Vzdělávací programy pro management škol byly při-
pravovány a realizovány v souladu s aktuálními vzdě-
lávacími potřebami školského managementu. Téma 
seminářů byla vybírána tak, aby uspokojila potřeby 
managementu MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, SOŠ, málotřídních 
škol a s ohledem na požadavky v jednotlivých kra-
jích České republiky. Jednalo se především o semi-
náře na tvorbu a zavádění systémů kvality, na pod-
poru rozvoje lidských zdrojů a strategie rozvoje škol 
a školských zařízení. Pozornost byla věnována rovněž 
kompetenčnímu rámci v souvislosti  se současným 
a budoucím profi lem ředitelů škol s důrazem na celo-
životní profesní rozvoj ředitelů škol. Krajská pracoviš-
tě úspěšně zajisti la realizace resortních úkolů, zejmé-
na těch, které se zabývaly standardy pro ZŠ a MŠ.
Ve většině krajů byly vyhlášeny konkurzy na místa 
ředitelů škol, proto musela být prioritní témat v prů-
běhu programové nabídky upravena tak, abychom 
zajisti li podporu ředitelů v přípravách na konkurzy. 
Rovněž byla připravená témata pro nově jmenova-
né ředitelé škol. Nabídka vzdělávacích programů 
byla členěna na krátkodobé a dlouhodobé vzdělá-
vací cykly, které navazovaly na ukončené projekty 
ESF: Personální řízení, PM 250+, Cesta ke kvalitě, 
Leadership. 
Vzdělávání školského managementu bylo zajištěno 
i v době prázdnin. V Krkonoších se konal například 
čtyřdenní prázdninový seminář Manažerské trivium 
za účasti  předních lektorů v oblasti  školského mana-
gementu. V rámci rezortního úkolu byla realizovaná 
celostátní konference Trendy ve vzdělávání, rozvoji 
a podpoře lidí - Školský management v teorii a pra-
xi, která se konala ve Vzdělávacím a konferenčním 
centru v Telči za účasti  odborníků teoreti ků z vyso-
kých škol, zástupců ČŠI, kolegů ze zahraničí a zástup-
ců managementu MŠ, ZŠ a SŠ a zástupce MŠMT. 
Pravidelně se konají v jednotlivých krajích republiky 
Kolokvia ředitelů škol, která umožňují setkávání se 
zástupci MŠMT, ČŠI, vysokých škol, krajských i ma-
gistrátních úřadů. Nezapomínáme na výměnu pří-
kladů dobré praxe.
V roce 2012 se v celé ČR uskutečnilo celkem 212 
vzdělávacích programů v oblasti  management, 
které absolvovalo 5.473 účastníků. Z tohoto počtu 
bylo 15 dlouhodobých akcí (v trvání nad 16 vyučo-
vacích hodin – mimo studia), kterých se účastnilo 
271 řídících pracovníků škol a školských zařízení.

Ilustrační foto z archivu NIDV
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Předškolní vzdělávání 
Hlavním cílem této vzdělávací oblasti  byla podpo-
ra a rozvoj pedagogických kompetencí pedagogů 
a jejich didakti ckých a metodických znalostí , do-
vedností  a schopností , rozvoj právního vědomí, 
podpořit je v oblasti  osobnostního rozvoje.
Témata vzdělávacích programů byla zaměřena na 
inovaci ŠVP PV, na vyhodnocování pedagogické 
práce, její korekce a další plánování, na práci se 
vzdělávacím cílem, na evaluační nástroje, pro-
blemati ku integrace dítěte s SVP v MŠ, podporu 
řečových schopností  dětí , rozvoj předčtenářské 
a předmatemati cké gramotnost. Témata věnují-
cí se výchovám (hudební, pohybová, výtvarná), 
enviromentální výchově, podporu začínajících pe-
dagogů, rozvoje sociálních a profesních kompe-
tencí.
V roce 2012 byly realizovány čtyři celostátní vzdě-
lávací programy:
27. – 29. února 2012 v Jihlavě: Dny inspirací pro 
mateřskou školu – spolu a tvořivě - 4. Ročník. Zú-
častnilo se 74 pedagogů ze 14 krajů v ČR. 
23. 10. 2012 v Praze a 20. 10. 2012 v Brně Spolu 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Zúčastnilo 60 pedagogů z MŠ 
a 1. St. ZŠ
Cílem obou setkání bylo zahájit a podpořit diskusi 
mezi pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ 
k problemati ckým oblastem v návaznosti  před-
školního a primárního vzdělávání.
5. 12. 2012 v Praze: Děti , žáci – cizinci v české MŠ 
a na 1. stupni ZŠ
Součástí  této akce bylo vyhlášení výsledků a oce-
nění dětí , žáků z výtvarné soutěže, která se týkala 
cizinců žijících v ČR. Zúčastnili se 38 pedagogů 
z MŠ i ZŠ.
Hlavní závěry z realizovaných setkání: 

Zajisti t provázanost kurikulárních dokumentů • 
RVP PV a RVP ZV.

Stanovit na národní úrovni koncepci vzájemné • 
spolupráce učitelů 1. stupně ZŠ a učitelů MŠ. 

Za rok 2012 bylo realizováno 249 vzdělávacích 
programů, proškoleno 4262 pedagogů a akredi-
továno 50 nových vzdělávacích programů.

Základní vzdělávání
Hlavním cílem této vzdělávací oblasti  byla podpora 
pedagogických pracovníků při inovaci ŠVP, při zavá-
dění nových vyučovacích předmětů, realizaci pro-
jektových šablon a při podpoře oblasti  efekti vních 
způsobů vzdělávání.
Stěžejními tématy byly: čtenářská, matemati cká, 
přírodovědná a fi nanční gramotnost, eti cká výcho-
va, didakti cká podpora učitele a jeho role při ino-
vaci a implementaci ŠVP v ZŠ, vzdělávací programy 
věnované primární prevenci sociálně patologických 
jevů, inkluzívnímu vzdělávání, týmové práci a spolu-
práci i práci v třídním a žákovském kolekti vu a boji 
proti  projevům extremismu. Součástí  nabídky byly 
též semináře ke standardům pro základní vzdělává-
ní. 
Pro další podporu rozvoje gramotností  byly nabí-
zeny celostátní vzdělávací programy s delší ča-
sovou dotací, např. třídenní Škola čtenářských 
dovedností , Škola matemati ckých dovedností , 
dvoudenní seminář pro inovace ve výuce chemie 
a obdobný seminář pro přírodopis. Byly připrave-
ny několikadenní programy pro tělesnou, hudební 
i výtvarnou výchovu. K tomuto druhu programů 
náleží též dvoudenní celostátní program Využití  
nových metod a forem ve výuce klávesových ná-
strojů na ZUŠ. Oborové didakti ky byly podpořeny 
prakti ckými workshopy v krajích. V rámci projektu 
EU peníze školám a pro akti vity DVPP projektových 
šablon byly v základní sadě připraveny vzdělávací 
programy v odpovídajících tématech a další vzdě-
lávací programy budou dále průběžně vyvíjeny 
a akreditovány. 
Dalším úkolem bylo poskytnout pedagogickým pra-
covníkům podporu v oblasti  osobnostního rozvoje 
s využití m seberefl ekti vních metod. V návaznos-
ti  na rok 2011 byly realizovány akti vity pro rozvoj 
pedagogických kompetencí učitelů a jejich oboro-
vých a didakti ckých znalostí  a schopností , používá-
ní akti vizujících metod a forem výuky, modelování 
klíčových kompetencí jak učitelů, tak žáků, využívá-
ní potenciálu regionálního prostření atd. Často vy-
hledávanou formou ze strany škol byly vzdělávací 
programy na objednávku pro pedagogické sbory, 
kterých bylo pro přímou podporu v konkrétních té-
matech realizováno 142 v celé ČR.
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V roce 2012 bylo realizováno celkem 668 vzdělá-
vacích programů, z toho 142 vzdělávacích progra-
mů pro šablony EU peníze školám. V této oblasti  
se v roce 2012 vzdělávalo celkem 10 008 peda-
gogických pracovníků. Jedním z hlavní úkolů byla 
také aktualizace a rozšíření lektorské základny. Do 
databáze bylo nově zapsáno 15 akti vních lektorů. 
Bylo akreditováno 124 vzdělávacích programů.

Střední vzdělávání 
Oblast Středního vzdělávání je úzce zaměřena 
na pedagogy gymnázií, středních odborných škol 
a ostatní střední školství. Nabízené programy 
jsou určeny pro státní i soukromé střední školy. 
Metodickou podporou a dalším vzděláváním 
pedagogů středních škol přispíváme ke zkvalitnění 
vyučování a rozšiřování odbornosti  pedagogů. 
V roce 2012 byly programy pro střední školy 
zaměřeny na praxi, doplňování a realizaci školních 
vzdělávacích programů, naplňování kurikulární 
reformy a klíčových změn ve školství, ale také na 
metodiku jednotlivých předmětů ve vyučování. 
Vycházíme přitom z prakti ckých zkušeností  gymnázií 
a odborných škol, zejména ze vzdělávacích obsahů 
jednotlivých vzdělávacích oborů. Několik programů 
bylo zaměřeno na Finanční gramotnost (průřezové 
téma ŠVP) a mělo celostátní charakter. Tyto 
programy byly pořádány ve spolupráci s Českou 
spořitelnou a Obchodní akademií Zlín. 
Další vzdělávací programy nabídly pedagogům SŠ 
nové výukové metody např. pro práci v týmech, 
komunikační dovednosti , rozvoj projevu žáků SŠ, 
práci a využití  interakti vní tabule, využití  počítačů 
a ICT gramotnosti , právní vědomí pedagogů, aspekty 
kyberšikany, nebo nové možnosti  práce v oblasti  
přírodovědných a společenskovědných předmětů, 
mezipředmětovou koordinaci, projektovou výuku, 
matemati ku, chemii a jiné přírodní vědy. 
Některé programy, zejména v oblastech gramotností  
a evaluace škol, navazují na předkládané programy 
v oblasti  Předškolního a základního vzdělávání. 
V oblasti  vzdělávání vedení škol zasahuje oblast 
Středního školství do oblasti  Management. 
Pro oblast Středního vzdělávání bylo akreditováno 
48 nových programů, celkem v oblasti  Středního 
vzdělávání bylo v roce 2012 realizováno 144 
programů. Celkem vzdělávací programy v oblasti  
Střední vzdělávání absolvovalo 2226 pedagogů. 

Oblast matemati ky, chemie a přírodních věd - 
uskutečněno 24 programů 
Oblast metodiky, vzdělávacích oborů, vychovatelství, 
klima třídy a problémů ve třídě, kyberšikany - 
realizováno 21 programů.
Oblast Finanční gramotnosti  – uskutečněno 20 
programů 
Oblast nových výukových metod, projektového 
vyučování, komunikačních dovedností , využití  
počítačů a ICT, SmartBoardová tabule, DUM – 
uskutečněno 28 programů 
Oblast čtenářské a informační gramotnosti  – 
uskutečněno 22 programů 

Jazykové vzdělávání 2012
Oblast Jazykového vzdělávání reaguje na neustále 
se zvyšující potřebu zdokonalování se pedagogů ve 
znalostech cizích jazyků a v metodice jejich výuky.

Hlavním cílem vzdělávací oblasti  v roce 2012 bylo 
zvýšení moti vace pro studium cizích jazyků učitelů, 
kteří jazyk nevyučují, ale mohou jej využít v rámci 
mezinárodní spolupráce svých škol, podpora ne-
kvalifi kovaným učitelům angličti ny především ma-
teřských škol a 1. stupně základních škol, podpora 
jazykové rozmanitosti  a odbornému cizímu jazyku.

Letní škola anglického jazyka a metodiky – celo-
státní program v rámci rezortního úkolu MŠMT, 
organizováno KP Hradec Králové na ÚZ Richtrovy 
boudy v Peci pod Sněžkou v srpnu 2012

Foto: archiv NIDV

Uvedené cíle se podařilo naplnit prostřednictvím ši-
roké nabídky vzdělávacích programů zaměřené na 
zvyšování jazykových a metodických kompetencí 
pedagogů, směřující ke zvýšení kvality a individua-
lizace výuky a podpoře moti vace žáků k učení se 
cizím jazykům. 
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V roce 2012 bylo ve všech krajích ČR realizováno 
192 jazykových vzdělávacích programů, ve kterých 
bylo celkem proškoleno 2 617 účastníků. Nabídku 
tvořily jednodenní semináře i dlouhodobé kurzy. 
Většina těchto programů odpovídala i požadavkům 
jazykových šablon projektu EU peníze školám.

V srpnu 2012 NIDV uspořádalo pro vyučující ang-
ličti ny v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ Letní 
školu anglického jazyka a metodiky. Kurz byl do-
tován MŠMT v rámci rezortního úkolu a setkal se 
s velmi kladnou odezvou ze stran pedagogů.

V září 2012 proběhla v Praze v rámci Mezinárodního 
dne jazyků konference zaměřená na podporu více-
jazyčnosti  a odbornému cizímu jazyku. V listopadu 
2012 proběhla dvě Moti vační setkání vyučujících 
cizích jazyků ve Zlíně, kde mají tyto konference již 
dlouholetou tradici. Metodické workshopy jsou zde 
věnovány nejen angličti nářům, ale i učitelům něm-
činy, francouzšti ny a rušti ny.

V roce 2013 bude cílem jazykového vzdělávání NIDV 
podpora vícejazyčnosti  a rozvoj odborné angličti ny 
na středních školách.

Letní škola anglického jazyka a metodiky.
Foto. archiv NIDV

ICT Informační a komunikační technologie
V roce 2012 se oblast ICT stalo součástí  nabídky 
vzdělávacích programů Základní vzdělávání.

Hlavním cílem bylo poskytnout pedagogickým 
pracovníkům vzdělávání zaměřené na integraci 
ICT do výuky jednotlivých předmětů, a současně 
ovlivnit účelné využití  nových technologií, které se 
na školách objevily zejména díky EU peníze školám. 
Řada vzdělávacích akcí byla nabízena cíleně na 
zakázku dle potřeb a požadavků škol. Celkem bylo 

v této oblasti  nabízeno 53 vzdělávacích programů, 
kterých se zúčastnilo téměř 800 pedagogických 
pracovníků. 

Konference „Kyberšikana a její prevence“ 
dne 30. 10. 2012

V roce 2012 se také uskutečnily dvě významné 
celostátní konference, které se těšily 
neobvyklému zájmu pedagogických pracovníků. 
V reprezentati vních prostorách MŠMT se konala 
jednodenní konference „Kyberšikana a její 
prevence“, na kterou se sjela stovka účastníků. 
Ještě vyšší počet pedagogických pracovníků se 
akti vně účastnil dvoudenní konference „Digitální 
technologie ve výuce - prakti cké využití  ve školách“ 
jejímž hlavním cílem bylo v rámci přednášek 
a velkého množství workshopů představit nejlepší 
příklady dobré praxe. 

Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV 
a ŠVP PV
NIDV poskytuje konzultační pomoc a podporu 
pedagogům v realizaci i inovaci školních vzdělávacích 
programů formou osobních konzultací v prostorách 
skol, které o tuto službu zažádají. Konzultace jsou 
určeny pedagogickým pracovníkům mateřských 
škol, základních škol a nižšího stupně víceletých 
gymnázií. Vzájemnou diskusí mezi konzultantem 
a zástupcem pověřeným školou jsou hledány 
vhodné způsoby a cesty vedoucí k řešení konkrétních 
problémů, které pověřený zástupce školy zvolí 
předmětem konzultace. Informace a doporučení, 
které vyvstaly během diskuse, mohou pedagogové 
školy po zvážení situace využít pro úpravu ŠVP 
a pro svou práci. Tématy konzultace jsou otázky 
a problemati cké oblasti  týkající se realizace ŠVP ZV 
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a ŠVP PV dané školy v praxi (klíčové kompetence, 
průřezová témata, hodnocení žáka a jeho 
sebehodnocení, autoevaluace školy, legislati va, 
výchovně vzdělávací strategie, učební plán, změny 
v dokumentu ŠVP ZV, péče o nadané nebo jinak 
znevýhodněné žáky, atd.). 

NIDV dále poskytuje tzv. skupinové konzultace 
a setkání, které probíhají v prostorách krajských 
pracovišť NIDV a kterých se mohou zúčastnit 
pedagogové (koordinátoři ŠVP, ředitelé, učitelé) 
až ze 3 škol (max 9 osob). Pro pedagogy ze ZŠ 
a G je určeno skupinové setkání s názvem Školní 
vzdělávací program - změny a realizace ve výuce, 
pro pedagogy z MŠ je určena skupinová konzultace 
s názvem Realizace, změny a úpravy ŠVP PV 
v mateřských školách.

V roce 2012 bylo uskutečněno 8 osobních 
konzultací v základních školách, 6 osobních 
konzultací v mateřských školách, 3 skupinová 
setkání pedagogů ze ZŠ a 4 skupinová setkání 
pedagogů z MŠ v krajských pracoviští ch NIDV.

Školení konzultantů pro mateřské školy, 10.12. - 
11. 12. 2010, Hotel ILF, Praha Foto: archiv NIDV

Kvalifi kační studium pro ředitele škol 
a školských zařízení
Kvalifi kační studium je určeno ředitelům škol 
a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol 
a školských zařízení a všem pedagogickým 
pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na 
vedoucí funkci nebo k převzetí  některé z řídících 
funkcí ve vedení školy. Závazný obsah studia 
je založen na defi nici kompetencí ředitele 
prostřednictvím popisu činností , které by měl 
vykonávat. Studium probíhá v souladu s platnou 

školskou legislati vou a jednotlivé vzdělávací moduly 
jsou pravidelně týmem lektorů aktualizovány, 
vyhovují potřebám školské praxe a respektují 
náročnost požadavků na výkon funkce ředitele jak 
v pedagogické, tak manažerské oblasti .

Studium bylo realizováno celostátně na všech 
krajských pracoviští ch NIDV. Obsahuje čtyři 
moduly:

Základy práva

Pracovní právo

Financování školy

Organizace školy a pedagogického procesu

Absolventi  studia si mohou dále rozšiřovat své 
znalosti  v dalších programech vzdělávací oblasti  
Management. Studentům kvalifi kačního studia 
byl mimo jiné určen projekt Personální řízení, 
ve kterém si rozšířili své základní manažerské 
kompetence o oblast vedené lidí.

V roce 2012 probíhalo Kvalifi kační studium ve 
všech krajích ČR. V prvním pololetí  roku bylo 
vytvořeno 13 studijních skupin a studium ukončilo 
333 studentů. Počet studentů na skupinu dosáhl 
průměrného počtu 23,78.

Od září 2012 zahájilo studium 403 studentů a bylo 
vytvořeno celkem 14 skupin, což činí průměrně 
29 studentů na skupinu. Všichni studenti  obdrželi 
na začátku studia nové aktualizované studijní 
materiály na CD. Celkový počet studujících 
v tomto studijním programu v roce 2012 dosáhl 
počtu 736. 

Studium pedagogiky 
Vzdělávací program Studium pedagogiky 
umožňuje doplnění vzdělání těm pedagogickým 
pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-
psychologická kvalifi kace k získání odborné 
kvalifi kace podle platné školské legislati vy. 
Obsahem Studia pedagogiky je suma znalostí  
v oboru pedagogických věd, kterou by měl 
absolvent nezbytně znát pro výkon odborné 
profese pedagogického pracovníka. Studium 
pedagogiky je jednoleté. Organizačně a časově je 
rozloženo do dvou semestrů. Výuka je rozdělena do 
dvou tzv. modulů. Základy pedagogiky a didakti ky 
(modul I – obecná pedagogika, teorie výchovy, 
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základy sociální pedagogiky a základy didakti ky 
všeobecných a odborných předmětů) a Základy 
psychologie pro pedagogy (modul II – obecná 
psychologie, psychologie osobnosti , vývojová 
psychologie, pedagogická psychologie, sociální 
interakce mezi subjekty ve škole a řízení školství). 
Přímá výuka obou modulů má hodinovou dotaci 
120 hodin včetně pěti  hodin pedagogické praxe. 
Kromě přímé výuky jsou v učebním plánu zahrnuty 
také další části  – seminář k závěrečné práci, 
samostudium, dílčí semestrální zkoušky, obhajoba 
závěrečné práce a závěrečná zkouška. Celková 
hodinová dotace studia činí 145 hodin. Studium 
je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce 
a ústní zkouškou před komisí.

Studijní program Studium pedagogiky navazuje na 
projekt Studium pedagogiky – Rozvojový program 
MŠMT, který NIDV pilotně realizoval ve školním 
roce 2006/2007 v pěti  krajských pracoviští ch. 
Studijní program Studium pedagogiky byl schválen 
MŠMT jako rozvojový program MŠMT v letech 
2006, 2007 a 2008 a byl realizován v deseti  
krajských pracoviští ch NIDV. 

V dalších letech (2009, 2010, 2011 a 2012) bylo 
Studium pedagogiky úspěšně realizováno v rámci 
DVPP v deseti  krajských pracoviští ch NIDV. 

V první polovině kalendářního roku 2012 byl 
zahájen i ukončen 2. semestr školního roku 
2011/2012 programu Studia pedagogiky, jehož 
první část byla realizována v roce předchozím. 
Obsah studia druhého semestru byl organizačně 
i fi nančně náročnější, neboť jej tvoří přímá 
výuka, pedagogická praxe, dílčí a závěrečné 
zkoušky. Přes všechny tyto skutečnosti  proběhla 
výuka podle plánu a většina účastníků splnila 
požadavky studia tak, aby mohla zakončit 
studium formou závěrečných zkoušek. Závěrečné 
zkoušky a obhajoba závěrečné práce proběhly 
pod dohledem zkušební komise na jednotlivých 
pracoviští ch ve stanovených termínech úspěšně, 
včetně slavnostního a důstojného ukončení 
a předání certi fi kátů 264 absolventům studia. 

V září 2012 bylo zahájeno Studium pedagogiky 
pouze v krajském pracovišti Praha a Střední 
Čechy pro účastníky z hlavního města Prahy - 
s celkovým počtem 31 přihlášených účastníků. 
V průběhu září až prosince 2012 proběhla 

předepsaná přímá výuka a dvě dílčí zkoušky, 
které jsou pro úspěšné ukončení 1. semestru 
2012/2013 povinné. 

Od září 2012 je realizace Studia pedagogiky 
uskutečňována v rámci projektu Zvyšování 
kvalifi kace pedagogů (zkratka SPAP). Projekt je 
podpořen fi nančními prostředky z ESF a státního 
rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu bylo studium 
pedagogiky pro školní rok 2012/2013 zahájeno 
ve třinácti  krajských pracoviští ch NIDV kromě 
hlavního města Prahy. Účastní se jej zahájilo 
celkem 278 zájemců. V průběhu září až prosince 
2012 proběhla předepsaná přímá výuka, nově 
zařazený e-learning a dvě dílčí zkoušky, které jsou 
pro úspěšné ukončení 1. semestru 2012/2013 
povinné. 

Z dlouhodobého hlediska plánování je Studium 
pedagogiky pokládáno za jeden z prvních kroků 
pro položení základů koncepčního systému 
kariérního DVPP v ČR.

Studium pro asistenty pedagoga
V roce 2012 získalo kvalifi kaci celkem 77 asistentů 
pedagoga. Výuka probíhala tradičně na krajských 
pracoviští ch v Praze a v Karlových Varech, nové 
také na krajském pracovišti  Liberec. Lektorský tým 
tvořili odborníci především z PPP, SPC a VŠ.

Prakti cká část studia probíhala ve školách 
a školských zařízeních, která integrují žáky se 
sociokulturním znevýhodněním i žáky s různým 
stupněm zdravotního posti žení. Opět byl ve 
studiu kladen důraz na komunikační dovednosti  
budoucích asistentů pedagoga. 

Ilustrační foto z archivu NIDV
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Průběžně realizované projekty v roce 2012

Druh 
projektu

Název projektu
Číslo projektu

Doba realizace 
projektu

Výše dotace
v Kč

IPn
Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.

MZ- akti vita CISKOM) CZ.1.07/4.1.00/06.0017
1. 4. 2009 - 31. 

3. 2013
81 588 677,21

IPn Kariérní systém (Kariéra) CZ.1.07/4.1.00/33.0002
15. 3. 2012 - 
15. 6. 2014

30 000 000,00

IPn
Akti vační centra - vzdělávání pro těžce zdravotně posti žené 

(Akti vační centra) CZ.1.07/4.1.00/33.0014
1. 9. 2012 - 30. 

4. 2014
18 693 033,10

IPo
Metodická podpora pedagogů základních uměleckých škol 
v oblasti  řízení zavádění školních vzdělávacích programů 

(Podpora ZUŠ)
CZ.1.07/1.3.00/14.0059

1. 10. 2010 – 
30. 4. 2013

10 160 510,56

IPo
Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních 

a středních školách
(ICT profesionál)

CZ.1.07/1.3.00/19.0006
1. 3. 2011 - 28. 

2. 2014
11 271 925,38

IPo
Zvyšování kvalifi kace pedagogů

(SPAP) CZ.1.07/1.3.00/19.0005
1. 9. 2011- 31. 

8. 2014
14 250 255,04

IPo
Eti cká výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších 

ročníků víceletých gymnázií
(Eti cká výchova a učebnice)

CZ.1.07/1.1.00/26.0114
1. 1. 2012 - 31. 

12. 2014
20 819 583,00

GP
Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání (Mate-

řinky) CZ 1.7./1.3.42/02.0013
1. 12. 2012 - 
31. 8. 2014

2 010 755,40

Průběžně realizované projekty v roce 2012 celkem 178 634 229,13

Ukončené projekty

Druh 
projektu

Název projektu Číslo projektu
Doba realizace 

projektu
Výše dotace

v Kč

IPn

Koordinátor S1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordi-
nátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP 

(Koordinátor S1)
Podávají se Zprávy o udržitelnosti  projektu

CZ.1.07/4.1.00/06.0004
1. 2. 2009 – 31. 

10. 2009
12 247 501,00

IPn

Autoevaluace - Vytváření systému a podpora škol v oblasti  
vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě (Cesta ke 

kvalitě)
Byla podána Závěrečná monitorovací zpráva

CZ.1.07/4.1.00/06.0014
1. 5. 2009 - 31. 

8. 2012
14 885 144,00

IPo
Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni 
základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií (CLIL)

Podávají se Zprávy o udržitelnosti  projektu
CZ.1.07/1.1.00/08.0082

1. 1.2010 – 31. 
5. 2011

10 783 957,63

IPo
Personální řízení (PEŘÍ)

Podávají se Zprávy o udržitelnosti  projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0201
1. 9. 2009 – 31. 

1. 2012
10 672 516,00

IPo
Projektový manažer 250+ (PM 250+)

Byla podána Závěrečná monitorovací zpráva CZ.1.07/1.3.00/14.0079
1. 4. 2010 – 30. 

11. 2012
10 945 648,44

GP

Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků škol a školských 
zařízení - Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj 

(Brána jazyků HK)
Podávají se Zprávy o udržitelnosti  projektu

CZ.1.07/1.3.01/01.0004
1. 12. 2008 – 

30. 9. Průběžně 
2011

9 992 700,63

GP

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků 
základních a středních škol Karlovarského kraje 

- Brána jazyků otevřená (Brána jazyků KV)
Podávají se Zprávy o udržitelnosti  projektu

CZ.1.07/1.3.11/01.0007
1. 1. 2009 - 30. 

9. 2010
3 820 657,18

GP
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ (ZVY-

KOM)
Byla podána Závěrečná monitorovací zpráva

CZ.1.07/1.3.02/02.0006
1. 11. 2009 - 
31. 5. 2012

2 869 528,94

GP

Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící 
v oblasti  cestovního ruchu 

(Moduly vzdělávání pro cestovní ruch)
Byla podána Závěrečná monitorovací zpráva

CZ.1.07/3.2.09/01.0026
10. 5. 2010 - 
31. 10. 2012

2 985 952,24

Ukončené projekty celkem 53 372 813,62

Projekty celkem 232 007 042,75
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CISKOM - akti vita projektu Příprava 
podmínek reformované maturitní 
zkoušky (PRO.MZ)

NIDV se v rámci projektu Příprava podmínek 
reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ) podílí na 
proškolování pedagogických pracovníků středních 
škol k nové maturitní zkoušce. Toto vzdělávání 
probíhá v rámci jedné z akti vit projektu (akti vita 
CISKOM). Projekt započal v roce 2009 a skončí 
v březnu 2013.
Hlavním cílem akti vity CISKOM bylo proškolování 
funkcí potřebných k realizaci nové maturitní 
zkoušky. Mezi tyto funkce patří hodnoti telé 
písemných prací a ústní zkoušky, školní maturitní 
komisaři a zadavatelé.
Proškolování těchto funkcí probíhalo formou 
blended learningu. Jednalo se tedy o kombinované 
studium, které bylo zahajováno e-learningem a po 

jeho absolvování následovalo prezenční školení. 
Rok 2012 však byl pro CISKOM přelomový. Původní 
ze zákona povinná školení, o kterým byla řeč 
výše, byla nahrazena novým typem konzultačních 
seminářů.
Cílem těchto nových seminářů bylo především 
zkvalitnění přípravy pedagogů na novou maturitní 
zkoušku. Jako ideální forma pro rozšířené vzdělávání 
byly zvoleny konzultační semináře, které po 
obsahové stránce rozvíjí obsah základních školení. 
Konzultační semináře byly určené pro hodnoti tele 
českého jazyka, hodnoti tele ústní zkoušky, školní 
maturitní komisaře, předsedy maturitních komisí 
a ředitele a zástupce středních škol.

Projektová činnost

V roce 2012 bylo v rámci projektu realizováno celkem 578  konzultační seminářů, kterých se zúčastnilo 11 310 účastníků.

Druh konzultačního semináře Počet seminářů Počet účastníků

Konzultační semináře k písemné práci z anglického jazyka 34 476

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury 56 1161

Konzultační semináře k písemné práci z francouzského jazyka 1 9

Konzultační semináře k písemné práci z německého jazyka 19 250

Konzultační semináře k písemné práci z ruského jazyka 9 74

Konzultační semináře k písemné práci z španělského jazyka 1 5

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka 60 1109

Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka 73 1291

Konzultační semináře k ústní zkoušce z francouzského jazyka 5 44

Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka 41 616

Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka 11 126

Konzultační semináře k ústní zkoušce ze španělského jazyka 4 27

Konzultační semináře pro management škol 51 1218

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí 110 2922

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře 103 1982

Celkem 578 11310
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Kariérní systém

Individuální projekt národní
Doba realizace:
15. 3. 2012 – 15. 6. 2014

V letošním roce byl zahájen projekt „Kariérní 
systém“. Jeho cílem je vypracovat a ověřit v praxi 
principy, které by vedly ke zvýšení kvality práce 
učitelů, a tí m ke zlepšení výsledků jejich práce ve 
výchovně vzdělávacím procesu. Kariérní systém 
je vytvářen tak, aby moti voval učitele k dalšímu 
vzdělávání v úzké vazbě na transparentní systém 
odměňování. 
Projekt sestává ze tří vzájemně propojených 
klíčových akti vit: 

Vytvoření návrhu koncepce nového 1. 
kariérního systému
Vytvoření systému vzájemně provázaných 2. 
modulových vzdělávacích programů, které 
budou oporami a studijními materiály 
pro získávání znalostí  a dovednost 
požadovaných jednotlivými kariérními 
stupni
Vytvoření a ověření strukturovaných 3. 
profesních portf olií, která budou 
základem pro hodnocení kvality učitele

Práce na první klíčové akti vitě byly zahájeny v únoru, 
kdy byly sestaveny řešitelské skupiny. Složeny jsou 
z odborníků z vysokých škol, praxe a profesních 
asociací. Byl zpracován harmonogram prací, určen 
a splněn první důležitý cíl - vytvořit čtyřstupňový 
standard pro učitele a návazně stanovena jeho 
provázanost s kariérním systémem. 

Hlavní činností  druhé klíčové akti vity v letošním 
roce byla tvorba návrhu kritérií a evaluačních 
nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích 
programů. Tento úkol plnila řešitelská skupina 
sestavená z odborníků reprezentujících praxi 
i pedagogické vědy. První verze tohoto návrhu 
byla v letošním roce vytvořena s akcentem na 
důsledné provázání s výstupy první klíčové akti vity 
projektu.

Třetí  klíčová akti vita, jejímž úkolem budou práce 
spojené s profesním portf oliem, bude zahájena 
v příští m roce.

Akti vační centra – vzdělávání
pro těžce zdravotně posti žené
(Akti vační centra)

Individuální projekt národní
Doba realizace:1. 9. 2012 - 30. 4. 2014. 

Projekt Akti vační centra je realizován MŠMT jako 
projekt národní, a to v 9 krajích ČR. NIDV se stal 
partnerem tohoto projektu. Volně navazuje na 
projekt „Speciální vzdělávací akti vity pro osoby 
s nejtěžšími formami zdravotního posti žení 
prostřednictvím akti vačních center v rámci 
speciálních škol“, který byl realizován jako 
individuální projekt ostatní v 5 krajích ČR. 
Hlavním cílem projektu je vytvářet podmínky 
pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým 
a těžkým mentálním posti žením, souběžným 
posti žením více vadami a auti smem do 26 let věku. 
Odpovídající formu tohoto specifi ckého zájmového 
vzdělávání nabízejí Akti vační centra zřizovaná při ZŠ 
speciálních. Systém nabízených akti vit v kurzech je 
účelně doplňován rehabilitačními a uvolňovacími 
technikami, které jsou nezbytné pro efekti vní 
výuku výše popsaných žáků. Veškeré činnosti  jsou 
prováděny na základě zásad týmové práce – ve 
spolupráci proškolených lektorů AC, vychovatelů, 
asistentů pedagoga, osobních asistentů, rodičů, 
opatrovníků žáků s nejtěžšími formami zdravotního 
posti žení, studentů, dobrovolníků a dalších 
zájemců o činnost AC.
Splnění cílů projektu přispěje k zajištění práva na 
rovný přístup k celoživotnímu učení i pro žáky 
s nejtěžšími formami zdravotního posti žení.

Projekt obsahuje 3 klíčové akti vity:
KA01 - • Odborný výstup, který se týká přípravy 
„Vzdělávacího programu pro celoživotní 
učení osob s těžkým mentálním posti žením 
v kurzech AC včetně instruktážní metodiky 
pro práci lektorů“. Pod vedením metodika 
projektu se na obsahu dokumentu začali 
průběžně spolupodílet pracovníci ze všech 9 
akti vačních center.

KA02 - Vyškolení lektorů akti vačních center• . 
Vyti povaní pracovníci – lektoři akti vačních 
center včetně jejich náhradníků byli ve všech 
9 ZŠ speciálních proškoleni během měsíce 
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listopadu 2012. V dvoudenním školení 
bylo připraveno pro činnost ve všech devíti  
akti vačních centrech 54 lektorů. Zpracován 
a předložen k akreditaci byl „Vzdělávací 
program pro lektory akti vačních center“.

KA03 - Realizace neformálního vzdělávání • 
v akti vačních centrech formou kurzů, 
jejichž činnost byla zahájena ve všech devíti  
akti vačních centrech v průběhu prosince 2012 
Každé akti vační centrum nabízí 3 temati cky 
odlišné kurzy, které svým obsahem i organizací 
odpovídají potřebám výše uvedených žáků: 
Technické práce, Lidová řemesla, Svět kolem 
nás a orientace v něm. Vytypované činnosti  
v kurzech akti vizují zbytkový potenciál žáků, 
zajišťují jejich edukaci i reedukaci a připravují 
je na pokud možno samostatnější kvalitní život, 
v ideálním případě na zapojení do chráněného 
zaměstnání. 

Inovati vnost projektu spočívá v systémovém 
zavedení akti vačních center do všech krajů ČR. 
Záměrem je též umožnit zřízení akti vačních 
center pro ostatní zájemce ze ZŠ speciálních 
formou úpravy platné školské legislati vy. Pro 
MŠMT jsou připravovány návrhy na novelizace 
vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních a školských účelových 
zařízeních, v platném znění, vyhlášky č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, příp. 
vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí , žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí , žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 
znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 

Školení lektorů v AC Karlovy Vary. Foto: archiv NIDV

Ukázka z činnosti  kurzu Lidová řemesla v AC 
Rakovník. Foto: archiv NIDV

 
Metodická podpora pedagogů ZUŠ 
v oblasti  řízení a zavádění ŠVP 
(Podpora ZUŠ)

Individuální projekt ostatní
Doba realizace: 1. 10. 2010 – 30. 4. 2013-02-13 
Partner: Asociace ZUŠ ČR

Projekt je určen základním uměleckým školám 
v celé ČR s výjimkou Prahy. Jeho cílem je podpořit 
ZUŠ v přípravě školních vzdělávacích programů 
(ŠVP). Základní pracovní metodou je sdílení 
zkušenosti  pod vedením školitelů z řad pilotních 
škol, které spolupracovaly na tvorbě Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní umělecké 
vzdělávání, a které mají několikaleté zkušenosti  
s tvorbou ŠVP. Partnerem projektu je Asociace 
základních uměleckých škol v České republice.

Kromě workshopů pro budoucí školitele byly v roce 
2012 uskutečněny následující přímé vzdělávací 
akce pro školy:

Leden a únor 2012 - • 51 řízených setkání 
formou skupinových supervizí ŠVP pro školy 
s hotovým nebo rozpracovaným ŠVP, a to pro 
obory hudební, výtvarný, taneční, literárně-
dramati cký. Zúčastnilo se 914 pedagogů.

Únor až červen 2012 - • terénní konzultace 
(řešení konkrétních otázek a problémů 



30

ohledně ŠVP přímo v konkrétní škole, která 
měla svůj ŠVP již hotový. Celkem realizováno 
147 terénních konzultací.

Září a říjen 2012 – • výzkum s cílem zmapovat 
problemati ku procesu přípravy ŠVP v ZUŠ 
a následně zpracovat strategická doporučení 
na podporu kurikulární reformy a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ. 
Výzkumu se zúčastnilo 826 respondentů z 262 
základních uměleckých škol. V návaznosti  na 
výsledky tohoto výzkumu budou v roce 2013 
zpracovány metodické a podpůrné materiály 
pro pedagogy ZUŠ.

V rámci prodloužení projektu byla v říjnu • 
započata realizace tzv. hodnotí cích setkání 
nad ŠVP. Oproti  terénním konzultacím se 
jedná o komplexní vyhodnocení ŠVP dané 
školy s písemným posudkem a s návrhy korekcí 
školního vzdělávacího programu. Do konce 
roku 2012 proběhlo 110 hodnotí cích setkání, 
akce budou pokračovat do února 2013.

Komplexní podpora ICT koordinátorů
na základních a středních školách
(ICT Profesional)

Individuální projekt ostatní
Doba realizace: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2014

Projekt byl zahájen v roce 2011. Jeho hlavním cílem 
je zprostředkovat účastníkům kompetence pro 
kvalifi kované metodické působení v oblasti  užití  
informačních a komunikačních technologií (ICT) 
ve vzdělávacím procesu. V souladu s podmínkami 
Výzvy je projekt realizován v osmi krajích České 
republiky, a to v kraji Středočeském, Libereckém, 
Ústeckém, Pardubickém, Vysočina, Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlínském. 
V roce 2012 pokračoval 1. běh kvalifi kačního 
studia ICT koordinátorů, který byl v červnu 2012 
ukončen komisionálními závěrečnými zkouškami 
a obhajobami závěrečných prací. Studium 
úspěšně ukončilo 285 účastníků z 309, kteří 
zahájili studium. Následně začátkem školního roku 
2012/2013 započal 2. běh tohoto kvalifi kačního 
studia, ke kterému se přihlásilo a začalo studovat 
celkem 178 zájemců. 

Současně v roce 2012 proběhlo kombinovanou 
formou 18 samostatných seminářů, do kterých 
nastoupilo celkem 204 účastníků, z toho 152 
jich úspěšně dokončilo. Dále byla průběžně 
poskytována ICT koordinátorům a školám podpora 
prostřednictvím skypových či osobních konzultací 
na aktuální témata ICT.
Projekt bude pokračovat i v roce 2013, kdy bude 
ukončen 2. běh kvalifi kačního studia, nadále 
budou poskytovány konzultace a bude uspořádána 
závěrečná konference.

Závěrečné zkoušky studia ICT koordinátorů.
Foto: archiv NIDV

Zvyšování kvalifi kace pedagogů (SPAP)

Individuální projekt ostatní
Doba realizace: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014

Individuální projekt ostatní (IPo) Zvyšování 
kvalifi kace pedagogů je zaměřen na zvýšení 
odborné kvalifi kovanosti  1100 pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení 
prostřednictvím inovovaných programů DVPP, 
a to Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu 
pro asistenty pedagoga. Projekt byl zahájen 1. 
září 2011 klíčovou akti vitou KA01, která se zabývá 
revizí, hodnocením a inovací stávajících Standardů 
pro udělování akreditací DVPP u Studia pedagogiky 
a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga. 
Součástí  KA01 jsou:

Reakreditace•  inovovaných vzdělávacích 
programů DVPP

Tvorba kritérií a nástrojů pro hodnocení • 
kvality studia pedagogiky a vzdělávacích 
programů pro asistenty pedagoga



31

Realizace rozvojové akti vity• , v jejímž rámci 
budou vytvořeny doplňkové e-learningové 
moduly pro distanční vzdělávání.

Takto připravené inovované studijní programy 
a materiály budou následně ověřeny v praxi 
v rámci celorepublikové realizace vzdělávacích 
programů SP a VP AP s výjimkou hlavního města 
Praha. 
V září 2012 byl v rámci projektu zahájen 1. ročník 
pilotního ověřování Studia pedagogiky a) pro 
školní rok 2012/2013, a to ve třinácti  krajských 
pracoviští ch NIDV kromě hlavního města Prahy. 
Studium zahájilo celkem 278 účastníků. V průběhu 
září až prosince 2012 proběhla předepsaná přímá 
výuka, nově zařazený e-learning a dvě dílčí zkoušky, 
které jsou pro úspěšné ukončení 1. semestru 
2012/2013 povinné. 

Eti cká výchova a její cesta k žákům
základních škol a nižších ročníků
víceletých gymnázií
(Eti cká výchova učebnice) 

Individuální projekt ostatní
Doba realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Partner: Eti cké fórum ČR, o. s.

Nositelem projektu je NIDV a partnerem s fi nanč-
ní účastí  je Eti cké fórum ČR, o. s. Délka projektu je 
36 měsíců. Projekt obdržel dotaci 20.819.583 Kč. 
Finance budou použity na zajištění 5 klíčových ak-
ti vit. Eti cké fórum ČR, o. s. zajišťuje akti vity tvor-
bu učebnice eti cké výchovy, výrobu audiovizuální 
učební pomůcky a tvorbu osnov předmětu. NIDV 
zajišťuje pilotní ověření vzniklých učebních mate-
riálů, organizaci vzdělávacích seminářů a worksho-
pů v rámci projektu a celkovou organizaci a vedení 
projektu. Cílovou skupinou pro projekt jsou peda-
gogičtí  pracovníci, žáci ZŠ a víceletých gymnázií. 
Vzdělávacími akti vitami v rámci projektu projde 
570 osob a pilotní ověření učebnice probíhá na 
51 školách (v 85 třídách – s novou učebnicí v tuto 
chvíli pracuje 1520 žáků).

Výstupy projektu:

Vytvoření interakti vních učebnic, pracovních 1. 
listů a metodik (pro čtyři věkové skupiny žáků; 
tyto výstupy jsou žádány učiteli i frekventanty 
akreditovaných kurzů eti cké výchovy, kteří hle-
dají metodicko-didakti ckou oporu při své praxi 
a v dalším vzdělávání)

Vytvoření učebních plánů pro jednotlivé roční-2. 
ky základní školy (jedná se o specifi kaci jednotli-
vých témat, která byla vytýčena při vypracování 
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kurikula doplňujícího vzdělávacího oboru eti cká 
výchova. Učební plány a výukové nástroje tvoří 
autoři kurikula (z EF ČR, o. s.).

Vytvoření audiovizuální pomůcky a informač-3. 
ního webu (vzdělávací fi lmová pomůcka bude 
vhodně doplňovat učebnici a pracovní listy 30 
deseti minutovými video ukázkami, které zkva-
litní přístup k výuce eti cké výchovy)

Pomocí dvou běhů info-seminářů ve 13 krajích 4. 
(2013, 2014) zajisti t informační podporu zavá-
dění nového doplňujícího předmětu eti cká vý-
chova do výuky škol.

K dnešnímu dni je dle plánu vytvořeno 75% obsahu 
učebnice a pracovních listů. Probíhající pilotáž (od 
1. 9. 2012) potvrzuje velkou spokojenost pedago-
gů s tvorbou materiálů a zároveň se velmi poziti v-
ně projevuje zpětná vazba, kterou autoři učebnic 
dostávají prostřednictvím speciálně vyvinutého 
webového prostředí, kde formou dotazníku a pra-
videlné měsíční zprávy učitelé připomínkují obsah 
učebních materiálů. Učebnice je testována jak ve 
školách, které mají eti ckou výchovu zařazenu jako 
samostatný předmět, tak i na školách, které eti ckou 
výchovu zařazují jako průřezové téma. Pro obě vari-
anty je soubor učebních materiálů vhodný a použi-

telný a po vypořádání robustní zpětné vazby ze škol 
ze 13 krajů ČR (podzim 2013) bude výsledný výstup 
nepochybně velmi kvalitním učebním materiálem, 
který bude mít širokou škálu využití  ve výuce eti cké 
výchovy, ale i v jiných výchovných předmětech po-
dobného zaměření. 

Velmi vítaná je audiovizuální pomůcka, která vzniká 
jako podpora ti štěného materiálu a je velmi dobře 
hodnocena jako moderní multi mediální materiál, 
který velmi napomáhá k naladění žáků pro před-
mět a témati ku eti cké výchovy. Forma pomůcky 
akcentuje dnešní zvyk mladých lidí a žáků používat 
obrazová komunikační média a její nálada odráží 
současnou moderní hudbu a další společenské atri-
buty tak, aby ji žáci přijali v neformální atmosféře 
a ne jako řadový „výukový materiál“.

Projekt působí ve 13 krajích a zasahuje mnoho uči-
telů v rámci pilotního ověřování učebnice, stejně 
tak i plánovanými informačními semináři. O výstu-
py je mezi pedagogy velký zájem. Plánovaný webo-
vý portál by měl zajisti t jak šíření těchto výstupů po 
skončení projektu, tak i další rozvoj materiálů (uči-
telé zde budou moci zavěšovat své příklady nejlepší 
praxe v práci s učebnicí a tak přispět k metodické 
podpoře výuky eti cké výchovy na školách v ČR.
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Profesní rozvoj pedagogů
předškolního vzdělávání 
(MSKV – Mateřinky)

Grantový projekt
Doba realizace: 1. 12. 2012 – 31. 8. 2014
Partneři: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 
centrum Karlovarského kraje

V prosinci 2012 byl zahájen na krajském pracovišti  
NIDV Karlovy Vary projekt za Profesní rozvoj 
pedagogů předškolního vzdělávání (MSKV – 
Mateřinky) zaměřený na zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků a kvality předškolního 
vzdělávání v Karlovarském kraji prostřednictvím 
DVPP. Projekt zahrnuje 4 klíčové akti vity:

KA01 - podpora využívání ICT při přípravě na • 
výchovně vzdělávací proces v MŠ

KA02 – DVPP v oblasti  osobnostního rozvoje • 
pedagoga předškolního vzdělávání

KA03 – DVPP v oblasti  znalostí  a kompetencí • 
v oblasti  psychologie a výchovy dítěte

KA04 - vzdělávací programy podporující akti vní • 
formy učení: zážitkovou pedagogiku a podporu 
přírodovědné gramotnosti  a výchovy ke vztahu 
k přírodě a životnímu prostředí

Předpokládané výstupy projektu: 
450 podpořených pedagogů předškolního • 
vzdělávání

17 nových vzdělávacích programů• 
Metodická příručka (250 ks)• 

Pro rok 2013 projekt Profesní rozvoj pedagogů 
předškolního vzdělávání připravuje 3 nové 
vzdělávací programy zaměřené na využití  ICT 
v práci pedagoga předškolního vzdělávání, 5 nových 
vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní 
rozvoj pedagoga, 5 nových vzdělávacích programů 
zaměřených na rozvoj odborných znalostí  v oblasti  
psychologie dítěte předškolního věku, jeho vývoje, 
potřeb a jeho výchovy a 4 nové vzdělávací programy 
zaměřené na využití  zážitkové pedagogiky v MŠ.

Projektový manažer 250+

Individuální projekt ostatní
Doba realizace:
1. 4. 2010 – 30. 11. 2012

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických 
pracovníků, kteří působí v pozici projektových 
manažerů a potřebují profesionální a komplexní 
podporu. V rámci projektu bylo realizováno 
5 klíčových akti vit, které byly spolu vzájemně 
propojené. Základem byl kompetenční profi l 
projektového manažera ve školství. Stanovuje 
kompetence a jejich úroveň v oblasti  sociální, 
kontextuální a odborné. Projektoví manažeři 
si mohli prostřednictvím on-line aplikace zjisti t 
svoji aktuální úroveň kompetencí vůči projektem 
nastavenému ideálnímu profi lu projektového 
manažera, zároveň jim v rámci osobní konzultace 
byly doporučeny vhodné akti vity projektu. Na profi l 
pak mohli navázat účastí  ve vzdělávacích modulech 
nebo absolvovat koučink atd. Někteří projektoví 
manažeři využili nabídky projektu vyzkoušet si věcný 
audit vlastního projektu podle Metodiky vytvořené 
v projektu PM 250+. V závěru dostali příležitost 
získat mezinárodní certi fi kát podle IPMA – level D: 
Certi fi kovaný projektový prakti kant. Projekt mimo 
jiné řeší pozici projektového manažera ve školství 
v ČR a v závěru předložil IPn Kariérní systém návrh 
Standardu pro studium k výkonu specializované 
činnosti  Projektový manažer ve školství v rozsahu 
250 hodin. 

Základní cíl projektu - vytvořit a pilotně ověřit 
systém rozvoje kompetencí projektových 
manažerů v oblasti  projektového řízení ve školství 
- byl v roce 2012 podpořen následujícími výstupy:

Návrh Standardu studia k výkonu specializované • 
činnosti  pro pozici projektový manažer ve 
škole
Balíček vzorové dokumentace pro projektové • 
manažery ve školství
Certi fi kovaní projektoví manažeři – držitelé • 
certi fi kátu IPMA, level D
Dvoudenní závěrečná konference PM 250+• 
Kompetenční profi l projektového manažera ve • 
školství
Metodika věcného auditu projektu • 
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Personální řízení (PEŘÍ)

Individuální projekt ostatní (IPo)
Doba realizace:
1. 9. 2009 – 31. 1. 2012

Projekt volně navazoval na již ukončený národní 
projekt Úspěšný ředitel. Jeho cílem byla podpora 
rozvoje klíčových kompetencí řídících pracovníků 
škol a školských zařízení v oblasti  personálního ří-
zení. V rámci projektu byl vytvořen nový vzdělá-
vací program, který se v šesti  studijních modulech 
zaměřoval na personální řízení jako dynamickou 
složku řízení školy či školského zařízení, na perso-
nální strategii a politi ku. Při tvorbě vzdělávacího 
programu se vycházelo ze soukromé sféry, kde 
vzdělávání v oblasti  personálního řízení tvoří zá-
klad manažerských schopností  a znalostí , a byly 

využity i zkušenosti  ze zahraničí. Vzdělávací pro-
gram byl pilotně ověřován v období září 2010 – 
září 2011 ve všech krajích ČR (kromě Prahy), a to 
v 17 studijních skupinách s 220 účastníky, úspěš-
ně absolvovalo 182 účastníků. Na základě výsled-
ků a evaluace těchto školení byl vzdělávací pro-
gram a studijní a metodické materiály inovovány 
a byly připraveny tři nové vzdělávací programy pro 
vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Na 
závěr projektu byl vydán sborník obsahující nej-
lepší závěrečné práce účastníků pilotního školení 
a uspořádána závěrečná konference projektu. 

Závěrečná evaluační konference projektu se usku-
tečnila 26. 9. 2011 v Pardubicích. Všechna vystou-
pení poukazovala na nutnost manažerského vzdě-
lávání pro výkon funkce ředitele školy a školských 
zařízení. V lednu 2012 byl projekt ukončen.

Kompas kompetencí projektového manažera ve školství 

ODBORNÉ
KOMPETENCE

KONTEXTUÁLNÍ
KOMPETENCE

SOCIÁLNÍ
KOMPETENCE

Řízení 
integrace 
projektu Řízení 

rozsahu 
projektu

Řízení času 
projektu

Finanční řízení 
projektu

Řízení jakosti 
projektu

Řízení rizik 
projektu

Řízení změn 
projektu

Práce s 
informacemi 

a dokumentací

Etika, právo 
a společenská 
odpovědnostProjektové 

řízení v 
kontextu 

organizace

Předcházení 
a zvládání kritických 

situací

Řízení výkonu a 
orientace na výsledky

Vedení a motivace 
projektového týmu

Komunikace a 
vyjednávání

KOMPETENCE 
PROJEKTOVÉHO 

MANAŽERA

Kompetenční model je složen ze 14 KOMPETENČNÍCH OBLASTÍ členěných do 3 KOMPETENČNÍCH SKUPIN: skupiny 
odborných kompetencí, sociálních kompetencí a kontextuálních kompetencí. Každá dílčí kompetenční oblast 
zahrnuje skupinu spolu souvisejících znalostí  a dovedností  (kompetencí). Oblasti  kompetencí byly sestaveny tak, 
aby posti hly hlavní skupiny znalostí  a dovedností , kterými by měl disponovat projektový manažer ve školství 
a rovněž tak, aby korespondovaly s mezinárodními standardy a uznávanými prakti kami v oblasti  projektového 
řízení (IPMA, PMI). Více na: htt p://www.projektmanazer.cz/vystupy-projektu
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Zvyšování kompetencí
vedoucích pracovníků ZUŠ
(ZVYKOM)

Grantový projekt
Doba realizace: 1. 11. 2009 – 31. 5. 2012
Realizátor: NIDV – Vzdělávací a konferenční cent-
rum Telč
Partneři projektu: Základní umělecká škola Havlíč-
kův Brod
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Hum-
polec

Cílem projektu bylo zvýšit kompetence ředitelů, 
zástupců ředitelů a perspekti vních učitelů základ-
ních uměleckých škol kraje Vysočina v oblasti  řídící 
a personální politi ky školy. Hlavní výstupy projek-
tu – plány řízení 22 základních uměleckých škol 
v kraji Vysočina. 
Závěrečná konference projektu se uskutečnila 
19. dubna 2012 za přítomnosti  38 účastníků pro-
jektu, ale také hostů z řad odborné veřejnosti , zá-
stupců města Telče a Krajského úřadu kraje Vyso-
čina. U příležitosti  konference byl vydán Sborník 
příspěvků a anotací, který podává základní infor-
mace o cílech, průběhu a výstupech projektu.
Pokračování projektových procesů v době udrži-
telnosti  předpokládá zajisti t odborné vzdělávání 
v rozsahu cca 6 hodiny alespoň dvakrát ročně, vy-
tvořit v rámci tohoto setkání prostor pro výměnu 
zkušeností  a příkladů dobré praxe a otevřít diskusi 
k implementaci plánu řízení do praxe školy.
První setkání účastníků projektu v rámci jeho udrži-
telnosti  proběhlo dne 4. října 2012. V rámci tohoto 
setkání byl pro vedoucí pracovníci ZUŠ připraven 
seminář na téma „Krizová komunikace v týmu“, 
který vedl PhDr. Vladimír Hřebíček. Na vzdělávání 
navazovalo diskusní fórum zaměřené na proble-
mati ku implementace plánu řízení do praxe školy.

Vytvoření vzdělávacích mo-
dulů pro pracovníky působící 
v oblasti  cestovního ruchu 
(MCR)

Grantový projekt
Doba realizace: 10. 5. 2010 – 31. 10. 2012
Realizátor: NIDV – VKC Telč

Partneři projektu: Městský úřad Telč, Kulturní zaří-
zení města Pelhřimova

Cílem projektu bylo vytvořit dvě sady vzdělávacích 
modulů pro oblast cestovního ruchu včetně kom-
plexní pedagogické dokumentace, pilotně ověřit 
použití  těchto vzdělávacích modulů na vzorku osob 
z cílové skupiny a na základě zpětné vazby z pilot-
ního ověřování vytvořit jejich fi nální podobu. Fi-
nálním výstupem projektu je deset vzdělávacích 
modulů, které budou v době udržitelnosti  projek-
tu nabízeny cílové skupině nejen v kraji Vysočina. 
Do projektu se zapojilo 20 účastníků, pracovníků 
informačních center nebo městských kulturních 
zařízení v kraji Vysočina.
V roce 2012 byla pilotně ověřena druhá sada vzdě-
lávacích modulů (včetně pedagogické dokumenta-
ce). Na základě evaluace obou pilotních sad byly 
provedeny fi nální opravy jednotlivých komponent 
pedagogické dokumentace a provedeno vyhodno-
cení celého pilotu. Ve dnech 11. – 12. října 2012 
proběhlo ve Vzdělávacím a konferenčním centru 
v Telči závěrečné setkání k projektu, na kterém 
byly představeny jednotlivé vzdělávací moduly 
včetně ukázky výuky a byly diskutovány možnosti  
jejich využití  v dalším vzdělávání pracovníků v ob-
lasti  cestovního ruchu v rámci celé ČR.

Projekt EU peníze školám
Oblast 1.4 EU peníze základním školám
Již v květnu 2010 vyhlásilo MŠMT výzvu v oblasti  
podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách – EU peníze základním školám. 
Jejím smyslem je podpořit rozvoj vzdělávacích 
oblastí , které se na základě mezinárodních i našich 
průzkumů výsledků vzdělávání žáků dlouhodobě 
ukazují jako problemati cké. Základní školy v celé 
ČR mimo hl. m. Prahu mohly předkládat své žádosti  
v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4 až do 20. 
prosince 2012. Projektovou žádost si školy sestavily 
kombinací šablon klíčových akti vit týkajících se 
sedmi vzdělávacích oblastí : Čtenářská a informační 
gramotnost • Cizí jazyky • Využívání ICT • 
Matemati ka • Přírodní vědy • Finanční gramotnost 
• Inkluzivní vzdělávání. Od února do října 2011 
realizoval NIDV ve všech krajích ČR celkem 156 
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seminářů pro příjemce, kterých se zúčastnilo 
cca 2821 osob z 2051 základních škol. V průběhu 
celého období poskytovali pracovníci NIDV školám 
metodickou podporu formou osobních konzultací. 
V roce 2012 lektoři NIDV poskytovali informační 
a metodickou podporu nejen zbývajícím cca 5% 
ZŠ, které se do projektu doposud nezapojily, ale 
i základním školám, které projekt již realizují.

Oblast 1.5 EU peníze středním školám
V červnu 2011 vyhlásilo MŠMT výzvu v oblasti  
podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
středních školách a konzervatořích – EU peníze 
středním školám. Celkový objem vyhrazených 
fi nančních prostředků pro tuto oblast podpory 
činil 1,5 mld. Kč. Jejím smyslem je zlepšení 
úrovně a kvality vzdělávání v oblastech, které se 
dlouhodobě ukazují jako problemati cké: Čtenářská 
a informační gramotnost • Cizí jazyky • Využívání 
ICT • Matemati ka • Odborné kompetence • 
Finanční gramotnost • Inkluzivní vzdělávání • 
Mentoring. O fi nanční dotaci si mohly střední školy 
a konzervatoře v ČR kromě hl. m. Prahy požádat 
předložením projektové žádosti  (ke stažení na 
www.msmt.cz), a to do 30. června 2012. V období 
od října do listopadu 2011 realizoval NIDV ve všech 
krajských pracoviští ch celkem 24 seminářů pro 
žadatele, kterých se zúčastnilo 517 osob z 303 
středních škol a 73 individuálních konzultací pro 
110 účastníků. Semináře vedli certi fi kovaní lektoři 
NIDV proškolení pro tuto oblast podpory pracovníky 
MŠMT. 

V období od  poloviny června 2012 do konce 
října 2012 byla zahájena realizace seminářů 
a individuálních konzultací pro příjemce 
podpory EU peníze Středním školám, které vedli 
zkušení akreditovaní lektoři NIDV proškoleni pro 
tuto oblast pracovníky MŠMT. V tomto období 
bylo prostřednictvím krajských pracovišť NIDV 
zrealizováno celkem 51 seminářů pro 1138 
účastníků z 611 SŠ a 110 individuálních konzultací 
pro 110 středních škol. Obsahem seminářů 
a konzultací byly Obecné informace, Finanční 
řízení projektu, Veřejné zakázky, Autorská práva, 
Výstupy a Monitorovací zpráva v aplikaci Benefi t 7, 
Informační zdroje k EU Peníze středním školám.

Celostátní soutěž digitálních výukových 
materiálů Domino ČR

Digitální technologie rozvíjejí učitelskou tvořivost 
a přispívají k zatrakti vnění a větší vizualizaci výu-
ky. V případě projektů EU peníze školám byly také 
nejvíce preferovány šablony zaměřené právě na 
tvorbu digitálních učebních materiálů a na vzdě-
lávání učitelů v oblasti  využívání moderních ko-
munikačních technologií. Protože dosud nebyla na 
celostátní úrovni vyhlášena žádná soutěž, která by 
dávala možnost učitelům ukázat své dovednosti  
v této oblasti  a prezentovat nejkvalitnější mate-
riály, vyhlásil Národní insti tut pro další vzdělávání 
ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery v roce 
2011 celonárodní soutěž DOMINO ČR. 
Úspěch a ohlas prvního ročníku soutěže mezi uči-
teli a školami, fi nanční podpora ze strany MŠMT 
a OP VK, ale i zájem odborné i profesní veřejnosti  
byly předpokladem pro vyhlášení druhého ročníku 
této soutěže v roce 2012, do kterého bylo přihláše-
no téměř 200 soutěžních prací. Přihlášené soutěž-
ní práce hodnoti la odborná porota, která vybrala 
do dvou zemských semifi nálových kol v Ostravě 
a v Praze po dvaceti  výukových objektech. Finálo-
vé kolo proběhlo 18. prosince 2012 v prostorách 
MŠMT. Vítěz soutěže získal kromě hodnotných cen 
také putovní cenu DOMINO. Podrobnější informa-
ce o soutěži na webu www.nidv/domino.cz.

Tento projekt je spolufi nancován z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ilustrační foto z archivu NIDV



37

Rozpočet kmenové činnosti  na rok 2012
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83 379 32 749 21 822 10 927 8 513 218 41 899 28 700 14 763 10 322 3 000 615 54 679 77

Rozpočet rezortních projektů na rok 2012
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Studium pro ředitele škol a školských 
zařízení

2 910 1 910 1 310 600 456  544 1 600 1 310 4,5

CISKOM 2.0 - Příprava a realizace školení 
pro funkce defi nované školským zákonem 
pro zajišťující chod procesů maturitní 
zkoušky na školách

5 199 3 817  3 817 1 136  246  5 199  

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

495 360  360   135  495  

Eti cká výchova 169 104  104   65  169  

Současné pojetí  výuky moderních dějin 125 50  50   75  125  

Síťování příkladů odborné praxe ve 
spolupráci SOŠ a fi rem v oblasti  odborné 
praxe

110 60  60   50  110  

Jazyková gramotnost 121 80  80   41  121  

Kyberšikana a její prevence 142 57  57   85  142  

Extremismus 95 40 40 55 95

Aktuální informace o změnách v RgŠ 100 100 100

Konference pro management škol 
a školských zařízení

100 45 45 55 100

Nastavení systému a podpora oborových 
a předmětových didakti k

55 55 55 55

Koncepce integrace cizinců Společné soužití  
2012

195 75 75 120 195

Národní akční plán prevence domácího 
násilí

90 42 42 48 90

CELKEM: 9 906 6 695 1 310 5 385 1 592 1 619 1 600 8 306
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Rozpočet projektů ESF na rok 2012

Název projektu
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Kariérní systém 5 279 3 793 1 654 2 139  1 260 16 210  4 5 275  1,9
Akti vační centra 3 569 2 547 905 1 642 866 9 147  1 3 568 1,5
PRO.MZ - Ciskom 2 827 2 255 2 255 118 7 447 5 2 822 9,5
Autoevaluace 1 724 1 233 231 1 002 331 160 2 1 722 0,5
Peří 4 238 2 912 2 222 690 871 9 446 3 4 235 2
Eti cká výchova 667 500 180 320 160 5 2 2 665 1,8
Podpora ZUŠ 3 960 830 180 650 280 2 2 848 4 3 956 0,3
PM 250+ 5 318 2 985 2 985 902 1 431 3 5 315 0
ICT 4 260 3 290 3 290 785 185 2 4 258 0
SPAP 581 390 390 115 76 1 580 0 
Šablony 378 243 243 24 111 378 0
Domino 168 90 90 78 168
Celkem: 32 969 21 068 5 372 15 696 5 712 48 6 141 27 32 942 17,5

Rozpočet NIDV celkem na rok 2012
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Kmenová 
činnost

83 379 32 749 21 822 10 927 8 513 218 41 899 28 700 14 763 10 322 3 000 615 54 679 77

Rezortní 
projekty

9 906 6 695 1 310 5 385 1 592 1 619 1 600 1 600 8 306 4,5

Projekty ESF 32 969 21 068 5 372 15 696 5 712 48 6 141 27 27 32 942 17,5

Celkem: 126 254 60 512 28 504 32 008 15 817 266 49 659 30 327 16 363 10 322 3 000 642 95 927 99
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Aktivační centraa

Od 1. září začalo NIDV v roli pa
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vzdělávání pro těžce zdrraa

(zkrácený název Aktivační c
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Hlavním cílem projektu
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Bulletin Národního institutu pro další vzdělává
í

ní

Elektronický zpravodaj NIDV září 20í 12 ročník I. číslo 1

O nás 
NIDV je příspěvková organizace Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího

vzdělávání pedagogických pracovníků, která dlouho-

době a systémově zabezpečuje profesní rozvoj pí eda-

gogických pracovníků v celé České republice.
Ve své nabídce vzdělávacích programů NIDV zohled-

ňuje specifikace státních priorit v oblasti dalšího

vzdělávání pedagogických pracovníků, plní resortní

úkoly MŠMT, reaTT guje na vzdělávací potřeby pedago-

gických pracovníků v jednotlivých regionech a posky-

tuje expertní, konzultační a metodické služby

a pomoc školám.

Díky svému zázemí (pracoviště v každém kraji ČR,

odbornost a profesionalita zaměstnanců a externích

spolupracovníků) je NIDV garantem kvality DVPP

v oblasti profesního rozvoje pedagogů a propojuje

praxi škol se záměry MŠMT, dlouhodobými priori-

tami státní vzdělávací politiky a výsledky pedagogic-

kého výzkumu.

NIDV v číslech: Statistické údaje za 1. pololetí 2012
Z toh

Otázky pro……ředitelkdd u NIDV Mgr. Helenu Plitzovll ouvvS čím přichází NIDV v novém školním
roce?

TaTT ké v letošním školnímroce chce NIDV jakodosud naplňovat svou ne-zastupitelnou roli celos-tátní vzdělávací institucea podporovat školy a pe-dagogy formou další-ho vzdělávání, konzultacía ostatních
práci a při 

VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
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Počet realizovaných
Počet

O

vzdělávacích programů účastníků13

3333

Kvalifikační a specializační
studia
Vzdělávací programypro školní managementVzdělávací proggggggramypro mateřsk

p
é šk

gg
olyVzdělávací programypro základní šk

g
Vzdělá

Hodinová dotacecelkem

653
11 707 167 992

10 423

Příspěvek NIDV ke 

zvyšování kvalifikace

pedagogů 

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů

(SPAP), který byl zahájen 1. 9. 2011 a potrvá

do 31. 8. 2014, je určen pro cílovou skupinu

1100 pedagogických pracovníků škol a škol-

ských zařízení, kteří poí třebují k výkonu své

práce odpovídající kvalifikaci. 

V rámci projo ektu jsou realizována tato studia:

Studium pedagogiky A (učitelé odborných

předmětů SŠ, učitelé praktického vyučování

SŠ, učitelé odborného výcviku SŠ, učitelé umě-

leckých oborů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích,

učitelé jazykových škol s právem státní jazy-

kové zkoušky)  

Studium pedagogiky B (vychovatelé, peda-

gogové volného času, asistenti pedagoga (min.

se středním vzděláním) 

Vzdělávací program pro asistenty peda-

goga (asistenti pedagoga min. se základním

vzděláním) 

Očekávané výstupy projektu:

Inovace Standardů pro udělování akredi-

tací pro DVPP pro Studium pedagogiky

a Vzdělávacího programu pro Asistenty

pedagoga 

Vytvoření kritérií pro hodnocení kvality Stu-

dia pedagogiky a Vzdělávacího programu

pro Asistenty pedagoga

Vytváření moí dulů pro distanční vzdělávání

azykové kurzy odborné středoškolské 

angličtiny pro chemiky a strojaře

NIDV pořádá na podzim 2012 ve vybraných krajích ČR Kurzy odborné angličtiny pro chemiky – chemická

terminologie a Kurzy odborné angličtiny pro strojaře – strojnická terminologie, které jsou určeny 

pro učitele angličtiny a odborných předmětů na středních (i základních) školách.

Organizace kurzů:

20 vyučovacích hodin ve formě 4 prezenčních seminářů

10 hodin online učení v prostředí OPEN LEARNING za podpory odborně proškoleného lektora.

Kurzovné včetně studijních materiálů: 2970 Kč. Účastnický poplatek lze financovat z prostředků EU peníze

středním školám. Kontakty na garanty programu a možnost přihlášení na www.nidv.cz

TermíTT ny Kurzů AJ pro chemiky:

1. seminář
2. seminář

3. seminář
4. seminář

pracoviště NIDV

23. 10.
6. 11.

20. 11.
6. 12.

Zlín 

26. 10.
9. 11.

23. 11.
7. 12.

Pardubice

24. 10.
7. 11.

21. 11.
7. 12.

Ostrava

3. 10.
17. 10.

7. 11.
21. 11.

Plzeň 

15. 10.
22. 10.

5. 11.
12. 11.

České Budějovice

Termíny Kurzů AJ pro strojaře:

1. seminář
2. seminář

3. seminář
4. seminář

pracoviště NIDV

15. 10.
29. 10.

12. 11.
26. 11.

Brno 

5. 10.
19. 10.

2. 11.
16. 11.

České Budějovice 

18. 10.
1. 11.

15. 11.
29. 11.

Hradec Králové

1. 10.
15. 10.

29. 10.
12. 11.

Liberec 

4. 10.
11. 10.

18. 10.
25. 10.

Praha 

15. 10.
29. 10.

12. 11.
26. 11.

Ústí nad Labem 
í

2. 11.
9. 11.

16. 11.
23. 11.

Olomouc 

Kvalitní digitální učební materiály 
í

by neměly zůstat bez povšimnutí

Druhý ročník celostátní soutěže digitálních vý-

ukových objektů, kterou vyhlásil Národní insti-

tut pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT,

školami a partnery, je již v plném proudu.

Tak jako loni mají i dnes učitelé možnost ukázat své

dovednosti v této oblasti a prezentovat nejkvalitnější

výukové materiály. Cílem soutěže je totiž motivovat

a podpořit aktivitu učitelů v tvorbě DUM i zájem

o inovaci vyučovacího procesu a rozšíření ICT do vět-

šiny předmětů vyučovaných na školách. 

Druhého ročníku této soutěže se mohou účastnit 

pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří

vytvoří v libovolné 
í

oblasti či oboru vzdělávání vlastní

elektronický výukový materiál včetně metodiky, pra-

covních listů i pomocných materiálů. Do soutěže

budou zařazeny rovněž výukové materiály pro do-

mácí přípravu žáků. Přihlásit se je možné prostřed-

nictvím http://nidv.cz/domino/. Soutěžní práí ce 

se vkládají prostřednictvím registrační fí ormuláře na

webových stránkách http://domino.nidv.cz.

Přihlášené soutěžní práce bude hodnotit odborná po-

rota, která vybere do dvou zemských semifinálových

kol v Ostravě a v Praze po dvaceti výukových objektech.

Časový harmonogram soutěže:

28. března 2012

Vyhlášení 2. ročníku soutěže DOMINO ČR

2012 – 2013

10. října 2012

Uzávěrka pro podání přihlášek

7. listopadu 1212

Semifinálové kolo v Praze

8. listopadu 1212

Semifinálové kolo v Ostravě

V návaznosti na obě semifinálová kola se v Praze

a Ostravě uskuteční doprovodné semináře k využí-

vání ICT ve školách a tvorbě DUM.

Prosinec 2012

Finálové kolo soutěže – celostátní přehlídka

bj ktb ů DOMINO ČR, které se uskutečnilo
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