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pozdravení čtenářů

Rok 2014 byl v životě Národního institutu pro další 
vzdělávání rozhodně mimořádný. Mělo se v něm pro-
kázat, že sloučení s Národním institutem dětí a mlá-
deže, které bylo nepopiratelně situací zátěžovou, při-
nese novou kvalitu jak v oblasti služeb, tak i do vnitřní 
kultury organizace. Tato výroční zpráva přináší svědec-
tví o tom, že rozšíření o oblasti neformálního (dříve 
mimoškolního) vzdělávání i podpory talentovaných  
a nadaných dětí a mladých lidí proběhlo úspěšně.
Současně v roce 2014 vrcholily některé projekty, jež 
svým významem značně přesahují standardní činnost 
NIDV: Etická výchova a její cesta k žákům základních 
škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, Kariérní 
systém či K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v nefor-
málním vzdělávání. Navíc byly odstartovány další dva 
„velké“ projekty Informační centra digitálního vzdě-
lávání (ICDV) a Rozvoj cizojazyčných a interkulturních 
kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním 
rodilých mluvčích a metody CLIL. Paralelně s tím ještě 
NIDV zajišťoval kvalitní realizaci 13 rezortních projek-
tů, mezi nimi i Přípravu a realizaci školení zajištujících 
chod procesů maturitní zkoušky na školách (CISKOM 
4.0).
Věřím, že v této výroční zprávě naleznete potvrzení 
toho, že NIDV v roce svých devátých narozenin byl 
skutečně odborně kompetentní institucí, otevřenou, 
dostupnou a transparentní, která nabízí rovný a part-
nerský přístup všem, kteří v oblasti výchovy a vzdělá-
vání chtějí využívat jeho služby.
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Národní institut pro další vzdělávání (Nidv)
základní informace

statut

NIDV je přímo řízená příspěvková organizace Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
(dále MŠMT), která celostátně garantuje další vzdělá-
vání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení, školských zařízení pro zájmové  
a další vzdělávání i pracovníků nestátních neziskových 
organizací pracujících s dětmi a mládeží v celé České 
republice. NIDV je zařazen do rejstříku škol a školských 
zařízení. 

Činnost NIDV vychází ze zřizovací listiny NIDV, ze stra-
tegických dokumentů MŠMT a Evropské unie (Národ-
ní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá 
kniha; Strategie celoživotního učení ČR; Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR  

a dlouhodobé záměry jednotlivých krajů). Vzdělávací 
projekty a programy NIDV konkrétně realizuje podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdě-
lávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi  
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 
znění pozdějších předpisů.
Svými aktivitami zohledňuje NIDV státní priority v ob-
lasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
plní rezortní úkoly MŠMT a zároveň reaguje na vzdělá-
vací potřeby pedagogických pracovníků v jednotlivých 
krajích. Při plánování činnosti NIDV jsou využívány 
zkušenosti s řešením úkolů v uplynulých obdobích, 
analýzy potřeb v různých oblastech, výsledky výzku-
mu a monitoringu Dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP) a hodnocení jeho kvality. 
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Historie organizace
V roce 2000 zřídilo MŠMT v každém ze 14 krajů České 
republiky pedagogické centrum, které v rámci DVPP 
realizovalo schválené hlavní cíle vzdělávací politiky 
státu a integrační programy českého a evropského 
školství.
Z rozhodnutí ministryně školství došlo k 31. prosin-
ci 2004 ke zrušení 13 pedagogických center – kromě 
Pedagogického centra Praha, které se 1. ledna 2005 
transformovalo v instituci s celostátní působností  
s detašovanými pracovišti v každém kraji. S účinnos-
tí od 1. dubna 2005 bylo Pedagogické centrum Praha 
přejmenováno na Národní institut pro další vzdělávání.
Od 1. ledna 2014 pak pod NIDV přešly činnosti Národ-
ního institutu dětí a mládeže (NIDM), který byl roz-
hodnutím vlády k 31. prosinci 2013 zrušen.

poslání Nidv

•	 Jsme významným a spolehlivým partnerem na 
cestě profesního rozvoje pedagogů i dalších 
osob věnujících se zajišťování volnočasových 
aktivit dětí a mládeže

•	 Garantujeme dostupnost, kvalitu a komplex-
nost vzdělávacích, rozvojových a konzultačních 
služeb

•	 zajišťujeme systémovou podporu rozvoje nadá-
ní a péče o nadané

•	 vytváříme platformu pro sdílení informací, ná-
zorů a zkušeností mezi veřejností, regionálním 
školstvím, ministerstvem školství a dalšími sub-
jekty v oblasti vzdělávání a výchovy

struktura aktivit Nidv
•	 Metodická a vzdělávací činnost

a) vzdělávání ve státních prioritách v rámci projektů 
a rezortních úkolů

b) studia ke splnění kvalifikačních předpokladů pe-
dagogických pracovníků 

c) studia ke splnění dalších kvalifikačních předpo-
kladů – studia k výkonu specializovaných činností

d) příprava pedagogických pracovníků na vykoná-
vání funkcí souvisejících s realizací státní zkoušky

e) průběžné další vzdělávání pedagogických pra-
covníků škol a školských zařízení i odborná pří-
prava pracovníků NNO dětí a mládeže

•	 systémová podpora nadání a péče o nadané, pří-
prava a realizace celostátních kol soutěží a přehlí-
dek včetně mezinárodních nadstaveb

•	 Koncepční a analytická činnost včetně výzkumu 
v oblasti volného času dětí a mádeže

•	 Expertní služby, konzultace a poradenství školám
•	 Oblast mezinárodní spolupráce a projektů EsF
•	 Administrativní zajištění programů státní podpory 

dětí a mládeže

•	 publikační a ediční činnost
•	 Ekonomická a provozní činnost
•	 organizační, ubytovací a stravovací služby

Metodická a vzdělávací činnost Nidv
Toto je dominantní oblast působení NIDV, která vede 
k systematické profesní podpoře pedagogických pra-
covníků škol a školských zařízení. Proto se jí též ve 
Výroční zprávě bude věnovat samostatný oddíl. Zde 
pouze uvádíme základní strukturaci:

projekty EsF – op vK
•	 IPn – Individuální projekty národní 
•	 IPo – Individuální projekty ostatní 
•	 GP – Grantové projekty 
•	 Pořádání celostátní soutěže digitálních výukových 

objektů DOMINO ČR

Kvalifikační studia – kariérní vzdělávání
•	 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 

zařízení
•	 Kvalifikační studium pro řídící pracovníky zařízení 

pro zájmové vzdělávání (Funkční studium)
•	 Studium Koordinátor ŠVP
•	 Studium pedagogiky
•	 Studium pedagogiky volného času
•	 Studium pro asistenta pedagoga
•	 Studium Koordinátor environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty (EVVO) 

průběžné vzdělávání v těchto oblastech
•	 Management 
•	 Předškolní vzdělávání 
•	 Základní vzdělávání
•	 Střední vzdělávání
•	 Zájmové a neformální vzdělávání
•	 Konzultační centra
•	 Jazykové vzdělávání* 
•	 Vzdělávání v oblasti ICT* 
•	 Speciální a inkluzivní vzdělávání*
V rámci této činnosti se také vytvářejí akreditace vzdě-
lávacích programů, probíhá jejich aktualizace a tvorba 
nových vzdělávacích programů v souladu s koncepcí 
DVPP. 

* Jedná se o podoblast, která je zahrnuta do oblastí Management, 
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání a Střední vzdělávání
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 systémová podpora nadání a péče  
o nadané
Po sloučení s NIDM se NIDV věnuje oblasti rozvoje  
a uplatnění nadání dětí, žáků a studentů v nejrůzněj-
ších oblastech lidské činnosti, v oborech přírodověd-
ných, technických, humanitních a společenskověd-
ních. NIDV prostřednictvím oddělení Talentcentra ve 
sledovaném období zajišťoval:

	14 soutěží vyhlašovaných MŠMT včetně navazují-
cích soutěžních a nesoutěžních aktivit v ČR a v za-
hraničí

• projekt Talnet, soubor systematických půlročních 
až ročních aktivit většinou nesoutěžního charakte-
ru s oborovým zaměřením: fyzika, chemie, biolo-
gie, geografie, matematika, astronomie, aplikované  
a multioborové aktivity 

• rezortní úkol PERUN (Péče, rozvoj a uplatnění nadá-
ní) realizovaný v letech 2011 až červen 2014, v rám-
ci kterého byly vytvořeny a ověřeny základní prvky 
systému podpory a péče o nadané v přírodních vě-
dách, technických oborech a matematice

• postupné zavádění Systému podpory nadání v sou-
vislosti s naplňováním Koncepce podpory rozvoje 
nadání a péče o nadané na období 2014–2020.

Této druhé profilující oblasti věnujeme ve Výroční 
zprávě rovněž samostatnou kapitolu.

Koncepční a analytická činnost
NIDV se aktivně podílí na vytváření a připomínková-
ní některých strategických dokumentů MŠMT. Závěry 
z těchto dokumentů jsou zohledňovány při přípravě 
koncepce DVPP v krátkodobém i dlouhodobém ho-
rizontu. Současně monitoruje nové trendy v oblasti 
vzdělávání a výstupy z českých i zahraničních výzku-
mů a projektů. Prostřednictvím evaluačních dotaz-
níků a výzkumných šetření průběžně sleduje kvalitu 
svých vzdělávacích programů po stránce obsahové  
i organizační. Získaná data slouží jako podklad pro 
tvorbu koncepcí jednotlivých vzdělávacích oblastí  
i strategického plánování celé organizace.
Zásadním přínosem NIDV v této oblasti je zpracování 
kariérního systému učitelů a ředitelů škol. Vývojem 
tohoto nástroje, který má umožnit celoživotní zvyšo-
vání kvality práce učitelů a ředitelů s návazností na 
motivující systém odměňování podle transparentních 
pravidel, se NIDV zabývá od března roku 2012. V této 
výroční zprávě mu logicky věnujeme samostatnou ka-
pitolu.
Pro zájemce o aktuální data z oblasti života naší nej-
mladší generace nabízí NIDV přehledně tříděné zprávy 
z výzkumných šetření a absolventských prací zveřejňo-
vané v Národním registru výzkumů o dětech a mládeži 
(www.vyzkum-mladez.cz).
NIDV pravidelně připravuje sumář nejdůležitějších in-
formací z rezortu školství a zasílá je prostřednictvím 
svých krajských pracovišť přímo ředitelkám a ředite-
lům škol. 

Expertní, konzultační a poradenská  
činnost
NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci  
s MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě vzděláva-
cích dokumentů. Pracovníci NIDV jsou členy různých 
expertních skupin; výstupy práce z těchto skupin jsou 
zohledňovány při plánování činnosti organizace. Dů-
ležitou aktivitou, kterou NIDV provádí, je poradenská  
a konzultační činnost pro pedagogické pracovníky 
všech druhů a typů škol v různých oblastech, a zejména 
činnost konzultačních center k problematice realizace 
a následných úprav školních vzdělávacích programů 
a k uskutečňování kurikulární reformy na základních 
školách a nižších stupních víceletých gymnázií. Dále 
sem patří konzultační činnost v oblasti podpory a péče  
o nadané.

Mezinárodní spolupráce
Zahraniční spolupráce NIDV v r. 2014 byla významně 
ovlivněna sloučením s NIDM a zařazením probíhajících 
aktivit do činnosti nově rozšířeného NIDV.
1. NIDV převzalo reprezentování české oblasti zájmo-

vého vzdělávání v zahraničí přijetím členství v mezi-
národní organizaci EAICY (Evropská asociace institucí 
neformálního vzdělávání dětí a mládeže) a obnove-
ním členství České republiky v ENYC (Evropská síť 
center mládeže), se kterou v minulosti česká zařízení 
zájmového vzdělávání intenzivně spolupracovala.

2. Zástupkyně NIDV Michaela Tužilová je členkou prezí-
dia EAICY a podílí se tak velkou měrou na směřování  
a realizování aktivit této organizace. V roce 2014 se se 
svým příspěvkem zúčastnila i konference Searching 
dialog between formal and non-formal education, 
kterou EAICY pořádala 21. května 2014 ve Vilniusu. 
NIDV se rovněž značným dílem podílel na organizaci 
a průběhu generálního shromáždění EAICY konané-
ho 21. 11. 2014 a spolu s ním připravené konference 
Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi.

3. Ve dnech 1.–6. 6. 2014 organizoval NIDV ve spolu-
práci s EAICY a SP DDM (Sdružení pracovníků domů 
dětí a mládeže ČR) studijní pobyt SVES s názvem 
„Neformální vzdělávání v Praze? Samozřejmě!“. Tý-
denní studijní návštěvy se zúčastnilo osm expertů 
z oblasti školství ze  sedmi členských zemí Evropské 
unie. Mezi účastníky byli zástupci formálního i ne-
formálního vzdělávání, státních i nestátních zaříze-
ní, soukromých škol, knihovny i odborného učiliště.

4. Zástupce NIDV začal pracovat v několika komisích 
projednávajících zahraniční aktivity v oblasti for-
málního i neformálního školství: 

 Schvalovací komise programu Erasmus+ Mládež
 Výbor pro oblast mládeže programu Erasmus+
 Rada programu Erasmus+
5. Zástupce NIDV měl rovněž příležitost zúčastnit se 

studijního programu SVES  A l´école du catalogage: 
le chateau de Maredolce, který se konal 7.–11. 4. 
2014. Cílem studijního pobytu bylo především se-
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známit účastníky s projektem, který se úspěšně po-
dařilo zrealizovat v Itálii a který by podle organizá-
torů mohl být snadno zopakován na jiném území, 
v jiných kulturních podmínkách i za jiných ekono-
mických podmínek se stejným výsledkem. Jeho ob-
sahem byla inkluze žáků ze sociálně slabých rodin 
a dlouhodobé zapojení studentů ohrožených soci-
álně patologickými jevy ve znevýhodněných oblas-
tech, ve kterých žijí a chodí do školy. Účast na této 
studijní cestě se stala motivem k přípravě projektu 
KA1 Erasmus+ Inkluzivní vzdělávání v Evropě pro 
NIDV, který byl podán v březnu 2015.

6. Účast na studijním kurzu Grundtvig Communica-
tion and Social Strategies, konaného 23. 2. – 1. 3. 
2014 v Lisabonu přinesla NIDV spolupráci se dvě-
ma portugalskými organizacemi (Clube Intercultu-
ral Européu a Asociacao PAR – Respostas Sociais), 
které se následně staly partnery pro projekty NIDV. 
Kurz angažující i anglické a rakouské školitele se-
známil 12 účastníků z evropských zemí s pokročilou 
prací se sdělovacími prostředky a především s klady 
i zápory sociálních sítí pro mládež ve školním věku.

7. Oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce (KMS) 
se rovněž velkou měrou podílelo na přípravě a rea-
lizaci projektu Cizí jazyky pro školy – KA 2 Podpora 
internacionalizace škol. Spolupracovalo především 
na zajištění obsahu 3 navazujících seminářů, jejichž 
cílem bylo proškolit pedagogy v přípravě, výstavbě 
a vedení projektových aktivit. Semináře probíhají 
vždy v Praze, Brně a Pardubicích, realizace projektu 
trvá až do 1. pololetí r. 2015.

8. KMS se rovněž podílelo na přípravě projektu KA2 Eras-
mus+ – Platforma neformálního vzdělávání III, jehož 
předkladatelem je k dubnovému termínu 2015 fran-
couzský partner CEMEA France. Součástí zahajovacích 
aktivit  byla i přípravná schůzka všech sedmi partnerů 
projektu, která se konala 21.–22. 5. 2014 v Paříži. 

Mezinárodní aktivity související s podporou nadaných 
jsou uvedeny v příslušné kapitole.

administrativně-technické zajištění 
programů státní podpory

NIDV zajistilo v roce 2014 pro MŠMT a pracovníky škol  
a školských zařízení, resp. NNO administrativně-technic-
ké zajištění celkem 9 dotačních řízení v těchto oblastech:

a) státní podpora práce s dětmi a mládeží pro nestátní 
neziskové organizace na léta 2011–2015 – v 5 dotač-
ních řízeních bylo přijato celkem 288 projektových 
žádostí, po formální a odborné kontrole pak MŠMT 
podpořilo 197 projektů v celkové výši 168 260 000 Kč,

b) primární prevence rizikového chování – ve 2 dotačních 
programech bylo přijato celkem 280 projektových 
žádostí, po formální a odborné kontrole pak MŠMT 
podpořilo 164 projektů v celkové výši 19 256 954 Kč,

c) podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 
středních škol a studentů vyšších odborných škol 
– ve 2 dotačních programech bylo přijato celkem 
257 projektových žádostí, po formální a odborné 
kontrole pak MŠMT podpořilo 253 projektů v cel-
kové výši 4 717 100 Kč.

Název programu Počet přijatých 
žádostí

Počet žádostí doporučených 
k udělení dotace

Celková výše 
dotace

Program č. 1 – práce s organizovanou mládeží 43 38 117 534 000,-
Program č. 2 – práce s neorganizovanou mládeží 151 101 38 456 000,-
Program č. 4 – práce ICM 18 18 6 270 000,-
Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže 17 12 2 532 000,-
Podpora práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi 59 28 3 468 000,-
Celkem 288 197 168 260 000,-

primární prevence rizikového chování

Název programu Počet přijatých 
žádostí

Počet žádostí doporučených 
k udělení dotace

Celková výše 
dotace

Prevence kriminality 156 85 8 609 161,-
Protidrogová prevence 124 79 10 647 793,-
Celkem 280 164 19 256 954,-

program podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů voš 

Dotační řízení Počet přijatých 
žádostí

Počet žádostí doporučených 
k udělení dotace

Celková výše 
dotace

I. pololetí 2014 127 127 2 538 800,-
II. pololetí 2014 130 126 2 178 300,-
Celkem 257 253 4 717 100,-

Celkově za r. 2014 NIDV přijalo a vyhodnotilo 606 žádostí o státní podporu. K realizaci sběru a hodnocení projekto-
vých žádostí používalo NIDV vlastní webový informační systém na adrese http://is-prevence.msmt.cz/.

státní podpora práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 – 2015:



9

publikační a ediční činnost

Bulleti n Národního insti tutu pro další vzdělávání  2014  ročník III.  číslo 2  1  

V listopadu 2014 proběhnou na krajských 
pracovištích NIDV pro pedagogy ZŠ a MŠ 
jednodenní vzdělávací programy Jak pra-
covat s výukovými objekty určenými pro 
výuku dopravní výchovy a Dopravní vý-
chova – metody a formy práce. 
Na základě doplnění RVP ZV se stala do-
pravní výchova povinnou součástí výuky. 
Chybějí výukové objekty, metody a formy 
práce pro naplňování cílů RVP, výstupů, 
standardů a rozvoj klíčových kompeten-
cí. Programy ukážou pedagogům, jak uchopit 
téma dopravní výchovy a jak s ním pracovat 
v souvislostech s ostatními předměty a jak je 
zařadit do výuky. Představí současné i nově 
vznikající výukové materiály pro školy všech 
stupňů a naučí je s nimi pracovat. Součástí 
programu bude rovněž seznámení pedago-
gů s fungováním dětských dopravních hřišť 
a významem pro využití jejich kapacit v rám-
ci výuky na ZŠ a doporučujícím zařazení na 
MŠ. Pedagogům bude představena práce 
s žáky na DDH a demonstrovány výukové 
materiály, které jsou v současné době na hři-
štích používány pro téma dopravní výchovy, 
zejména v oblasti bezpečnosti cyklistů. Dů-
raz bude kladen na praktický nácvik zmiňo-
vaných forem výuky. Vzdělávací programy 
tak pomohou pedagogům prakticky zařadit 
dopravní výchovu do svých ŠVP. Semináře 
vedou zkušené lektorky z praxe.

Bulletin
Národního institutu pro další vzdělávání
Elektronický zpravodaj NIDV    2014    ročník III.   číslo 2

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Termíny seminářů:

NIDV České Budějovice

3. listopadu od 10.00–15.00 hodin

Hlásit se můžete na kopunova@nidv.cz, 
tel: 387 699 019

NIDV Praha a Střední Čechy

5. listopadu od 9.00–14.00 hodin

Hlásit se můžete na simsova@nidv.cz, 
tel: 222 122 311 

NIDV Brno

7. listopadu od 10.00–15.00 hodin

Hlásit se můžete na havranova@nidv.cz, 
tel: 543 541 274

Rezortní úkol:
Mimořádné události a dopravní výchova ve školství

NIDV je nyní i na Facebooku
Dne 1. 9. 2014 se Národní institut pro další vzdělávání přidal na sociální síť Facebook. 
Věříme, že se nám tak podaří oslovit nové učitele a zároveň upevnit kontakty se stáva-
jícími klienty.
Chtěli bychom, aby se Facebook profi l NIDV stal místem, kde se pedagogové dozvědí 
něco nového, kde budou mít možnost diskutovat o aktuálních tématech a kam se bu-
dou vždy rádi vracet. Pokud se chcete do naší sítě přidat i Vy, dejte nám svůj „like“ na 
https://www.facebook.com/NIDV.cz.
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Kurzy odborného cizího jazyka
pro učitele středních škol

Národní institut pro další vzdělávání připravil vzdělávací nabídku, která zaplňuje doposud chybějící článek v dalším vzdělávání učitelů SŠ a splňuje 
nejnovější trendy ve vzdělávání s využitím ICT a kombinací prezenčního a on-line studia:

Kurz odborné angličtiny pro strojaře – strojírenská terminologie Kurz odborné němčiny pro strojaře – strojírenská terminologie
Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing  Kurz odborné němčiny se zaměřením na obchod a marketing 
Kurz odborné angličtiny pro služby v cestovním ruchu  Kurz odborné ruštiny se zaměřením na obchod a marketing 
Kurz odborné němčiny pro zdravotnické obory

Kurzy jsou určeny pro učitele cizích jazyků a odborných předmětů na středních školách, kteří budou vyučovat žáky odbornou terminologii v angličtině nebo 
němčině.

Pracoviště NIDV Kurz Termíny: Garant

Plzeň NJ obchod a marketing Kurzy již proběhly zahorikova@nidv.cz

Plzeň AJ cestovní ruch Kurzy již proběhly zahorikova@nidv.cz

Jihlava AJ cestovní ruch Kurzy již proběhly proksova@nidv.cz

Liberec NJ cestovní ruch 13.11. 25.11. 11.12. dlabolova@nidv.cz

Ústí n. Labem AJ obchod a marketing 12.11. 26.11. 10.12. fl anderkova@nidv.cz

HK NJ pro strojaře Kurzy již proběhly barta@nidv.cz

HK RJ obchod a marketing Kurzy již proběhly barta@nidv.cz

Karlovy Vary NJ cestovní ruch Kurzy již proběhly 3.11. muhlheimova@nidv.cz

Místo konání:   Termín: Garant:

Praha Němčina pro zdravotnické obory NIDV Praha 21.11. matouskova@nidv.cz

Pardubice Němčina pro zdravotnické obory NIDV Pardubice 21.11.  effenberkova@nidv.cz

Č. Budějovice Němčina pro zdravotnické obory JŠ Polyglot   5.11. jarkovska@nidv.cz

Brno Němčina pro zdravotnické obory JŠ Polyglot 12.11. saitzova@nidv.cz

Kurz je dotován MŠMT v rámci rezortních úkolů a je nabízen účastníkům zdarma. Podmínkou účasti je, aby zájemce 
vykonával pozici učitele na střední škole. Doporučená min. jazyková úroveň je B1.
Přihlášky a bližší informace na uvedených kontaktech garantů kurzu.

Činnosti, které jsou zahrnuty v této oblasti, přispívají 
k vyšší informovanosti o NIDV, jeho poslání, významu 
a aktivitách. 
V průběhu roku 2014 byla dvakrát vydána interaktiv-
ní elektronická Programová nabídka NIDV. Důležitým 
zdrojem aktuálních informací je externí web NIDV 
www.nidv.cz. Významné informace, tiskové zprávy  
a články jsou zveřejňovány rovněž na webových por-
tálech jiných institucí a organizací, především na webu 
MŠMT (www.msmt.cz), dále v odborném tisku s ce-
lostátní působností či v regionálních sdělovacích pro-
středcích. Další publicita je zajišťována prostřednic-
tvím letáků a propagačních materiálů a předmětů. Od 
roku 2012 vydává NIDV elektronický informační zpra-
vodaj Bulletin NIDV, jehož tištěná podoba se stala do-
provodným a propagačním materiálem významných 
celostátní konferencí a jiných aktivit NIDV. 
Ediční činnost NIDV podporuje nabízené vzdělávací 
programy a projekty a kromě funkce odborně-meto-
dické plní i funkci informační. Odborně-metodické pu-
blikace jsou určeny pro účastníky seminářů, popř. pro 
účastníky vzdělávacích programů v projektech. Každý 
rok je v rámci ediční činnosti v NIDV vydáváno 15 až 20 
nových titulů. Jedná se především o nejlepší závěrečné 
práce ze studia pro ředitele škol a školských zařízení, 
funkčního studia v oblasti zájmového vzdělávání  
a studia pedagogiky, včetně pedagogiky volného času. 
Ty budou volně k dispozici ke stažení zájemcům z řad 
pedagogické veřejnosti. 
V rámci projektu Etická výchova a učebnice, který 
byl v listopadu 2014 ukončen závěrečnou konferencí, 
byla vydána ucelená řadu 4 dílů učebnic Etické výcho-
vy pro 1.–9. ročník ZŠ, která je akreditována doložkou 
MŠMT. Každý ročník obsahuje 36 ověřených námětů 
na hodinovou výuku této formy osobnostního rozvo-
je. Pro každou věkovou skupinu žáků (resp. díl uce-
lené řady učebnic) je zhotoven dobrodružný komiks 
akcentující vzdělávací témata dané věkové kategorie 
a současnou popularitu této moderní formy komu-
nikace s žákem. Jako další moderní prvek výuky byla 
vytvořena audiovizuální pomůcka prezentující obsah 
10 rozvíjených sociálních kompetencí žáka v moder-
ním příběhovém zpracování, podněcujícím aktivitu 
žáků ve vyučovacích hodinách a ilustrující probíranou 
látku. Dále byly zpracovány komplexní obsahy učiva 
v jednotlivých ročnících pro předmět Etická výcho-
va podle platného RVP a vznikl podpůrný metodický 
oborový portál www.etickavychova.cz, který bude 
popularizovat tuto formu osobnostního rozvoje a pe-
dagogové zde najdou všechny vzdělávací materiály  
a metodickou podporu k výuce.
V rámci činnosti Talentcentra byla v roce 2014 vydána 
publikace SOČ – Přístupy – Postupy – Praktické rady 
pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací 
SOČ a sborník Svět nadání.
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Druh 
projektu Název projektu

Doba 
realizace 
projektu

Cíl projektu Výše přidělené 
dotace v Kč

IPo

Etická výchova a její cesta  
k žákům základních škol 

a nižších ročníků 
víceletých gymnázií 

(Etická výchova a učebnice)

1. 1. 2012  
– 

31. 12. 2014

Cílem projektu je podpořit implementaci nového doplňujícího 
vzdělávacího oboru „Etická výchova“ do základních škol  
a víceletých gymnázií dle opatření č. j. 12586/2009-22  

ze dne 16. 12. 2009 o zavedení etické výchovy do RVP.

20 819 583,00

IPo

Rozvoj cizojazyčných a interkul-
turních kompetencí žáků  

a učitelů základních škol zavá-
děním rodilých mluvčích  

a metody CLIL

10. 10. 2014
 – 

31. 7. 2015

Cílem projektu je zvyšování interkulturních a jazykových 
kompetencí žáků a pracovníků základních škol s důrazem na 
jejich schopnost aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty  

i mimo výuku ve škole, ale též při profesní přípravě, uplatnění 
na pracovním trhu i v osobním a společenském životě.

56 688 328,31

IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů 
(SPAP)

1. 9. 2011 
– 

31. 8. 2014

Cílem projektu je umožnit doplnění vzdělání pedago-
gickým pracovníkům, kterým chybí zákonem stanovená 
pedagogicko-psychologická kvalifikace a studium pro 

asistenty pedagoga a pro pedagogy volného času.

14 250 255,04

IPo
Vzdělávání a podpora ZŠ v 

oblasti zdravého životního stylu 
a dopravní výchovy

9. 10. 2014
 – 

31. 7. 2015

Cílem je podpořit a rozšířit vzdělávání žáků a pedagogů ZŠ  
v oblasti preventivních programů pro zdravý životní styl  

a dopravní výchovu.
7 011 326,39

IPn K2 – Kvalita a konkurenceschop-
nost v neformálním vzdělávání

1. 10. 2012
–

 30. 6. 2015

Cílem projektu je zavedení systému uznávání neformálního 
vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti  

a zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi  
a mládeží a mládeže prostřednictvím nástrojů řízení kvality 
činnosti a definování i prezentování kompetencí získaných 

nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávání.

54 474 838,00

IPn
Aktivační centra – vzdělávání pro 

těžce zdravotně postižené 
(Aktivační centra)

1. 9. 2012  
– 

30. 6. 2014

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání 
žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

postižením více vadami a autismem, kteří jsou žáky  
základních škol speciálních.

18 693 033,10

IPo
Komplexní podpora ICT koordi-

nátorů na základních a středních 
školách (ICT profesionál)

1. 3. 2011  
– 

28. 2. 2014

Cílem projektu je vytvořit komplexní systém podpory  
koordinátorů ICT na ZŠ a SŠ. 11 271 925,38

GP
Profesní rozvoj pedagogů 

předškolního 
vzdělávání (Mateřinky)

1. 12. 2012  
– 

31. 8. 2014

Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání  
v souladu s probíhající kurikulární reformou prostřednictvím 
podpory profesního rozvoje pedagogů předškolního vzdělá-

vání - formou zvýšení kompetencí v oblasti ICT, osobnostního 
rozvoje, rozšíření odborných znalostí v oblasti psychologie  

a výchovy dítěte a v oblasti zážitkové pedagogiky.

2 010 755,40

IPn Informační centra 
digitálního vzdělávání (ICDV)

1. 12. 2014  
– 

31. 7. 2015

Hlavním cílem projektu je zvýšení digitálních kompetencí 
řídících a pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP  

v souladu se strategií digitálního vzdělávání MŠMT v souladu 
se strategií digitálního vzdělávání s některými prvky Profil 

Škola21 a modelu TCPK (Technological, Pedagogical, Con-
tent Knowledge).

37 301 757,03

Metodické a vzdělávací projekty Nidv 2014

Metodická a vzdělávací činnost
Tuto ústřední oblast pokrývá NIDV prostřednictvím
-	 projektů (zpravidla ESF – viz dále)
-	 rezortních úkolů
-	 své standardní dlouhodobé (kmenové) činnosti
Zejména v případě projektů se většinou jedná o kom-
binování metodické i vzdělávací činnosti. V dalším čle-

nění se snažíme příslušnou činnost zařadit podle její-
ho převládajícího zaměření na oblast aktivit:

-	 metodických
-	 vzdělávacích
-	 ostatních (smíšených)
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Název rezortního úkolu 2014 Uskutečněné aktivity Počet 
účastníků

CISKOM 4.0 Příprava a realizace školení pro funkce definované zákonem  
č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zajištující chod procesů maturitní zkoušky  
na školách

869 vzdělávacích programů 15615

Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – Kvalifikační studi-
um pro ředitele škol a školských zařízení 26 výukových skupin 632

Metodické semináře ke vzdělávacímu oboru Další cizí jazyk a Metodické semináře 
k problematice výuky cizích jazyk pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 25 vzdělávacích programů 419

Mimořádné události a dopravní výchova ve školství 3 vzdělávací programy 45

Podpora výuky odborných cizích jazyků na SŠ
15 vzdělávacích programů 134

1 kulatý stůl 22

Rozvoj gramotností 98 vzdělávacích programů 1613

Podpora ZUŠ

13 Řízených setkání k úpravě 
školních vzdělávacích programů 177

2 Kulaté stoly k tématu vzdělá-
vání učitelů ZUŠ/SUŠ dle nově 
navržené koncepce

120

Příprava a realizace pracovních seminářů ke Standardům pro základní vzdělávání 
pro jednotlivé vzdělávací obory 47 vzdělávacích programů 824

Udržitelnost projektu Klíče pro život

11 modulů Funkčního studia 56

1 roční kurz SPVČ 21

33 vzdělávacích programů 522

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání (DVPPzv)
23 vzdělávacích programů 481

1 celostátní seminář 100

Bezpečné virtuální prostředí (eSafety) 2 pilotáže nově vytvořeného 
vzdělávacího programu 88

Podpora témat vládních usnesení – Pozitivní stárnutí, Metodika vzdělávání boje proti 
korupci a vzdělávací program pro učitele v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání

9 vzdělávacích programů 140

1 kulatý stůl 22

Individuální výchovný program (smlouvy se školou)
Vyškolení lektorů 33

25 vzdělávacích programů 490

Metodické a vzdělávací rezortní úkoly Nidv 2014
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Metodická činnost

Etická výchova a učebnice
V druhé polovině 20. století se po celém světě usku-
tečnily různé výzkumy, které si vytyčily cíl, odpově-
dět na otázku, které faktory určují rozvoj charakteru. 
Odpovědí výzkumných prací pak je konstatování, že 
to, co zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj charak-
teru žádoucím směrem, je tzv. prosociálnost, což je 
schopnost prokazovat dobropřejnou lásku, nebo od-
borněji definováno: je to chování zaměřené na po-
moc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo spole-
čenských cílů, avšak bez toho, že by existovala vnější 
odměna pro autora chování. To znamená, že předpo-
kladem a motivem prosociálního chování je vnitřní 
potřeba dělat to, co prospěje druhému a nečekat za 
to protislužbu. 
Mezi charakteristiky prosociální osobnosti patří:

•	 Projevuje soucit s lidmi, kteří mají těžkosti
•	 Dělá mu radost obdarovat někoho, nebo rozdělit se 

s někým
•	 Namáhá se ve prospěch druhých
•	 Úspěchy jiných lidí přijímá bez závisti
•	 Má pochopení pro starosti a nevýhody svých zná-

mých
•	 Prožívá s jinými lidmi jejich starosti a radosti

NIDV bylo pověřeno od ledna 2012 realizací pro-
jektu, který měl zajistit pro etickou výchovu tvorbu  
a pilotáž učebnic, metodik, pracovních listů, osnov 
a interaktivní audiovizuální pomůcky pro žáky. Na-
plňoval se tak jeden ze strategických cílů při reali-

zaci Opatření ministryně školství o zavedení etické 
výchovy do RVP. Projekt měl finančního partnera 
Etické fórum ČR, o. s., který měl na starosti zajistit 
tvorbu učebnice, informačního webu a audiovizuál-
ní pomůcky.

Projekt byl zaměřen na žáky základních škol a niž-
šího stupně víceletých gymnázií a ti jsou rozčleně-
ni do čtyř skupin: 1.–3. třída, 4.–5. třída, 6.–7. třída  
a 8.–9. třída. Pilotní ověření učebnic na nejméně 40 
školách (ve spolupráci s 80 pedagogy), zpracování pří-
kladů nejlepší praxe a metodické semináře pro učitele 
v 13 krajích ČR (mimo hl. m. Prahu) provede NIDV, kte-
rý poskytne i metodicko-manažerské zázemí celému 
projektu.

Projekt byl v listopadu zakončen závěrečnou konferen-
cí za účasti předních českých i slovenských odborníků 
na téma Etické výchovy (např. prof. Vladimír Smékal, 
doc. Ivan Podmanický, PhDr. Pavel Motyčka) a přinesl 
celkově tyto výsledky:

• ucelenou řadu 4 dílů učebnic Etické výchovy pro  
1.–9. ročník ZŠ, která je akreditována doložkou 
MŠMT. Každý ročník obsahuje 36 ověřených námě-
tů na hodinovou výuku této formy osobnostního 
rozvoje.

• pro každou věkovou skupinu žáků (resp. díl ucelené 
řady učebnic) je zhotoven dobrodružný komiks ak-
centující vzdělávací témata dané věkové kategorie 
a současnou popularitu této moderní formy komu-
nikace s žákem

• jako další moderní prvek výuky byla vytvořena au-
diovizuální pomůcka prezentující obsah 10 rozvíje-
ných sociálních kompetencí žáka v moderním pří-
běhovém zpracování, podněcujícím aktivitu žáků ve 
vyučovacích hodinách a ilustrující probíranou látku

• byly zpracovány komplexní obsahy učiva v jednot-
livých ročnících pro předmět Etická výchova podle 
platného RVP

• vznikl podpůrný metodický oborový portál www.
etickavychova.cz, který bude popularizovat tuto 
formu osobnostního rozvoje a pedagogové zde na-
jdou všechny vzdělávací materiály a metodickou 
podporu k výuce.

Celkově se na projektu podílelo téměř 150 pedago-
gů a odborníků na výchovu. Pilotního ověření jed-
notlivých dílů učebnice se zúčastnilo přes 1 700 žáků  
z 83 pilotních tříd z 51 základních škol ve 13 krajích ČR.  
V rámci následných instruktážních workshopů v roce 
2014 bylo proškoleno dalších cca 400 pedagogů, kteří 
zlepší (díky novým materiálům a metodikám) výuku  
u více než 7 500 žáků základních škol nebo nižších roč-
níků víceletých gymnázií. Přes 6 000 žáků začalo od 
září pracovat ve výuce s novými učebnicemi, které ob-
drží pilotní školy v rámci tzv. signálního výtisku nových 
učebnic.
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Národní soutěž DOMINO Česká republika ve IV. roční-
ku prokázala, že veřejná prezentace metodicky zdaři-
lých digitálních materiálů (dále jen výukové objekty) 
představuje významnou formu dalšího vzdělávání, ale 
také zásadní podporu přípravy učitelů na připravovaný 
kariérní systém učitelů. 

V rámci projektu „EU peníze do škol“ vzniklo vel-
ké množství výukových objektů v rámci šablon  
ve 13 krajích České republiky. Celostátní soutěž 
Domino podpořila tvorbu a sdílení takto vytvoře-
ných materiálů mezi školami tak, aby bylo možno 
podpořit udržitelnost projektu a také dát možnost 
učitelům z jiných škol využít výstupy projektu jiným 
školám. 

V roce 2014 se soutěže zúčastnilo více než 80 výuko-
vých objektů, z nichž dvě semifinálové poroty vybra-
ly 13 soutěžních prací do republikového finále, které 
proběhlo ve dnech 19.–20. 11. 2014 v průběhu konfe-
rence digitální nástroje ve výuce, jejímž pořadatelem 
byl NIDV. 

V minulých třech letech se finálové kolo konalo vždy 
v budově MŠMT pro vybranou skupinu zájemců. Na-
vzdory účasti vrcholových představitelů rezortu bylo 
uzavřenou komunitou a prostory neumožňovaly vět-
ší účast veřejnosti. Z uvedeného důvodu byla sou-
těž přesunuta na celostátní konferenci v hotelovém 
komplexu Jezerka v Seči. Vyhodnocení a prezentace 
výukových objektů se účastnilo více než 200 diváků 
z řad učitelů, odborné veřejnosti, nakladatelů a pro-
ducentů digitálních materiálů. 

Cílem letošní přehlídky nebylo ocenit nejlepší a neje-
fektnější výukový objekt, ale naopak nejlépe zpraco-
vanou metodiku, postup či vzdělávací strategii jako 
takovou. Šlo o další podstatnou úpravu naplnění celé 
soutěže a podporu smysluplné práce pedagogických 
pracovníků.

DOMINO

Letošní ročník však přinesl i další vysoce pozitivní změ-
nu. V minulých obdobích vždy existovala jistá nevraži-
vost mezi producenty digitálního obsahu (nakladatelé 
učebnic) a učiteli, kteří tvořili výukové objekty sami. 
Důvody jsou zřejmé. V letošním roce byli právě na-
kladatelé a producenti výukových materiálů hlavními 
sponzory věcných cen.  Docházelo k prolínání obou 
forem přístupu ke vzdělávacímu obsahu, což pova-
žujeme za zcela zásadní změnu chápání nejen vlastní 
soutěže, ale především samostatné práce učitelů jako 
takové. 

Neméně důležitou je i vazba na kariérní systém. DO-
MINO je jednou z aktivit, které průkazně potvrzují 
kompetence učitelů v duchu standardu učitele. Výstu-
py z konference se tak mohou do budoucna stát zákla-
dem digitálního portfolia pro kariérní systém učitelů. 

V této souvislosti je také nutno připomenout, že 
projektový web shrnuje k dnešnímu dni skoro  
800 výukových prověřených a zhodnocených výuko-
vých objektů. (http://www.nidv.cz/domino). Všechny 
tyto objekty jsou posouzeny odbornými komisemi, 
přehodnoceny a označeny. Jsou tedy analyzovány  
a tříděny v duchu kariérního řádu. Jsou otevřené, pro-
tože jsou sdílené v rámci licencí Creative Commons  
a plně naplňují předurčení OP VK.

Podrobnější informace o soutěži na webu http://
www.nidv.cz/domino

Proč DOMINO?

DOMINO je akronym dynamické, ote-
vřené, motivační, interaktivní, návodné  
a originální výuky, která se skládá z jed-
notlivých stavebních kostek, které do 
sebe zapadají a vytvářejí efektivní výuko-
vou jednotku.

Celostátní soutěž 
digitálních výukových materiálů 
domino Čr
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Schválené náklady projektu: 56 696 050 Kč
Dopad projektu: všechny kraje ČR
Cílem Individuálního projektu ostatní s dobou realiza-
ce od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015, je:
•	 zvyšování interkulturních a jazykových kompe-

tencí žáků a pracovníků základních škol vč. malých 
škol do 200 žáků a malotřídek.

•	 Podpora schopností žáků a učitelů aktivně využívat 
cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, 
při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu 
i v osobním a společenském životě. 

Klíčové aktivity

Ka 01 rodilí mluvčí do škol – Zavádění, odborné  
a metodické vedení a efektivní působení rodilých 
mluvčích v základních školách s cílem zaměstnat 
v rámci projektu min. 100 rodilých mluvčích pro jazy-
ky anglický, německý, francouzský.
V období říjen–prosinec 2014 se přes všechny admi-
nistrativní problémy a legislativní překážky podařilo 
zaměstnat a uvést do cca 100 škol v celé ČR 71 rodi-
lých mluvčích (z toho 39 pro AJ, 12 pro NJ a 20 pro FJ)  
a 97 uvádějících učitelů. Ve všech krajích ČR bylo RM  
k dispozici 10 tutorů.

plánované aktivity Ka 01 v roce 2015 
• II. fáze náboru rodilých mluvčích
• organizace seminářů na metodu CLIL pro rodilé 

mluvčí a uvádějící učitele
• pedagogicko-didaktické konzultace, hospitace na 

školách, získávání a vyhodnocení feedbacku od 
RM, škol a uvádějících učitelů/žáků

• tvorba analytické studie popisující centralizovaný 
systém práce s rodilými mluvčími v českých školách 
a jejich kaskádovité metodické a vzdělávací pod-
pory, který bude touto klíčovou aktivitou pilotně 
ověřen a mohl by do budoucna sloužit pro MŠMT 
jako metodický a koncepční návod pro systémovou 
práci s rodilými mluvčími v českých školách.

Ka 02 podpora internacionalizace škol – Metodic-
ká a informační podpora škol při tvorbě a realiza-
ci mezinárodních projektů škol (cyklus 3 seminářů  
ve 3 paralelních skupinách na témata Grantové příleži-
tosti, Psaní projektů, Vedení projektu).
V období říjen–prosinec 2014 se v rámci KA 02 usku-
tečnily 3 semináře na téma Grantové příležitosti, a to 
v Praze, Brně a Pardubicích, kterých se zúčastnilo cel-
kem 73 učitelů ZŠ.
plánované aktivity v roce 2015 
- druhá a třetí vlna akreditovaných vzdělávacích se-

minářů Příprava a psaní projektů a Vedení projektů

- konzultace pro školy
- zpracování Sborníku 

příkladů dobré praxe
Ka 03 Nebojte se Clil  
(Content and Language 
Integrated Learning – Inte-
grovaná výuka odborného 
předmětu a cizího jazyka). 

Cíle:
• Propagovat metodu CLIL, odbourávat nedůvěru  

a podpořit ZŠ a učitele při jejím širokém zavádění 
(např. jak šířit CLIL a získávat kolegy, jak nastavit/
orientovat školu na CLIL)

•  Metodicky vést a vzdělávat rodilé mluvčí k využívá-
ní a zavádění CLIL ve školách, kde působí

V období říjen–prosinec 2014 se v rámci KA 03 usku-
tečnilo
• 8 seminářů pro školy, které začínají/chtějí rozvíjet 

CLIL na 8 krajských pracovištích
• 3 ukázkové hodiny CLIL s metodickým rozborem na 

3 krajských pracovištích
• 2 akce na klíč pro školy k metodám a zavádění CLIL 

na 1 krajském pracovišti
• 6 individuálních konzultací CLIL dle konkrétních po-

třeb ZŠ
• Proškolení tutorů a RM FJ k metodě CLIL
Bylo zapojeno 9 lektorek a 1 odborný poradce CLIL.

plánované aktivity v roce 2015 
• 18 seminářů pro školy, které začínají/chtějí rozvíjet 

CLIL
• 23 ukázkových hodin CLIL s metodickým rozborem
• 24 akcí na klíč pro školy k metodám a zavádění CLIL
• individuální konzultace CLIL dle konkrétních po-

třeb ZŠ
• školení pro RM NJ a AJ

Ka 04 Brána jazyků – jazykové vzdělávání především 
učitelů nejazykových předmětů a žáků se zaměřením 
na CLIL.

V období říjen–prosinec 2014 se rozběhlo prezenč-
ní jazykové vzdělávání pro učitele – kurzy angličtiny  
a němčiny, a to v 13 krajích po 3 kurzech, zapojilo se 
468 učitelů.

plánované aktivity v roce 2015 
• individualizovaný blended learning s důrazem na 

rozvoj ústních komunikačních dovedností včetně 
metodiky k zavádění CLIL – zapojí se 24 škol, 72 
učitelů, 1 200 žáků

• Letní jazykově-metodická škola cizích jazyků s rodi-
lými mluvčími pro celkem 50 učitelů 

rozvoj cizojazyčných a interkulturních 
kompetencí žáků a učitelů základních 
škol zaváděním rodilých mluvčích  
a metody Clil (Cizí jazyky pro život)
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CisKoM – Certifikace, instruktáž,  
školení k maturitě

NIDV se v rámci projektu ESF Příprava podmínek 
reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ) podílel  
na proškolení pedagogických pracovníků středních 
škol k nové maturitní zkoušce. Projekt započal v roce 
2009 a skončil v březnu 2013. V návaznosti na ten-
to projekt realizoval NIDV v roce 2014 rezortní úkol 
MŠMT CISKOM 4.0, jehož cílem bylo zabezpečení 
přípravy personální infrastruktury (školení pedagogic-
kých pracovníků) pro společnou část maturitní zkouš-
ky, a to formou školení pro ředitele a zástupce ředitelů 
škol, školní maturitní komisaře, předsedy maturitních 
komisí, hodnotitele písemné práce z českého jazyka  
a literatury a hodnotitele ústní zkoušky z českého jazy-
ka a literatury a cizích jazyků, zadavatele, hodnotitele 
přiznaných uzpůsobených podmínek (PUP) a zadava-
tele PUP. Tato školení připravuje NIDV ve spolupráci  

s CZVV. Uvedené cílové skupiny jsou proškolovány pře-
vážně kombinací e-learningu a prezenčního školení, 
popřípadě pouze jednou z uvedených forem.

aktivity:
Školení probíhala v souladu s harmonogramem ve 
dvou bězích – jarním a podzimním, přičemž absolventi 
jarního běhu školení byli oprávněni vykonávat přísluš-
né funkce již v roce 2014. Absolventi podzimního běhu 
až v roce 2015. Školení byla rozdělena na základní (po-
vinná) a tzv. konzultační (doplňující a nepovinná). Re-
zortní úkol svými činnostmi navázal na proškolování 
maturitních funkcionářů v minulých letech.
V rámci rezortního úkolu bylo v roce 2014 realizováno 
celkem 869 seminářů s 15 615 účastníky školení v ná-
sledující struktuře:

Název kurzů Počet 
kurzů

Počet 
účastníků

Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL – E-learning 81 2021
E-learningové studium školních maturitních komisařů 15 294
Hodnotitel písemné práce – Český jazyk a literatura (e-learning) 14 236
Hodnotitel písemné práce PUP – Český jazyk v úpravě pro neslyšící – SP-3 1 12
Hodnotitel písemných prací – Český jazyk a literatura – (prezenční) 16 175
Hodnotitel písemných prací pro žáky s PUP MZ - Český jazyk 39 781
Hodnotitel ústní zkoušky – Anglický jazyk – speciální seminář pouze pro rodilé mluvčí – AJ 1 10
Hodnotitel ústní zkoušky – Anglický jazyk (e-learning) 19 365
Hodnotitel ústní zkoušky – Anglický jazyk (prezenční) 15 202
Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura (e-learning) 15 243
Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura (prezenční) 14 117
Hodnotitel ústní zkoušky – Francouzský jazyk – speciální seminář pouze pro rodilé mluvčí – FJ 1 4
Hodnotitel ústní zkoušky – Francouzský jazyk (e-learning) 6 43
Hodnotitel ústní zkoušky – Francouzský jazyk (prezenční) 3 33
Hodnotitel ústní zkoušky – Německý jazyk (e-learning) 11 147
Hodnotitel ústní zkoušky – Německý jazyk (prezenční) 10 110
Hodnotitel ústní zkoušky – Ruský jazyk (e-learning) 8 80
Hodnotitel ústní zkoušky – Ruský jazyk (prezenční) 4 53
Hodnotitel ústní zkoušky – Španělský jazyk – speciální seminář pouze pro rodilé mluvčí – ŠJ 1 7
Hodnotitel ústní zkoušky – Španělský jazyk (e-learning) 6 31
Hodnotitel ústní zkoušky – Španělský jazyk (prezenční) 2 14
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ – Cizí jazyky 57 1167
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ – Český jazyk 33 674
Hodnotitel ústní zkoušky PUP – Anglický jazyk v úpravě pro neslyšící – SP-3 1 13
Hodnotitel ústní zkoušky PUP – Český jazyk v úpravě pro neslyšící – SP-3 1 10
Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky 4 162
Konzultační seminář pro výchovné poradce SŠ k PUP MZ 4 100
Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury 32 516
Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka 35 595
Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka 34 589
Konzultační semináře k ústní zkoušce z francouzského jazyka 1 17
Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka 14 210
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Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka 7 93
Konzultační semináře k ústní zkoušce ze španělského jazyka 1 12
Konzultační semináře pro management škol 37 821
Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí 39 838
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře 64 805
Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP 59 1065
Opravná certifikace – Hodnotitel písemné práce z ČJ 8 105
Opravná certifikace – Hodnotitel ústní zkoušky – Anglický jazyk 2 21
Opravná certifikace – Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura 2 20
Opravná certifikace – Hodnotitel ústní zkoušky – Francouzský jazyk 1 7
Opravná certifikace – Hodnotitel ústní zkoušky – Německý jazyk 1 4
Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře 20 148
Studium managementu škol k nové maturitě 1 13
Studium zadavatelů k nové maturitě 36 831
Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP MZ 80 1643
Školení lektorů Hodnotitelé ČJL ÚZ včetně aktualizačního – Praha 1 20
Školení lektorů KOSS HOD ÚZ a PP ČJL – Skype 3 27
Školení lektorů KOSS PZMK – Olomouc 1 6
Školení lektorů KOSS PZMK – Praha 1 12
Školení lektorů KOSS ŠMK – Praha 1 4
Školení lektorů KOSS ZAD – Brno 1 8
Školení lektorů KOSS ZAD – Praha 1 12
Školení lektorů opravných certifikací HOD ČJL PP a ÚZ – Skype 1 6
Školení lektorů PP ČJL – Skype 1 20
Školení lektorů ŠMK – Praha 1 19
Školení lektorů ZAD a ZAD PUP – Praha 1 24

Celkem kurzů/účastníků 869 15 615

Management
Vzdělávací oblast Management v roce 2014

Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 233

Počet proškolených osob 4 390

Vzdělávací programy byly zaměřené na zvyšování od-
borných kompetencí ředitelů a rozšiřování konkrét-
ních dovedností a znalostí z oblasti. V rámci gendero-
vé rovnosti a podpory pedagogů vzdělávajících dětí 
– cizince to byla realizace programů:

•	 Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školské-
ho zařízení – (České Budějovice). 

•	 Etická výchova a formování charakteru žáků na 
základních školách – psychologie morálky a gen-
derová rozdílnost – (Brno).

•	 Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.
•	 Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzděláva-

jících děti/žáky cizince 

Realizované byly vzdělávací programy v udržitelnosti 
projektů PEŘÍ, Cesta ke kvalitě a Projektový manager 
250+. Dále se uskutečnily vzdělávací programy Role 
projektového řízení ve vzdělávací politice pro projek-

tové manažery ve školství. Útvarové a procesní řízení, 
plánování, IT podpora projektového řízení pro projek-
tové manažery ve školství.

Realizované vzdělávací aktivity ve sledovaném období 
v průniku se vzdělávací oblastí ICT:
•	 ICT ve škole – současné možnosti ICT ve vzdělává-

ní a strategie vedení školy
•	 Bezpečné virtuální prostředí – role ředitele školy 

Průnik se vzdělávací oblastí předškolního vzdělávání 
představuje Informační seminář pro žadatele rozvojo-
vého programu MŠMT.
Nabídka vzdělávacích programů v jednotlivých krajích 
byla většinou úspěšná. Nadále přetrvává významný 
zájem o problematiku právních předpisů a jejich vý-
klad pro všechny typy škol. Forma výkladu právních 
předpisů, uvádění příkladů z praxe, možnost konzulto-
vat konkrétní situace.
Tato oblast je obohacovaná i o témata, která jsou pre-
zentována v rámci Kvalifikačního studia ředitelů škol.
V programové nabídce se zřídka, ale přece jenom za-
čínají objevovat semináře na podporu obnovení psy-
chických i fyzických sil školského managementu. (MA-
NAGERSKÝ reSTART). 

vzdělávací oblasti
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Velký zájem byl projeven o obsah a výstupy projektu 
ke kariérním systémům (učitel, ředitel):

Konference – Školský management v teorii a praxi – 
Cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 
(výstupy k připravovanému Kariérnímu systému uči-
telů) 

Kulaté stoly (témata)
• Kolokvium ředitelů – Správní řád a správ. řízení ve školství 
• Kolokvium ředitelů – Setkání s pracovníky MŠMT  

a CERMATu – Určeno pro ředitele středních škol
• Netradiční setkávání – semináře v Plzni, MANAGER-

SKÝ reSTART
• Kolokvium ředitelů – MŠ

Úspěšné vzdělávací programy v roce 2014 ve vzdělávací oblasti Management

Název programu Počet uskuteč-
něných VP

Počet proškole-
ných osob

Self management aneb sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení 6 129
Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování 4 133
Profesní průprava zástupců ředitele 8 140
Jak úspěšně vést mateřskou školu 7 144
Nový občanský zákoník v praxi 7 142
Pracovní právo v praxi ředitele školy 7 144
Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 10 177
Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací 7 190
Mateřské školy očima České školní inspekce 11 229
Kolokvium ředitelů 13 302

předškolní vzdělávání

Oblast Předškolní vzdělávání v roce 2014

Počet realizovaných vzdělávacích progra-
mů v celé ČR 275

Počet proškolených osob 4 241

Hlavním cílem vzdělávací oblasti je podpora kvality po-
čátečního vzdělávání v kontextu kurikulárních změn, 
zavádění a inovace školních vzdělávacích programů 
dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškol-
ní vzdělávání (dále RVP PV), zavádění nových metod, 
evaluačních nástrojů a efektivních způsobů vzdělávání 
a též prohlubování profesních kompetencí, didaktic-
kých a metodických znalostí, schopností a praktických 
dovedností předškolních pedagogů. 

Vzdělávací programy byly zaměřené na zvyšování od-
borných kompetencí předškolních pedagogů a roz-
šiřování konkrétních dovedností a znalostí z oblasti 
předškolní a speciální pedagogiky, vývojové psycholo-
gie, speciální pedagogiky.
Zdařilé byly programy zaměřené na čtenářskou a ma-
tematickou pregramotnost. Tyto programy byly pod-
pořeny RÚ MŠMT. V rámci spolupráce se vzdělávací 
oblastí Základní vzdělávání bylo realizováno 26 vzdě-
lávacích programů – další pořadí viz tabulka.
V září 2014 vyhlásilo MŠMT opět Rozvojový program 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělá-
vání pro rok 2015. NIDV nabídlo 4 semináře na pod-
poru MŠ, které se chystají žádat prostředky v rámci 
RP na podporu logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání tak, aby byly schopny vytvořit smysluplné 
projekty včetně všech formálních náležitostí. 

Úspěšné vzdělávací programy v roce 2014 ve vzdělávací oblasti Předškolní vzdělávání

Název programu Počet uskutečně-
ných VP

Počet pro-
školených 

osob
Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů 5 100
Předmatematická gramotnost-předmatematické představy v MŠ 5 100
Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost 6 111
Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí 7 116
Předčtenářská gramotnost v MŠ 10 164
Aktuální témata předškolního vzdělávání 5 316
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství 25 377
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základní vzdělávání
Vzdělávací oblast Základní vzdělávání v roce 2014

Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 636

Počet proškolených osob 9 165
 
Hlavním cílem vzdělávací oblasti Základní vzdělávání je 
poskytnout učitelům všestrannou a účinnou metodic-
kou podporu pro rozvoj a modelování všech gramot-
ností žáků základního vzdělávání, zajistit dostupnost  
a nižší finanční náročnost dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků v této oblasti a naplnit stěžejní 
prioritní témata a rezortní úkoly MŠMT. Naplňování 
rezortního úkolu Rozvoj gramotností vycházel z ana-
lýzy závěrů hodnoticích dotazníků vzdělávacích pro-
gramů a odborných diskuzí realizovaných NIDV v roce  
2012–2013 ve všech krajích České republiky. Dále ze  
"Strategie vzdělávací politiky do roku 2020" (MŠMT, 
2013), analýzy současného stavu předškolního, zá-
kladního a středního vzdělávání ve výroční zprávě ČŠI 
2012 a doporučení OECD a náměty pro další období, 
která jsou součástí následujících dokumentů: "Stra-
tegie podpory čtenářské a matematické gramotnos-
ti v základním vzdělávání"(MŠMT, 2012), Tematické 
zprávy ČŠI „Podpora rozv oje čtenářské gramotnosti 
v předškolním a základním vzdělávání“ (ČŠI, 2011)  
a dokumentu „Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009“ 
(ÚIV, 2009). RÚ odpovídal základním koncepčním vý-
hledům v základním vzdělávání definovaným v doku-
mentu „Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Čes-
ké republiky (2008–2015)“ (MŠMT, 2008). 

Další rezortní úkol byl Příprava a realizace pracovních 
seminářů ke Standardům pro základní vzdělávání 
pro jednotlivé vzdělávací obory realizovaný ve spolu-
práci s NÚV. V rámci tohoto RÚ se uskutečnily infor-
mační a pracovní semináře, jejichž cílem bylo zajistit 
prostřednictvím členů pracovních skupin pro tvorbu 
standardů, pracovníků MŠMT, NIDV a NÚV základ-
ní metodickou podporu ke standardům pro základní 
vzdělávání se zaměřením na ostatní vzdělávací obory 
a vzdělávací obor Cizí jazyk a další cizí jazyk. Kromě 
obecných informací o významu a možnostech využití 
standardů a indikátorů jednotlivých vzdělávacích obo-
rů získali účastníci ucelené návody, jak by se mělo se 
standardy pracovat a jak využívat ilustrativní úlohy, 
které jsou součástí standardů, a měli též jedinečnou 
příležitost vnášet připomínky a podněty ze své praxe 
přímo tvůrcům návrhů standardů. Příprava a realiza-
ce pracovních seminářů ke Standardům pro základní 
vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací obory – progra-
my byly zacíleny na účastníky jednotlivých ostatních 
vzdělávacích oborů, tím byla zajištěna homogenita 
jejich očekávání a zájmu, VP byly hodnoceny kladně, 
hlavně díky příležitosti zapojit se aktivně do diskuzí  
k návrhům standardů.

Nově akreditované vzdělávací programy ke 100. výročí 
1. světové války byly připraveny převážně pro období  
2015, kdy bude realizován RÚ Významná historická 
výročí. V 2. pololetí byly pilotně nabídnuty za popla-
tek, vesměs byly ale zrušeny pro malý počet zájemců. 
Programy pro Rok průmyslu a technického vzdělávání 
byly připraveny s předstihem pro použití v roce 2015.

Úspěšné vzdělávací programy v roce 2014 ve vzdělávací oblasti Základní vzdělávání

Název programu Počet 
uskutečněných VP

Počet proškole-
ných osob

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 9 123

Strategie vyšetřování šikany I. 6 121

Výtvarné techniky 12 124

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka 6 126

Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ 8 126

Matematika v běžném životě 11 137

Specifické poruchy chování 9 139

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 8 142

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – výuka ve školách 9 186

Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách 9 203

Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání 8 243

Individuální výchovný program – smlouvy se školou 26 508

Písmo Comenia Script 40 604
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střední vzdělávání
Vzdělávací oblast Střední vzdělávání v roce 2014

Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 204

Počet proškolených osob 2 615

Oblast Středního vzdělávání je úzce zaměřena na pe-
dagogy 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 přispí-
váme ke zkvalitnění vyučování a rozšiřování odbor-
nosti pedagogů. 
V roce 2014 programy pro SŠ úzce souvisely s praxí, 
doplňováním a realizací školních vzdělávacích pro-
gramů, naplňováním kurikulární reformy a klíčových 
změn ve školství. Řada vzdělávacích programů byla 
zaměřena na metodiku jednotlivých předmětů ve vy-
učování a vychází z praktických zkušeností gymnázií 
a odborných škol, zejména ze vzdělávacích obsahů 
jednotlivých vzdělávacích oborů. 31 programů bylo 

zaměřeno na Finanční gramotnost (průřezové téma 
ŠVP). Tyto programy byly pořádány ve spolupráci  
s Českou spořitelnou a Obchodními akademiemi  
v jednotlivých krajích. 
Další vzdělávací programy nabízejí pedagogům střed-
ních škol nové výukové metody, práci v týmech, ko-
munikační dovednosti, čtenářskou a informační 
gramotnost, rozvoj projevu žáků SŠ, práci a využití 
interaktivní tabule, využití počítačů a ICT gramot-
nosti, právní vědomí pedagogů, aspekty kyberšikany 
nebo nové možnosti práce v oblasti přírodovědných  
a společenskovědných předmětů. Mnoho vzděláva-
cích programů reaguje na nové pojetí výuky, zaměřuje 
se na mezipředmětovou koordinaci, projektovou výu-
ku, matematiku, 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 ob-
lasti vzdělávání řídících pracovníků škol zasahuje ob-
last Středního školství do oblasti Management. 
Přehled nejnavštěvovanějších vzdělávacích programů 
pro střední vzdělávání podle témat:

Úspěšné vzdělávací programy v roce 2014 ve vzdělávací oblasti Střední vzdělávání

Název programu Počet uskutečně-
ných VP

Počet proškole-
ných osob

Tvorba reklamních a propagačních materiálů. Jednoduše, rychle a názorně. 5 52

Nový občanský zákoník v praxi 2 53

Školská legislativa – úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole 4 59

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4 63

Finanční gramotnost v kostce 6 63

Středoškoláci se specifickou poruchou učení a maturitní zkouška 3 63

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky 6 68

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 2 90

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ 4 130

Kvalifikační studium pro ředitele škol  
a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 26
Počet proškolených osob 632

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských za-
řízení vychází z definice kompetencí vedoucího pra-
covníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti 
řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele 
školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno  
v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou  

č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků a Standardem pro udělování akreditací 
DVPP, č. j. 18 534/2011-25-448. Do skupiny zájemců 
o toto studium patří i zástupci ředitelů škol, vedoucí 
učitelky předškolních zařízení, které jsou součástí zá-
kladních škol, a další pedagogičtí pracovníci, kteří se 
připravují ke konkurzu na funkci ředitele školy.
Studium probíhá v rozsahu 100 hodin prezenční vý-
uky, odborná stáž ve vybrané škole v rozsahu 24 
hodin a případně e-learningové studium v rozsahu  
20 hodin. Z hlediska obsahu zahrnuje čtyři výukové 
moduly: Základy práva, Pracovní právo, Financování 
školy a Organizace školy a pedagogického procesu. Bě-
hem studia probíhá vzájemná diskuze mezi vyučujícími  
a studenty, kteří mohou řešit konkrétní příklady  
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z praxe. Důležitým výstupem je vypracování závěrečné 
práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol 
a ověření znalostí nezbytných pro dobré fungování 
školy. Absolventi studia si mohou dále rozšiřovat své 
znalosti v dalších programech vzdělávací oblasti Man-
agement (viz příslušná část). 
Studium bylo i v tomto roce realizováno celostátně na 
všech krajských pracovištích. Všichni studenti obdrželi 
na začátku studia nové aktualizované studijní materi-
ály na CD. 
Celkový počet studujících v tomto studijním progra-
mu v roce 2014 přesáhl plánovaný počet skupin (o 8) 
i účastníků (o 173).
Na základě hodnoticích dotazníků byla provedena eva-
luace studia. Účastníci studium oceňují, zejména pak 
aktuální informace z oblasti pracovního práva a změn 
ve školské legislativě. Výběr lektorů byl hodnocen jako 
vynikající, materiály ve formě Manuálu umožňující 
orientaci v jednotlivých modulech byly hodnoceny 
jako velmi přehledné. Spokojenost je i s organizačním 
zajištěním ze strany NIDV. Sami účastníci přistupovali 
ke studiu zodpovědně. Garanti studia rovněž hodnotí 
velmi pozitivně vysokou odbornost lektorů. 

studium pedagogiky
NIDV uskutečňuje studium pedagogiky ve čtyřech růz-
ných formách:
1. studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm.  

a) zákona č. 563/2004 Sb.
2. studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1 písm.  

b) zákona č. 563/2004 Sb.
3. studium pedagogiky volného času podle §§ 16  

a 17 č. 563/2004 Sb.
4. studium pedagogiky pro pedagogy volného času 

vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
O prvních dvou, které jsou uskutečňovány v rámci pro-
jektu OP VK Zvyšování kvalifikace pedagogů, pojedná-
me zde. Třetí je součástí udržitelnosti projektu Klíče 
pro život a je popsána v části věnované zájmovému  
a neformálnímu vzdělávání. Čtvrtá je součástí projek-
tu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním 
vzdělávání a je popsána u něj.

studium pedagogiky a)

Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 27

Počet proškolených osob 625

Účelem Studia pedagogiky je poskytovat vzdělání po-
dle zákonných norem a podporovat zajištění odpovída-
jící vzdělanosti pedagogických pracovníků ve školském 

systému České republiky. Je určeno pedagogickým 
pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologic-
ká kvalifikace a kteří působí nebo chtějí působit jako: 
- učitelé odborných předmětů střední školy
- učitelé praktického vyučování střední školy
- učitelé odborného výcviku střední školy
- učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ 

a konzervatoře
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky
Studium pedagogiky je jednoleté. Organizačně a časo-
vě je rozloženo do dvou semestrů. Výuka je rozdělena 
do dvou tzv. modulů:
• Základy pedagogiky a didaktiky (Modul I – obecná 

pedagogika, teorie výchovy, základy sociální peda-
gogiky a základy didaktiky všeobecných a odbor-
ných předmětů)

• Základy psychologie pro pedagogy (Modul II – 
obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývo-
jová psychologie, pedagogická psychologie, sociální 
interakce mezi subjekty ve škole a řízení školství).

Prezenční výuka obou modulů má hodinovou dotaci 
120 hodin včetně pěti hodin pedagogické praxe. Kromě 
prezenční 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.
Cyklus studia je shodný s kalendářním rokem (září– 
červen). O tento typ studia je trvalý zájem – jistě pod-
pořený zákonnou povinností. V roce 2014 studium 
proběhlo ve 27 skupinách ve všech krajích a úspěšně 
jej absolvovalo 625 účastníků. Součástí bylo tentokrát 
i dotazníkové šetření, jež se nyní zpracovává.
V tomto roce se též uskutečnilo vypracování Hodnotící 
metodiky a nástrojů vzdělávacího programu, které ob-
sahují tři realizační položky:

1)  Kritéria kvality – obecná kritéria evaluace pro rea-
lizaci a evaluaci vzdělávacího programu

2) Metodika hodnocení – metodika hodnocení pro 
celkovou realizaci vzdělávacího programu

3)  Sada sedmi hodnotících nástrojů pro realizaci vzdě-
lávacího programu – nástroje pro jednotné prová-
dění a hodnocení kvality vzdělávacího programu.

studium pedagogiky b)

Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 3

Počet proškolených osob 625

Účelem tohoto Studia pedagogiky je poskytovat vzdě-
lání podle zákonných norem a podporovat zajištění 
odpovídající vzdělanosti pedagogických pracovníků ve 
školském systému České republiky. Je určeno pedagogic-
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kým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psycholo-
gické vzdělání a kteří působí nebo chtějí působit jako: 
- pedagog volného času (studium v rozsahu celkem 

136 hodin, z toho: 120 hodin prezenční výuky, 8 ho-
din pedagogické praxe, 8 hodin e-learningu)

- vychovatel (studium v rozsahu celkem 88 hodin,  
z toho: 72 hodin prezenční výuky, 8 hodin pedago-
gické praxe, 8 hodin e-learningu)

- asistent pedagoga s minimálně středním vzdělá-
ním (studium v rozsahu celkem 88 hodin, z toho:  
72 hodin prezenční výuky, 8 hodin pedagogické praxe,  
8 hodin e-learningu)

Obsah studia je obdobný jako u programu předchozí-
ho. Zájem o něj je však podstatně nižší, než u studia 
podle a). Ačkoliv se pravidelně nabízí ve všech 13 kra-
jích, uskutečňuje se zpravidla jen ve 3 skupinách. Tak 
tomu bylo i v roce 2014.

studium pro asistenty pedagoga

Počet realizovaných vzdělávacích programů v celé ČR 5

Počet proškolených osob 112

Účelem Studia pro asistenty pedagoga je poskytovat 
vzdělání podle zákonných norem a podporovat zajiš-
tění odpovídající vzdělanosti pedagogických pracov-
níků ve školském systému České republiky. Je určeno 
pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogic-
ko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifi-
kace podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 
3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. v platném znění a kteří pů-
sobí nebo chtějí působit jako asistent pedagoga. Jde 
především o zájemce s úplným základním vzděláním.
V nabídce je studium v rozsahu celkem 120 hodin  
(80 hodin prezenční výuky, 40 hodin pedagogické  
praxe) a v rozsahu 147 vyučovacích hodin (107 hodin 
prezenční výuky a 40 hodin odborné pedagogické pra-
xe ve školách a školských zařízeních). V průběhu stu-
dia absolvují účastníci průběžné testy ověřující jejich 
aktuální znalosti. Studium je zakončeno závěrečným 
testem a obhajobou závěrečné práce před komisí.
Výuka je obsahově rozdělena do čtyř tzv. modulů:
1. modul: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 
2. modul: Podpora žáka
3. modul: Systém péče o žáka
4. modul: Pedagogicko-psychologická a kulturní speci-

fika v práci asistenta pedagoga. 

 Lektorský tým tvořili odborníci především z PPP, SPC, 
ředitelů škol a pedagogů VŠ. Vstupní požadavek pro 
uchazeče je stále pouze ukončené základní vzdělání. 
Před zahájením studia byly aktualizovány a doplněny 
studijní materiály pro asistenty, zejména v oblasti le-
gislativy a nových metod práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Odborná pedagogická praxe studia probíhala ve ško-
lách a školských zařízeních, která integrují žáky se 
sociokulturním znevýhodněním i žáky s různým stup-
něm zdravotního postižení. Opět byl ve studiu kladen 
důraz na sociální, zejména komunikační dovednosti 
budoucích asistentů pedagoga.
V tomto roce se též uskutečnilo vypracování Hodnotící 
metodiky a nástrojů vzdělávacího programu, které ob-
sahují tři realizační položky:
1) Kritéria kvality –  obecná kritéria evaluace pro reali-

zaci a evaluaci vzdělávacího programu
2) Metodika hodnocení – metodika hodnocení pro cel-

kovou realizaci vzdělávacího programu
3) Sada pěti hodnotících nástrojů pro realizaci vzdělá-

vacího programu – nástroje pro jednotné provádě-
ní a hodnocení kvality vzdělávacího programu.

Konzultační centrum k realizaci švp pv  
a ŠVP ZV
Konzultační centrum k realizaci ŠVP PV a ŠVP ZV v roce 2014

Osobní konzultace v MŠ 6 pedagogů

Osobní konzultace v ZŠ 16 pedagogů

Skupinové konzultace pro MŠ 3 školy

Skupinové konzultace pro ZŠ 8 škol

NIDV poskytuje konzultační pomoc a podporu peda-
gogům v realizaci i inovaci školních vzdělávacích pro-
gramů formou osobních konzultací v prostorách škol, 
které o tuto službu zažádají, i formou skupinových 
konzultací. Osobní konzultace jsou určeny pedago-
gickým pracovníkům mateřských škol, základních škol  
a nižšího stupně víceletých gymnázií. Vzájemnou 
diskuzí mezi konzultantem a zástupcem pověřeným 
školou jsou hledány vhodné způsoby a cesty vedoucí  
k řešení konkrétních problémů školy. Tématy konzul-
tace jsou otázky a problematické oblasti týkající se 
realizace ŠVP ZV a ŠVP PV dané školy v praxi (klíčo-
vé 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 zne-
výhodněné žáky, atd.). 
NIDV konkrétně nabízí v rámci konzultačního centra 
tyto vzdělávací programy:
•	 Osobní konzultace k ŠVP PV (neakreditováno)
• Osobní konzultace k ŠVP ZV (neakreditováno)
• Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských 

školách (akreditováno)
• Školní vzdělávací program – změny a realizace ve 

výuce (akreditováno)
• Konzultace k úpravám ŠVP ZV (neakreditováno, 

pouze pro úpravy RVP od 1. 9. 2013) – v tomto ob-
dobí již nepoužíváno, protože školy úpravy RVP ZV 
již od září 2013 zapracovaly a realizují je ve výuce. 
Jednalo se o „sezónní“ aktivitu.
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V posledních letech jsou vzdělávací programy využívá-
ny školami v minimální míře. Je to způsobeno jednak 
finanční náročností a jednak tím, že osobní konzultace 
nelze akreditovat. Dalším důvodem je skutečnost, že 
se školy v průběhu let s RVP/ŠVP již víceméně sžily.  
O konzultaci školy žádají z důvodů nástupu nového ře-
ditele/ky školy, který/á chce zavést změny do ŠVP, dále 
při výrazně negativním hodnocení ŠVP ze strany ČŠI.

Z důvodů výrazného poklesu osobních a hromadných 
konzultací byl navržen nový systém služby NIDV ško-
lám (mentoring pro učitele a koučing pro ředitele škol, 
supervize pro koordinátory ŠVP).

základní umělecké vzdělávání

Vzdělávací oblast Základní umělecké vzdělávání v roce 2014

Počet realizovaných celostátních vzděláva-
cích programů 2

Počet proškolených osob 101

Potřeba širší a kvalitnější nabídky vzdělávacích pro-
gramů pro pedagogy základních uměleckých škol byla 
v uplynulém období deklarována. Vzdělávací oblast 
ZUŠ/SUŠ reaguje na vzniklou potřebu podpořit vzdě-
lávání pedagogických pracovníků a manažerů základ-
ních a středních uměleckých škol. Podpora je v sou-
vislosti s probíhající kurikulární reformou a potřebou 
vytvoření samostatné struktury vzdělávacích progra-
mů. Dalšími specifiky je nutnost zajištění udržitelnosti 
projektů ESF, které NIDV v minulých letech realizoval: 
ZVYKOM a Podpora ZUŠ.

Další nutností je minimalizace nevyvážené nabídky 
vzdělávacích programů pro pedagogy a manažery 
základních a středních uměleckých škol a nedosta-
tečné metodické pomoci při řešení problematiky 
procesu kurikulární reformy na základních a střed-
ních uměleckých školách (dále „ZUŠ“) – např. úpravy 
ŠVP.
V roce 2014 došlo ke vzniku samostatné vzdělávací 
oblasti ZUŠ/SUŠ a zahájení metodické podpory v po-
třebném rozsahu. Byly vytvořeny týmy krajských ga-
rantů vzdělávací oblasti, obsah a struktury vzděláva-
cích programů, týmy lektorů, nastavení mechanismů 
kvality poskytovaných programů (akreditace) a nasta-
vení kontrolních mechanismů (evaluační dotazníky, 
celkové vyhodnocení kvality)

Významné prezentační VP nové vzdělávací oblasti 
ZUŠ/SUŠ:

•	 Kulatý stůl – 26. 3. 2014 – MŠMT ČR
•	 Kulatý stůl – 17. 11. 2014 – Novoměstská radnice, 

Praha
•	 Pilíř A) – Kolokvia ředitelů (3x)
•	 Pilíř B) – Základní umělecké vzdělávaní – začínají-

cí učitel – pilotní verze pro Prahu a střední Čechy 
(únor – květen 2014)

•	 Pilíř C) – Celostátní setkání učitelů literárně-drama-
tického oboru – Plzeň, listopad 2014, Celostátní se-
tkání učitelů tanečního oboru – Bystré, říjen 2014, 
Hra na varhany – Praha, říjen 2014, CS program 
– hra na elektronické klávesové nástroje – Vílanec  
u Jihlavy, listopad 2014
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Jazykové vzdělávání
Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání v roce 2014

Počet realizovaných vzdělávacích programů (jedno-
denní semináře, dlouhodobé kurzy a konference) 290

Počet proškolených osob 3 791

Oblast Jazykového vzdělávání reaguje na neustále se 
zvyšující potřebu zdokonalování se pedagogů ve zna-
lostech cizích jazyků a v metodice jejich výuky. Na zá-
kladě legislativních změn pro uznání kvalifikace učite-
lů vytvořilo NIDV Standard didaktického studia cizího 
jazyka a zahájilo pilotní realizaci Didaktického studia 
angličtiny.
Hlavním cílem vzdělávací oblasti v roce 2014 byla 
podpora vícejazyčnosti, odbornému cizímu jazyku  
a metodice výuky cizích jazyků na všech stupních škol.  
V rezortním úkolů Podpora vícejazyčnosti se uskuteč-
nilo 7 seminářů pro 108 frekventantů a jedna velice 
dobře obsazená mezinárodní konference k podpoře 
vícejazyčnosti (115 účastníků), která byla mimořádnou 
společenskou a vzdělávací akcí. Byly do ní zapojeny jak 
Evropská komise a MŠMT, tak kulturní instituty a další 
partneři působící v oblasti jazykového vzdělávání v ČR. 
V rezortním úkolu Podpora výuky odborné angličtiny 
a dalších cizích jazyků na středních školách, kde se 
uskutečnilo 15 kurzů pro 134 účastníků, v roce 2014 
dominoval zájem o němčinu. To potvrdil i kulatý stůl 
(22 účastníků, Ústí nad Labem), který se stal diskuz-
ní platformou pro výměnu zkušeností mezi vyučující-
mi odborného cizího jazyka, řediteli škol a odborníky  
z průmyslové sféry.
Vysoký zájem byl vyvolán i aktuálností témat – vý-
uka žáků s SPU, výuka druhého cizího jazyka, odbor-
ných cizích jazyků. Z běžného DVPP byl největší zájem  
o metodiku Aj pro mladší školní věk. Jako velmi úspěš-
ná hodnotíme Didaktická studia cizího jazyka – AJ  
a NJ, která jsou velmi náročná na organizaci vzhledem 
k obsahu, rozvrhu a omezenému počtu proškolených 
lektorů.

informační a komunikační technologie

Vzdělávací oblast ICT v roce 2014

Počet realizovaných vzdělávacích progra-
mů (jednodenní semináře, dlouhodobé 
kurzy a konference)

46

Počet proškolených osob 600
Celostátní konference Digitální technolo-
gie ve výuce – praktické využití ve školách 150

Poznámka:
Uvedené počty jsou pouze orientační, protože využití 
ICT je stále častěji integrováno do vzdělávacích pro-

gramů, které nejsou prioritně zaměřeny na ICT, ale 
učitelé v nich ICT kompetence přesto získávají.
Stejně jako v předchozím období bylo hlavním cílem 
poskytnout pedagogickým pracovníkům vzdělávání 
zaměřené na integraci ICT do výuky jednotlivých před-
mětů a současně ovlivnit účelné využití nových tech-
nologií, které se na školách objevily zejména díky EU 
peníze školám. Řada vzdělávacích programů byla na-
bízena cíleně na zakázku dle potřeb a požadavků škol. 
Jako pozitivní lze považovat trend, že se zvyšuje zá-
jem o vzdělávací akce směřující do oblasti aplikací ICT  
v přímé výuce oproti vzdělávacím programům zamě-
řeným na „používání“ IT. I v tomto období převládaly 
akce na objednávku. 
Jednoznačně nejúspěšnější a současně dominantní 
akcí byl 3. ročník celostátní konference digitální tech-
nologie ve výuce – praktické využití ve školách, který 
nabídl 12 plenárních příspěvků a 29 workshopů. No-
vinkou bylo zařazení finálového kola soutěže DOMI-
NO do paralelního programu konference. Celkem se 
této konference zúčastnilo přes 150 pedagogických 
pracovníků a IT odborníků.
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Neformální vzdělávání

Jednou z významných činností NIDV je vzdělávání 
těch, kteří pracují ve školských zařízeních (pedagogů 
volného času, vychovatelek školních družin a školních 
klubů, vedoucích zájmových kroužků) i těch, kteří se 
v neziskových organizacích věnují dětem a mladým 
lidem. V roce 2014 se toto vzdělávání uskutečňovalo 
jednak v rámci udržitelnosti projektu Klíče pro život, 
jednak v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
pro oblast zájmového vzdělávání (DVPPzv).

udržitelnost projektu Klíče pro život
Obecným cílem bylo přispět k trvalé udržitelnosti  
a růstu kvality oblasti neformálního vzdělávání.

Dílčí cíle:

•	 Udržet základní komplexní nabídku v oblasti nefor-
málního a zájmového vzdělávání, která zahrnuje 
všechny tři hlavní oblasti, tedy průběžné vzdělávání 
(včetně průřezových témat), funkční studium a stu-
dium pedagogiky volného času

•	 Podporovat Informační systém pro mládež, uzná-
vání neformálního vzdělávání a kvalitu organizací 
v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

•	 Posilovat prestiž oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání v odborné i širší veřejnosti. 

Zadání podle schváleného Plánu hlavních úkolů pro 
rok 2014:

•	 realizace vzdělávacích programů v oblasti průběž-
ného vzdělávání minimálně v rozsahu 39 „kurzodní“

•	 realizace 11 prezenčních modulů inovovaného 
studijního programu funkčního studia a realizace  
2 modulů závěrečných prací a ústních zkoušek

•	 realizace 1 cyklu prezenčního studia pedagogiky 
volného času

•	 realizace 3 inovovaných vzdělávacích programů  
v průřezových tématech

•	 na základě žádosti ředitele O 51 Michala Urbana 
jsme přidali organizaci čtyřdenního vzdělávacího 
programu pro začínající pracovníky ICM (MBTC).

výstupy činnosti v roce 2014 ve formě stati-
stických údajů:

průběžné vzdělávání
•	 Bylo uskutečněno 30 kurzů představujících 51 „kur-

zodní“; celkem je absolvovalo 492 frekventantů ze 
školských zařízení a NNO pracujících s dětmi a mlá-
deží.

•	 Zadání udržitelnosti na rok 2014 v této oblasti bylo 
překročeno (díky šetrnému hospodaření i skladbě 
kurzů).

•	 O tento typ vzdělávání je trvalý zájem navzdory 
tomu, že v rámci projektu KPŽ účastníci neplatili 
žádné poplatky, zatímco nyní hradili 35–40 % celko-
vých přímých nákladů.

•	 I tentokrát byly zvláště populární kurzy věnované 
různým rukodělným technikám (6), právním otáz-
kám (5) a tematice školních vzdělávacích programů 
(4).

•	 Preferovány jsou též kurzy krátkodobé (na 8 až 16 
hodin; jen 4 tří a vícedenní), a to jak z důvodů časo-
vých, tak finančních.

průřezová témata

I v roce 2014 byl kladen důraz na výběr z průřezových 
témat (Mediální výchova a medializace, Multikul-
turní výchova, Výchova k dobrovolnictví, Participace  
a informovanost – cesta k aktivnímu občanství, Zdravé 
klima zájmového a neformálního vzdělávání, Inkluze 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

•	 Oproti původnímu předpokladu danému PHÚ se 
místo tří uskutečnily pouze dva kurzy: Výchova 
k dobrovolnictví (pro 9 účastníků) a Mediální vý-
chova a medializace (pro 8 účastníků).

•	 7 účastníků bylo z NNO, 5 ze středisek volného času, 
3 ze školních družin, 1 ze ZŠ a 1 ze SŠ.

•	 O kurz Multikulturní výchova nebyl i přes dlouho-
dobou a nadstandardní propagaci zájem.

•	 Zadání udržitelnosti na rok 2014 v této oblasti bylo 
i v tomto roce splněno jen částečně – byť se oproti 
roku 2013 počet účastníků zvýšil o 55 %. Potvrdi-
lo se to, nač upozorňovaly závěrečné zprávy o re-
alizaci kurzů průřezových témat v rámci projektu 
KPŽ: „Mnozí z krajských koordinátorů oslovili velké 
množství zařízení ve svém kraji (školní družiny, klu-
by, střediska volného času) a následně reflektovali 
své zklamání z velmi nízké odezvy a celkově mizivé-
ho zájmu o informace o vzdělávání“.

•	 Rovněž se potvrdilo, že zájemci o tyto kurzy jsou 
častěji z NNO pracujících s dětmi a mládeží. Pokud 
se mají tyto tak potřebné kurzy udržet, je třeba 
nejen snížit náklady pro účastníky na symbolickou 
částku, ale i požadovaný počet účastníků v kurzu.

Funkční studium 

Jedná se o tříleté studium zaměřené na manažerský 
rozvoj vedoucích pracovníků školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání a pracovníků NNO. Vychází jak ze 
standardů dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 
vyhlášky č. 317/2005 Sb., tak ze skutečných vzděláva-
cích potřeb řídících pracovníků školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání a Sdružení pracovníků domů dětí 
a mládeže v České republice.

•	 Uskutečnilo se 5 modulů 1. ročníku pro 28 účast-
níků.
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Název kurzu průběžného vzdělávání Termín Místo konání Účastníků

1. Skupinové bubnování 22. a 23. 2. Prostějov 11

2. Novinařina pro pedagogické pracovníky 28. 2. Prostějov 8

3. Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 4. 3. Praha 20

4. Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 7. 3. Lomnice nad Popelkou 24

5. Autorské právo 13. 3. Praha 17

6. Příklady dobré praxe 15. 3. Prostějov 11

7. Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 22. a 23. 3. Prachatice 18

8. Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 1. 4. Praha 15

9. Netradiční výtvarné techniky – jednoduché, efektivní, levné 5. 4. Chomutov 24

10. Skupinové bubnování 25. a 26. 4. Lomnice nad Popelkou 18

11. Hry pro každou příležitost 1 1. až 4. 5. Olomouc 26

12. Řešení problémových situací z pohledu práva 24. 5. 24. 5. 23

13. Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 31. 5. a 1. 6. Ostružná u Jeseníka 15

14. Psychohygiena II – Řídit a být řízen 13. až 15. 6. Osek 13

15. Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání 11. až 14. 9. Richtrovy boudy 15

16. Skupinové bubnování 20. a 21. 9. Lomnice nad Popelkou 13

17. Hry pro každou příležitost 9. až 12. 10. Lomnice nad Popelkou 17

18. Evaluace ŠVP I 10. 10. Osek 12

19. Respekt a tolerance – židovská historie, kultura a příběhy 18. a 19. 10. Loštice 10

20. Řešení problémových situací z pohledu práva 25. 10. Chomutov 14

21. PR a komunikace volnočasových aktivit snadno a efektivně 6. a 7. 11. Olomouc 18

22. Řešení problémových situací z pohledu práva 7. 11. Prachatice 18

23. Evaluace ŠVP II 7. a 8. 11. Osek 15

24. Netradiční výtvarné techniky – netradiční vánoční ozdoby 8. 11. Prostějov 17

25. Evaluace ŠVP II 13. a 14. 11. Ivančice 17

26. Autorská práva 20. 11. Prostějov 18

27. Netradiční výtvarné techniky – netradiční vánoční ozdoby 21. 11. České Budějovice 18

28. Řešení problémových situací z pohledu práva 4. 12. Praha 18

29. Řešení problémových situací z pohledu práva 5. 12. Prostějov 13

30. Evaluace ŠVP II 6. a 7. 12. Ivančice 18
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•	 Uskutečnily se 4 moduly 2. ročníku  – 12 účastníků.
•	 Uskutečnily se 2 moduly 3. ročníku – 16 účastníků.
•	 Uskutečnily se závěrečné zkoušky loňského 2. roč-

níku – 16 účastníků (22. a 23. 3. Ivančice) a loňské-
ho 3. ročníku – 12. účastníků (12. a 13. 4. Hojsova 
Stráž).

•	 Průběžně fungoval e-learning, konzultace a třídnic-
ká podpora.

•	 Zadání udržitelnosti na rok 2014 v této oblasti bylo 
zcela splněno, a to jak po stránce kvantitativní, tak 
kvalitativní.

•	 O studium v 1. ročníku byl enormní zájem (jistě  
i v důsledku toho, že v roce 2013 nebyl otevřen).

•	 V rámci 2. ročníku byl vytvořen rozšiřující program 
typu „postgraduál“ pro zájemce, kteří se Funkčního 
studia zúčastnili před lety.

•	 Tento typ vzdělávání je  pro významnou část řídících 
pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání 
nenahraditelný, a proto je o něj trvalý zájem na-
vzdory tomu, že na rozdíl od projektu KPŽ si účast-
níci museli zaplatit nemalé poplatky (12, 11 a 8 tisíc 
Kč za ročník).

studium pedagogiky volného času

•	Uskutečnil se roční kurz v plném rozsahu (160 ho-
din prezenčně v 5 modulech, 40 hodin závěrečné 
zkoušky, 56 hodin e-learning) pro 21 účastníků. 
Kurz sestával z šesti čtyřdenních modulů (27. až  
30. 3. Plzeň; 24. 4. až 27. 4. Plzeň; 22. až 25. 5. 
Vsetín; 23. až 26. 8 Orlík nad Vltavou; 23. až 26. 10. 
Orlík nad Vltavou; 27. až 30. 11. Kutná Hora – závě-
rečné zkoušky), který úspěšně absolvovalo závěreč-
nými zkouškami před komisí a obhajobou závěreč-
né práce 20 frekventantů.

Kurz poskytl absolventům kvalifikací pro pedagoga 
volného času, který vykonává komplexní přímou pe-
dagogickou činnost.

•	Zadání udržitelnosti na rok 2014 v této oblasti bylo 
zcela splněno – a to jak z hlediska obsahu a rozsa-
hu, tak i celkového dopadu studia na účastníky (viz 
dále).

•	O letošní kurz byl tak výrazný zájem, že jsme museli 
několik zájemců odmítnout.

ostatní vzdělávací akce

Fakta

•	Kurz MBTC pro začínající pracovníky ICM v rozsahu 
32 hodin pro 13 účastníků.

•	Pro CVVZ byl domluven loni velmi úspěšný 
workshop k tématu Uznávání neformálního vzdě-
lávání, který se nakonec pro onemocnění lektorky 
nekonal.

propagace v rámci udržitelnosti projektu KpŽ:

•	Články na webech (NIDM, NIDV, RVP, Adam, 
Borovice, Neziskovky, Skautská křižovatka, A-TOM 
– 17 článků a rozhovorů).

•	Osobní propagace na různých akcích (zejména mezi 
NNO – CVVZ, letní tábory, Bambiriáda apod.).

•	Spolupráce se Školním informačním kanálem (pro-
pagace soutěže Brána k druhým, dojednání dlouho-
dobého seriálu o NNO pracujících s dětmi a mláde-
ží).

•	Soutěž Brána k druhým – pro týmy z oblasti ne-
formálního vzdělávání (zajištění soutěže, získá-
ní finančních darů a další podpory, zajištění pa-
tronů soutěže, realizace slavnostního předání 
ocenění vítězným týmům, televizní pokrytí sou-
těže). V roce 2014 se do 3. ročníku soutěže zapo-
jilo 21 týmů z celé republiky (jednotlivé týmy měly  
3 až 20 členů).

udržitelnost projektu KpŽ v roce 2015

1. Tříčlenný tým, který od května 2013 udržitelnost 
zajišťoval (Jitka Rydvalová, Svatava Šimková, Jiří Za-
jíc) a je dnes součástí NIDV, má podle Plánu hlav-
ních úkolů realizovat udržitelnost projektu KPŽ za 
stejných finančních podmínek jako v roce 2014. 

2. Po zkušenostech z roku 2014 je v plánu rozšíření na-
bídky v průběžném vzdělávání o dalších 10 kurzod-
ní. V tomto roce se též bude v rámci udržitelnosti 
projektu KPŽ NIDV podílet na přípravě Celostátního 
setkání ředitelů SVČ (ve spolupráci s SP DDM).

3. Uskuteční se čtvrtý ročník celostátní soutěže Brána 
k druhým, dále se bude rozvíjet spolupráce se Škol-
ním informačním kanálem a pokračovat propagace 
v médiích. 

4. Protože by se do budoucna měla udržitelnost pro-
jektu a rozvoje oblasti neformálního vzdělávání stát 
součástí standardní činnosti NIDV, bude pokračovat 
zapojení do přípravy a vyhodnocování Strategie pro 
mládež 2014–2020.

dvppzv
V rámci této tradiční služby, která má na rozdíl od udr-
žitelnosti projektu Klíče pro život za cílovou skupinu 
jen pracovníky školských zařízení, se pokračovalo v na-
bídce kurzů průběžného vzdělávání. DVPPzv poskyto-
valo možnost daleko širšího výběru, který zahrnoval 
nejen programy inovované v rámci projektu Klíče pro 
život, ale všechny programy akreditované v NIDM  
a v roce 2014 také v NIDV.

Podle PHÚ bylo pro rok 2014 v DVPPzv plánováno 
minimálně 35 kurzodní, což představuje cca 24 kurzů 
pro 360 účastníků (při průměrném počtu 15 na kurz).  
Realitu roku 2014 ukazuje následující tabulka:
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Název kurzu termín Místo konání Účastníků

1. Řešení problémových situací z pohledu práva 11. 2. Ivančice 10

2. Řízení času 13. 2. Ivančice 11

3. Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I 26. 3. Osek 13

4. Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 10. 4. Praha 16

5. Moderní deskové hry a klíčové kompetence I 24. 4. Ivančice 12

6. Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 5. 5. Prostějov 13

7. Zdravotník zotavovacích akcí 15. až 18. 5. Lomnice nad Popelkou 25

8. Řešení problémových situací z pohledu práva 19. 5. Praha 22

9. Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II 27. 5. Ivančice 12

10. Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I 9. 6. Ivančice 18

11. Zdravotník zotavovacích akcí 26. až 29. 6. Praha 12

12. Kdo si hraje, nezlobí 26. až 29. 9. Olomouc 17

13. Motivační objektivní hodnocení, evaluace 2. a 3. 10. Praha 43

14. Repetitorium školské legislativy 7. 10. Praha 22

15. Repetitorium školské legislativy 21. 10. Praha 22

16. Nové metody a tvorba her 1. a 2. 11. Prostějov 12

17. Drobné hry pro děti mladšího školního věku 8. 11. Chomutov 21

18. Drobné hry pro děti mladšího školního věku 12. 11. Praha 16

19. Výtvarné inspirace 14. 11. Lomnice nad Popelkou 12

20. Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II 26. a 27. 11. Ostrava 10

21. Tvořivé hry s fantazií 1. 12. Praha 13

22. Repetitorium školské legislativy 2. 12. Ivančice 7 (kalamita)

23. Repetitorium školské legislativy 12. 12. Praha 22
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individuální projekt národní K2 – kvalita a konkuren-
ceschopnost v neformálním vzdělávání 
Realizátory dvouletého projektu K2 – kvalita a konku-
renceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.
cz) jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
a Národní institut pro další vzdělávání. Byl zahájen 
v říjnu 2012 a jeho aktivity skončí v červnu 2015. Jeho 
cílem je nastartování kvalitativních změn v nestátních 
neziskových organizacích (NNO) a školských zaříze-
ních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu 
pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání. 
Projekt K2 vychází z definovaných cílů a akčních plá-
nů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže  
a Strategie celoživotního učení. Cílovou skupinu tvoří 
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zá-
jmové vzdělávání a pracovníci NNO pracující s dětmi  
a mládeží, dále děti a mládež – účastníci neformál-
ního vzdělávání, pracovníci škol a školských zařízení 
pro zájmové vzdělávání, zaměstnanci vysokých škol, 
vyšších odborných škol, účastníci dalšího vzdělávání  
a instituce poskytující další vzdělávání.

projekt K2 se zabývá těmito oblastmi:
Ka 01 – aplikace nástrojů řízení kvality v neformál-
ním vzdělávání (včetně zájmového)

Jejím cílem je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe 
subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) 
a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschop-
nost. V rámci aktivity je vyvíjen on-line nástroj pro ří-
zení kvality OLINA (http://kvalita.nidv.cz). 

Hlavní úkoly a činnosti v roce 2014:
Příprava návrhu systému k zavádění značky kvality – 
společně se zástupci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT), Sdružení pracovníků domů 
dětí a mládeže (SP DDM) a České rady dětí a mláde-
že (ČRDM) proběhla příprava návrhu systému značky 
kvality určeného pro nestátní neziskové organizace 
(NNO) pracující s dětmi a mládeží a neziskové organi-
zace dětí a mládeže.

•	 Od začátku roku 2014 se uskutečnila tři společná 
jednání (od počátku projektu celkem sedm) zamě-
řená na tvorbu návrhu udělování značky kvality. 
Na základě výsledků setkání  došlo k úpravě kritérií 
titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce 
s dětmi a mládeží“, jenž je základem návrhu (pláno-
vaný termín dokončení: 03/2015)

Zavádění nástrojů kvality  – pilotáž
•	 V březnu 2014 se uskutečnil pracovní workshop 

se zástupci sedmi organizací realizujících pi-
lotáž zavádění nástrojů kvality prostřednic-

tvím veřejné zakázky. Setkání bylo zaměřené 
na hodnocení hlavního procesu v zájmovém  
a neformálním vzdělávání. 

•	 V dubnu a květnu 2014 
proběhla školení konzul-
tantů zavádění nástrojů 
kvality, kterých se zúčast-
nili zástupci devíti orga-
nizací, které realizovaly 
pilotáž zavádění nástrojů 
kvality.

•	 V květnu a září 2014 se 
uskutečnilo pracovní se-
tkání zástupců devíti organizací zaměřené na hod-
nocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání).

•	 V období červen až září 2014 bylo převzato  sedm 
závěrečných zpráv z pilotáže zavádění nástrojů 
kvality prostřednictvím veřejné zakázky a ukonče-
ní této pilotáže.

•	 V prosinci 2014 došlo k převzetí devíti závěrečných 
zpráv od organizací realizujících pilotáž zavádění 
nástrojů kvality prostřednictvím lidských zdrojů  
a k ukončení pilotáže.

Pilotáž e-learningových programů – v rámci pilotáží 
zavádění nástrojů kvality bylo pilotováno osm 
e-learningových vzdělávacích programů (Plánování  
a organizace práce, Strategické řízení, Řešení pro-
blémů, Řízení lidských zdrojů, Efektivní komunikace  
a prezentace, Vyhledávání a zajištění finančních zdro-
jů, Vedení lidí, Projektové řízení). Výsledky z pilotáže 
poslouží k úpravě programů v roce 2015.

Odborné konzultace – v rámci pilotáže zavádění ná-
strojů kvality se pilotoval systém poskytování od-
borných konzultací zaměřených na řídicí a podpůrné 
procesy v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jejich 
realizace skončila současně s pilotáží zavádění nástro-
jů kvality v prosinci 2014. 

Ka 02 – Metodická podpora uznávání neformálního 
vzdělávání (včetně zájmového)
Jejím cílem je zavedení systému uznávání nefor-
málního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti  
a zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi  
a mládeží a mládeže prostřednictvím definování  
a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých  
v aktivitách neformálního vzdělávání. V rámci akti-
vity je vyvíjen on-line nástroj pro zápis kompetencí  
a plánování osobnostního rozvoje Osobní kompetenč-
ní portfolio – OKP (http://znv.nidv.cz/okp). 

K2 - kvalita a konkurenceschopnost  
v neformálním vzdělávání 

Kombinované metodické a vzdělávací aktivity
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Hlavní úkoly a činnosti v roce 2014:
Uskutečnila se veřejná zakázka „Realizace vzděláva-
cího programu II“, které se zúčastnilo 10 nestátních 
neziskových organizací (NNO). Zástupci těchto orga-
nizací byli na školení školitelů proškoleni, aby moh-
li zkvalitňovat práci v oblasti neformální výchovy  
a vzdělávání. V průběhu realizace veřejné zakázky 
proškolení zástupci NNO předávali informace pracov-
níkům s dětmi a mládeží a připravili výstupy v podobě 
popisu vlastního vzdělávacího programu se zvoleným 
zaměřením vzdělávací akce a popisy výukových lekcí.
V březnu proběhla pilotáž vzdělávacího programu 
v modulu Plán osobnostního rozvoje, kde účastní-
ky prostřednictvím metod neformálního vzdělávání 
provedli tématem lektoři – odborníci v oblasti peda-
gogiky, psychologie, osobnostně-sociálního rozvoje  
a koučování.
V dubnu a v říjnu 2014 se uskutečnily dva kulaté stoly 
k tématu uznávání neformálního vzdělávání, zaměře-
né na čtyři roviny uznávání neformálního vzdělávání:
•	 Společenská prospěšnost neformálního vzdělávání 

a jeho uznávání
•	 Uznávání neformálního vzdělávání ze strany státu
•	 Uznávání neformálního vzdělávání ze strany vzdě-

lavatelů a zaměstnavatelů
•	 Uznávání kompetencí rozvíjených prostřednictvím 

neformálního vzdělávání samotným jedincem, 
účastníkem volnočasových aktivit.

Kulatých stolů se účastnili zástupci NNO, zaměstnava-
telů, vzdělavatelů, státní správy a samosprávy i odbor-
ná veřejnost. Říjnový kulatý stůl se konal pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha.
V květnu 2014 proběhla dvě třídenní školení v mo-
dulu Plán osobnostního rozvoje. Účastníci měli mož-
nost prostřednictvím metod neformálního vzdělávání 
mimo jiné získat základní schopnosti stát se průvod-
cem plánování osobnostního rozvoje při práci s dětmi 
a mládeží.
Ke konci roku se k tisku připravovala souhrnná pub-
likace ke vzdělávacímu programu obsahující čtyři na 
sebe navazující moduly: 1) Výstavba vzdělávacího pro-
gramu na pozadí klíčových kompetencí; 2) Sebeevalu-
ace – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční port-
folio (OKP); 3) Školitel; 4) Plán osobnostního rozvoje. 
Probíhala osvěta k OKP a k neformálnímu vzdělávání 
formou prezentací na akcích partnerů a na vzdělá-
vacích akcích. Svými podpisy se připojilo 16 nových 
organizací k Memorandu o podpoře uznávání výsled-
ků neformálního vzdělávání. Upravovala se podoba 
Osobního kompetenčního portfolia (OKP), které bylo 
rozšířeno o nástroj Plánování osobnostního rozvoje.
Součástí KA 02 je studium pedagogiky volného času 
(spvČ), v jehož rámci se pilotně ověřuje připravený 
kvalifikační vzdělávací program a mentoringový sys-
tém rozvoje pedagogů volného času vykonávajících 
dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zaří-
zeních pro zájmové vzdělávání.

Hlavní úkoly a činnosti v roce 2014: 
Příprava a realizace III. a IV. etapy pilotního ověřo-
vání kurzů Studia pedagogiky pro pedagogy volného 
času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost –  
v roce 2014 se uskutečnilo 80 vzdělávacích kurzů, 
které absolvovalo 1 747 pedagogů volného času vy-
konávajících dílčí přímou pedagogickou činnost ve 
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 
Další vzdělávání mentorů – pracovníků zodpověd-
ných za další vzdělávání v SVČ – v roce 2014 byla při-
pravena akreditace čtyř vzdělávacích programů pro 
mentory, následně se uskutečnilo pět realizací těchto 
programů s celkovým počtem 76 účastníků (témata: 
Vedení a hodnocení závěrečných prací v rámci Studia 
pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost; Práce s pedagogickým cílem; 
Pedagogický proces). 
Průběžně se připravovaly analýzy a realizovala se šet-
ření mezi účastníky aktivit s cílem využít závěry z eva-
luace k případným návrhům revizí obsahů vzdělávání 
či dílčích činností jednotlivých klíčových aktivit. Sou-
časně byla, stejně jako v předchozích letech, posky-
tována on-line uživatelská podpora všem účastníkům 
vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu K2.

Nejčastěji využívaná média k propagaci projektu K2
•	 webové stránky – Česká škola, Neziskovky.cz, Adam.

cz, Borovice.cz, MŠMT (aktuality – odbor pro mlá-
dež), Magistr.cz, metodický portál RVP.cz – celkem 
publikováno 95 článků

•	 tištěná média – Moderní vyučování, Týdeník Škol-
ství, Učitelské noviny, Rodina a škola, zpravodaj 
ČRDM Archa, zpravodaj Svět neziskovek, Řízení 
školy – speciál pro Školní družiny a kluby – celkem 
publikováno 18 článků	
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Cílem projektu s dobou realizace od 1. září 2014 do 
31. července 2015 je aktualizace a zpracování oblastí 
a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy 
formou zážitkových lekcí. Projekt zahrnuje také tvorbu 
a pilotní ověření vzdělávacích programů v oblasti zdra-
vého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplnému 
chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele 
základních škol ve Středočeském kraji. Jeho aktivity 
povedou k navázání a udržování uspokojivých vztahů, 
k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodová-
ní, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílových 
skupin. Hlavním programem projektu je zážitkové vy-
učování a moderní zábavné metody práce s pedagogy, 
následně se žáky. Vzniknou nové didaktické materi-
ály a výukové objekty a bude vytvořeno poradenské 
a konzultační zázemí pro ZŠ. Uskuteční se vzájemné 
návštěvy na školách, předávání zkušeností, příklady 
dobré praxe, individuální konzultace a ukázkové ho-
diny přímo ve třídách s pedagogy a se žáky. V rámci 
projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:
Ka 01 Zpracování didaktických materiálů a vzdělávacích 
programů na základě revidovaného RVP ZV
Ka 02 Pilotní ověření vzdělávacích programů a výuko-
vých objektů pro zdravý životní styl a dopravní výcho-
vu
Ka 03 Poradenská a konzultační podpora
Ka 04 Evaluace projektu a závěrečný seminář
Započala realizace klíčové aktivity KA 01 a KA 02. 
Úkolem KA 01 je tvorba výukových objektů (metodic-
kých a didaktických materiálů) pro obě témata pro-
jektu pro práci pedagogů a pedagogických pracov-
níků a jejich práci s žáky. Probíhala příprava tvorby 
Metodiky ke vzdělávacím programům, didaktických 
karet a pracovních karet k jednotlivým výchovám. 
V KA 02 bylo zahájeno prezenční vzdělávání peda-
gogických pracovníků v rámci vzdělávacích progra-
mů „Na zdraví“ a „Dopravní abeceda“ zaměřené na 
prevenci onemocnění, civilizačních chorob a ochranu 
zdraví a předcházení nehodám a zranění v silničním 
provozu. V rámci aktivit se specifikují profily koordi-
nátorů prevence v oblasti dopravní výchovy a výcho-
vy ke zdravému životnímu stylu. Tito koordinátoři 
budou následně působit na školách jako poradenští 
pracovníci v rámci projektu a předávat své znalosti 
a dovednosti v rámci příkladů dobré praxe ostatním 
školám v regionu střední Čechy. 

vzdělávání a podpora zš v oblasti  
zdravého životního stylu  
a dopravní výchovy 

aktivační centra – vzdělávání  
pro těžce zdravotně postižené

v celé Čr pilotně ověřována činnost 9 aktivačních 
center  •  ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 
aktivační centra 265 žáků  •  proškoleno 54 lektorů  
V letech 2012–2014 realizo-
val NIDV ve spolupráci s MŠMT 
národní projekt aktivační cen-
tra – vzdělávání pro těžce 
zdravotně postižené, jehož cí-
lem bylo pilotně ověřit v deví-
ti krajích České republiky mož-
nost formálního terciálního 
vzdělávání pro žáky s těžkým men-
tálním postižením. Projekt navázal na aktivity Hu-
manitas-Profes, o. p. s., která v letech 2010–2013 
realizovala v pěti krajích ČR projekt „Speciální vzdě-
lávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdra-
votního postižení prostřednictvím aktivačních center  
v rámci speciálních škol“. 

pro koho jsou aktivační centra určena?
Primárně pro absolventy povinného vzdělávání v RVP 
pro obor vzdělání základní škola speciální, absolventy 
středního vzdělávání v RVP pro obor vzdělání Praktic-
ká škola jednoletá a v RVP pro obor vzdělání praktic-
ká škola dvouletá, případně pro žáky, kteří vzhledem 
k hloubce svého postižení nezvládají výše uvedené 
vzdělávací programy (např. žáci s více vadami nebo 
autismem na bázi středně těžkého a těžkého stupně 
mentálního postižení). 

Jak vypadá činnost v aktivačním centru?
Přihlášení žáci docházejí do vybraného kurzu aktivač-
ního centra po dobu jednoho školního roku. Kurzy 
následujícího školního roku mohou být pro pokra-
čující žáky vzhledem k jejich schopnostem obsahově 
rozšiřující. Každý kurz je organizován jako dvouhodi-
nový a je nabízen jedenkrát týdně, zpravidla týdně 
tři dvouhodinové kurzy. Po skončení kurzu obdrží 
žák osvědčení s příslušným textem o absolvování 
daného kurzu. Aktivační centra nabízejí 3 tematicky 
odlišné kurzy:
1.	 Technické, pěstitelské a chovatelské práce
2.	 Lidová řemesla 
3.	 Svět kolem nás a orientace v něm
Činnost devíti pilotních aktivačních center byla 
realizována do června roku 2014, kdy projekt 
skončil. Každá z devíti základních škol speciálních  
s aktivačním centrem dokončila svůj „vzděláva-
cí program kurzu aktivačního centra“ v podobě 
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školního vzdělávacího programu. V květnu roku 
2014 proběhla závěrečná odborná konference. 
Všechna aktivační centra obdržela sadu odbor-
ných publikací vážících se na aktivity jednotlivých 
kurzů a specifickou řadu speciálně-pedagogických  
učebnic a metodických příruček pro vzdělávání 
žáků s těžkým zdravotním postižením, postižením 
více vadami a autismem.

další výstupy projektu:
1.	Návrh kurikulárního dokumentu vzdělávací pro-

gram pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdra-
votním postižením v kurzech aktivačního centra. 

2.	Akreditován vzdělávací kurz pro potenciální zájem-
ce o práci lektorů v aktivačních centrech vzdělávací 
program pro pedagogické pracovníky – lektory ak-
tivačních center, který bude součástí nabídky vzdě-
lávacích programů NIDV ve vybraných krajících. 

3.	Učební materiál instruktážní metodika pro lektory 
kurzů aktivačních center (v elektronické verzi na 
DVD). Více informací o realizaci kurzů lze nalézt na 
www.nidv.cz.

lektorský tým

V současné době pracuje v 9 aktivačních centrech 
projektu NIDV celkem 54 proškolených lektorů včetně 
náhradníků. Uvedení pracovníci vytvářejí konzultační 
tým pro další potencionální zájemce o činnost v akti-
vačních centrech.

počet přihlášených žáků v aC ve školním roce 
2013/2014:

aktivační centrum počet žáků
Praha 25

Rakovník 24
Jihlava 27

Chrudim 26
Karlovy Vary 34

Zbůch 33
Turnov 39

Olomouc 28
Kroměříž 29
Celkem 265

seznam škol s aktivačními centry

•	 MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální, Bártlo-
va 83, 193 00 Praha 9 – ředitelka Mgr. Alžběta 

Cibochová – www.skolabartlova.cz/zakladni-skola-
-prakticka/

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

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

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

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

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

•	 ZŠ speciální a Praktická škola, Březinova 31, 568 01 
Jihlava – ředitelka Mgr. Zuzana Šimková – www.po-
mskola.cz

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

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



32

doba realizace: 1. 12. 2012 – 31. 8. 2014 

partner: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 
centrum
  
V prosinci 2012 byl zahájen na krajském pracovišti 
NIDV Karlovy Vary projekt Profesní rozvoj pedagogů 
předškolního vzdělávání (MSKV – Mateřinky) zaměře-
ný na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 
a kvality předškolního vzdělávání v Karlovarském kraji 
prostřednictvím DVPP.
  
projekt zahrnuje čtyři klíčové aktivity: 

• KA 01 – podpora využívání ICT při přípravě  
na výchovně-vzdělávací proces v MŠ 

•  KA 02 – DVPP v oblasti osobnostního rozvoje peda-
goga předškolního vzdělávání 

•  KA 03 – DVPP v oblasti znalostí a kompetencí v ob-
lasti psychologie a výchovy dítěte 

•  KA 04 – vzdělávací programy podporující aktivní 
formy učení: zážitkovou pedagogiku a podporu pří-
rodovědné gramotnosti a výchovy ke vztahu k pří-
rodě a životnímu prostředí 

 
předpokládané výstupy projektu:

•  450 podpořených pedagogů předškolního vzdělá- 
vání 

•  17 nových vzdělávacích programů 

•  Metodická příručka (250 ks)

Hlavním úkolem projektu v roce 2014 bylo uskutečně-
ní plánovaných seminářů v KA 02 – Sebepoznání, se-
berozvoj, sebekoučování a Time-management v praxi 
– efektivní hospodaření s časem, v KA 03 Stanovování 
hranic ve výchově dítěte předškolního věku a Hyper-
aktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ, KA 04 
dva výjezdní semináře Inspirace z přírody – zima plná 
pohody a Inspirace z přírody – léto plné pohody. 

Prioritou činnosti v období roku 2014 byla práce na 
výstupu projektu Metodické příručky inspirace z pří-
rody – získávání textů, námětů, obsahové zpracování 
textů, jazyková a grafická úprava zadání a distribuce 
Metodické příručky do všech mateřských škol v Karlo-
varském kraji a vyvěšení elektronické verze na webo-
vé stránky www.nidv.cz.

Realizované aktivity
Realizace Metodické příručky
6 uskutečněných seminářů v oblasti KA 02
6 seminářů v oblasti KA 03
4 výjezdní semináře v oblasti KA 04

profesní rozvoj pedagogů předškolního 
vzdělávání – Mateřinky
Grantový projekt
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výstupy dalších metodicko-vzdělávacích rezortních úkolů Nidv v roce 2014

Podpora témat vládních usnesení:
 Pozitivní stárnutí, 

Metodika vzdělávání boje proti korupci, 
Vzdělávací program pro učitele v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání

Plánováno Realizováno

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Konference k tématu vládních usnesení 3 150 1 22

Vzdělávací program k tématu Gender - - 9 140

Vzdělávací program k tématu Globální rozvojové vzdělávání

 Mimořádné události a dopravní výchova ve školství
Plánováno Realizováno

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Mimořádné události ve škole a jejich řešení
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 6 70 14 253

Dopravní výchova – metody a formy práce
Jak pracovat s výukovými objekty určenými pro výuku dopravní výchovy 6 70 3 45

Metodické materiály

Virtuální bezpečnost (E-Safety)
Plánováno Realizováno

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Pilotní ověřování 30hodinového kurzu Virtuální bezpečnost na školách 2 80 2 80

Metodika pro DVPP pro téma Bezpečné virtuální prostředí ve školách

Česká verze kurzů Bezpečné virtuální prostředí ve škole

Individuální výchovný program (smlouvy se školou)
Plánováno Realizováno

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Počet 
skupin

Počet 
účastníků

Metodický seminář k proškolení lektorů 1 25 2 53

Pilotní seminář – Individuální výchovný program 8 180 25 490
Podpůrný metodický materiál

informační centra digitálního vzdělávání

Hlavním cílem projektu, který byl spuštěn v prosinci 
2014 a potrvá do 31. července 2015, je rozvoj digitál-
ních kompetencí pedagogických pracovníků na ško-
lách prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpo-
řeného mentoringem a tutoringem. V prosinci 2014 
se začala realizovat na školách klíčová aktivita KA 01 – 
Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracov-
níků formou asistence při pedagogických a technic-
kých problémech s využitím ICT ve výuce. Od té doby 
také probíhá na partnerských školách podaktivita 1.1 
– Mentoring. Mentoři se setkávají s koordinátory a ře-
diteli škol. K této podaktivitě se připravovaly krajské 

semináře k doškolení účastníků v oblasti nástroje Pro-
fil škola21, bezpečnosti internetu, autorského zákona 
a v oblasti cloudových služeb. Podpora podaktivity je 
zřízena on-line v LMS Moodle (http://icdv.nidv.cz), 
kde jsou přístupné nově vytvořené moduly – Strategie 
rozvoje ICT.
Pro cílovou skupinu vznikne 10 akreditovaných progra-
mů na podporu řídících pracovníků škol a pedagogů  
s odborným i didaktickým obsahem. Programy budou 
zaměřeny na využívání mobilních zařízení ve výuce. 
NIDV realizuje tento projekt společně se 44 partnery 
– školami z celé České republiky. Do projektu je zapo-
jeno 37 základních škol, z toho 13 škol do 200 žáků  
a sedm středních škol.
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počet vzdělávacích akcí celkem

souhrnný přehled vzdělávací činnosti Nidv 2006 až 2014

počet účastníků vzdělávacích akcí celkem
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Jak jsme uvedli již v úvodu, druhou zásadní sférou 
činnosti NIDV je oblast rozvoje a uplatnění nadání 
dětí, žáků a studentů v nejrůznějších oblastech lid-
ské činnosti, v oborech přírodovědných, technických, 
humanitních a společenskovědních. Prostřednictvím 
oddělení Talentcentrum  ve sledovaném období NIDV 
zajišťoval:
•	 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT včetně navazují-

cích soutěžních a nesoutěžních aktivit v ČR a v za-
hraničí

•	 projekt Talnet, soubor systematických půlročních 
až ročních aktivit většinou nesoutěžního charakte-
ru s oborovým zaměřením: fyzika, chemie, biolo-
gie, geografie, matematika, astronomie, aplikova-
né a multioborové aktivity 

•	 rezortní úkol PERUN (Péče, rozvoj a uplatnění na-
dání) realizovaný v letech 2011 až červen 2014, 
v rámci kterého byly vytvořeny a ověřeny základní 
prvky systému podpory a péče o nadané v přírod-
ních vědách, technických oborech a matematice

•	 postupné zavádění Systému podpory nadání v sou-
vislosti s naplňováním Koncepce podpory rozvoje 
nadání a péče o nadané na období 2014–2020.

soutěže MšMt
Oddělení Talentcentrum zabezpečovalo v roce 2014 
celkem 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT. Jedná se  
o tři skupiny soutěží: 
a) přírodovědné (Pythagoriáda, 8 přírodovědných 

oborů soutěže Středoškolská odborná činnost), 
b) technické (Soutěž v programování, 5 technických 

oborů soutěže Středoškolská odborná činnost)
c) humanitní (šest soutěží v cizích jazycích – anglič-

tina, němčina, francouzština, ruština, španělština, 
latina, 5 humanitních oborů soutěže Středoškolská 
odborná činnost, Olympiáda v českém jazyce, Dě-
jepisná olympiáda, literárně-výtvarná soutěž Evro-
pa ve škole a Daniel, literární soutěž Náš svět). 

V roce 2014 byla provedena aktualizace organizačních 
řádů soutěží garantovaných NIDV a nově vytvořen 
organizační řád soutěže Evropa ve škole. Byla reali-
zována ústřední kola 11 soutěží, u vybraných soutě-
ží rovněž tvorba, tisk a distribuce úkolů pro všechny 
kategorie a postupová kola. Literární soutěž Náš svět, 
literárně-historická soutěž Daniel, výtvarně-literární 
soutěž Evropa ve škole jsou soutěže korespondenční. 
Talentcentrum zajišťovalo slavnostní vyhlášení těchto 
soutěží, u Evropy ve škole též vernisáž výstavy v ČR  
a v Německu. Součástí zajištění soutěží je příprava  
a tisk sborníků u literárních soutěží, příručka pro ře-
šitele SOČ a tisk dalších informačních materiálů. Pro 
šk. r. 2014/2015 byly připraveny podrobné propozice 
všech soutěží, které byly prostřednictvím krajských 
úřadů distribuovány na základní a střední školy v ČR. 

Informace o soutěžích jsou nově zveřejněné na webo-
vé stránce, která centralizuje informace o podpoře na-
dání www.talentovani.cz.
Na soutěže navazují další soutěžní a nesoutěžní ak-
tivity v České republice a v zahraničí. Mezi soutěže 
s nejdelší tradicí a odbornou náročností patří pře-
devším soutěže odborných (vědeckých) prací – Intel 
International Science and Engineering Fair (INTEL 
ISEF) a European Union Contest for Young Scientists 
(EUCYS). Díky  podpoře Českého svazu vědeckotech-
nických společností měli čeští studenti poprvé příleži-
tost účastnit se soutěže vědeckých prací Beijing Youth 
Science Creation Competition v Číně. Další meziná-
rodní soutěží přírodovědného zaměření zajišťovanou 
Talentcentrem je European Union Science Olympiad 
(EUSO). Jedná se o týmovou soutěž do 17 let navazu-
jící na fyzikální, chemickou a biologickou olympiádu. 
V roce 2014 vyslalo NIDV žáky na celkem 11 soutěž-
ních a nesoutěžních aktivit do zahraničí. Kromě toho 
byla uspořádána výstava výtvarných prací Evropy ve 
škole v německém Arnstadtu a podzimní seminář této 
soutěže s mezinárodní účastí v Praze. Naši studenti 
dosahují opakovaně v mezinárodních soutěžích veli-
ce dobrých výsledků. Rok 2014 byl zvlášť úspěšný –  
5 cen ze soutěže INTEL ISEF, 3 ceny ze soutěže EUCYS, 
dvě zlaté medaile ze soutěže v Číně, zlatá a stříbrná 
medaile pro  soutěžní týmy  EUSO. Další navazující ak-
tivity pro žáky se konají v České republice (např. sou-
těž České hlavičky, Den vědy, Letní škola, Cena Učené 
společnosti, Cena Nadačního fondu J. Heyrovského, 
odborné semináře, …).
V rámci agendy soutěží Talentcentrum úzce spolu-
pracuje s pracovníky krajských úřadů, kteří garantují 
realizaci nižších soutěžních kol, rovněž spolupracuje 
s organizátory dalších soutěží vyhlašovaných MŠMT. 
Plní koordinační úlohu – připravuje porady s krajský-
mi organizátory soutěží a ústředními komisemi, s kraj-
skými garanty a zástupci vybraných soutěží, připravuje 
harmonogram soutěží, zveřejňuje výsledky vybraných 
soutěží v Učitelských novinách, zpracovává CD s infor-
macemi o soutěžích NIDV a vybraných předmětových 
olympiádách. Ve spolupráci s odborem 51 MŠMT se 
podílí na zajištění slavnostního setkání účastníků me-
zinárodních olympiád s ministrem školství, na přípra-
vě podkladů o soutěžích pro zveřejnění ve Věstníku 
MŠMT, spolupracuje v rámci programu Excelence 
(hodnocení škol podle výsledků v soutěžích). 

soutěže garantované Nidv
středoškolská odborná činnost (36. ročník) 
Bádání nad teoretickým problémem, návrh tech-
nického zařízení či učební pomůcky, individuálně, 
nebo v týmu a na libovolné téma podle vlastního 
zájmu – to vše může být předmětem zpracování od-
borné práce SOČ. Práce či pomůcky předkládali pak 

Péče o nadané a talentované
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studenti k odbornému posouzení a následné obha-
jobě před odbornou porotou v 18 soutěžních obo-
rech na úrovni školních, okresních a krajských kol. 
Ti nejlepší postoupili do celostátní přehlídky, která 
se konala od 13. do 15. června 2014 na Gymnáziu 
Luďka Pika v Plzni za významné podpory Plzeňské-
ho kraje. Záštitu nad celým 36. ročníkem převzal 
předseda Akademie věd prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., 
záštitu nad celostátní přehlídkou pak představitelé 
hostitelského kraje, města Plzně a další významné 
osobnosti akademické sféry, sponzoři. Celkem na 
celostátní přehlídce obhajovali studenti 266 sou-
těžních prací od 311 autorů (131 dívek a 180 chlap-
ců). Z toho 228 individuálních prací a 38 kolektiv-
ních. Práce posuzovalo 90 porotců, odborníků ze 
středních, vysokých a dalších typů škol, odborných 
a vědeckých institucí. Z hlediska typu škol byli ve 
193 případech autoři soutěžních prací z gymnázií  
a 72 ze středních odborných škol. Žáci z gymnázií pře-
vládali s výjimkou technických oborů Strojírenství, 
Elektrotechnika a Informatika, ve kterých byli výraz-
něji zastoupeni žáci ze středních odborných škol. Cel-
kově dochází k nárůstu počtu účastníků celostátního 
kola soutěže z gymnázií a spolu s tím narůstá i počet 
úspěšných prací z gymnázií ve srovnání s laureáty ze 
středních odborných škol. Do elektronického systé-
mu přihlašování bylo pro 36. ročník zaregistrováno 
1 509 prací, což je o 108 prací více než v roce 2013. 
Stále platí, že v některých školách přihlašují do sys-
tému pouze práce postupující do vyšších soutěžních 
kol a skutečný počet zpracovaných prací SOČ bude 
tedy vyšší. Na úrovni okresních kol obhajovalo práce 
1 109 autorů, na úrovni krajských kol 1 204 autorů. 
Nejvyšší zájem byl již tradičně o obory 14 – pedago-
gika, psychologie, sociologie a problematika volného 
času, 04 – biologie, 12 – tvorba učebních pomůcek, 
didaktická technologie, 16 – historie a 06 – zdravot-
nictví. Naopak nejmenší zájem zaznamenal náročný 
obor 01 – matematika a statistika a obor 05 – geolo-
gie a geografie. 

olympiády
olympiáda v českém jazyce (40. ročník)

Žáci soutěží ve dvou kategoriích. I. kategorie se účast-
ní žáci 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídají-
cích ročníků víceletých gymnázií; II. kategorie žáci 
středních škol. Školní kola mívají především motivač-
ní charakter. Pro mladší soutěžící byla připravena ve 
školním, okresním a krajském kole následující témata 
slohových prací: Možná se vám už také stalo, že …; Jak 
jsem si osladil(a) život…; Když ucítím tuhle vůni...Stře-
doškoláci pak psali slohy na téma: Dospělost začíná, 
když …;  Když otevřu dveře …; A to celé netrvalo ani 
dvě minuty … Vyvrcholením 40. ročníku bylo Ústřední 
kolo, které se konalo 19.–25. 6. 2014 v chatové osa-
dě Pohádka v Bělé pod Bezdězem za účasti 59 soutě-
žících, 34 v i. kategorii a 25 ve ii. kategorii. Během 

necelého týdne zvládli soutěžící obvyklou pětici úloh 
– krátký mluvený projev, dva jazykové úkoly a dvě slo-
hové práce. Jazykové úkoly měly v obou kategoriích 
prověřit nejen dobrou znalost gramatiky, ale také cit 
pro jazyk a jeho morfologii. Po zkušenosti s národním 
kolem i některými koly nižšími ústřední porota usou-
dila, že letošní úroveň soutěžících v češtinářské olym-
piádě byla mírně nadprůměrná.

dějepisná olympiáda (43. ročník)

Žáci soutěží v jedné kategorii, která je určena pro žáky 
8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. Téma letošního 43. ročníku 
soutěže bylo „Město v proměnách času“. Podmínkou 
účasti v celostátním kole bylo pro postupující vypra-
cování písemné práce, která měla téma „znak místa, 
kde jsem doma“. V nižších postupových kolech probí-
há soutěž formou písemného testu, úlohy mají podo-
bu otevřených úloh se stručnou odpovědí, přiřazová-
ní, výběr správné odpovědi apod. V celostátním kole 
je součástí hodnocení také písemná práce, a to jak její 
zpracování, tak obhajoba před ústřední komisí. Sou-
částí celostátního kola je nesoutěžní poznávací a zá-
žitkový program. Ústřední kolo Dějepisné olympiády 
se konalo v Ostravě v termínu od 26. do 30. 5. 2014 ve 
spolupráci se Základní školou Mitušova 8. Záštitu nad 
akcí převzali představitelé města a Moravskoslezského 
kraje. Pro nový ročník Dějepisné olympiády byl v rám-
ci Talnetu vytvořen kurz využívající on-line prostředí 
k odborné přípravě žáků na soutěž. 

Jazykové soutěže
Oddělení Talentcentrum zajišťovalo šest jazykových 
soutěží, které mají s výjimkou latiny konverzační cha-
rakter. Úkoly pro postupová kola připravují pověřené 
komise na jednotlivých soutěžních úrovních. Doporu-
čená struktura jazykových soutěží (s výjimkou latiny) 
je: 
1. Písemná část – zahrnuje poslech a test na porozu-

mění slyšenému a čtenému textu;
2. Ústní část – po úvodním představení následuje kon-

verzace se členy soutěžní poroty na určené téma. 

Porota hodnotí především zvládnutí gramatických 
jevů, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři 
slovní zásoby, schopnost argumentace a reakce na 
vzniklou situaci. V soutěžních porotách pro jednotlivé 
kategorie a postupová kola jsou zastoupeni minimál-
ně tři učitelé cizího jazyka, ve vyšších postupových ko-
lech jsou zastoupeni i rodilí mluvčí. 

1. soutěž v jazyce anglickém

Soutěž byla vyhlášena celkem v šesti kategoriích pro 
žáky základních a středních škol včetně víceletých 
gymnázií.  Dvě soutěžní kategorie jsou určené pro 
žáky, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle ko-
munikovat v daném jazyce. 
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Do ústředního kola postupují žáci z pěti soutěžních ka-
tegorií. Soutěž pro kategorii II. A se konala 13. května 
2014, kategorie II. B a II. C 16. května 2014 a kategorie 
středoškolské III. A a III. B 22. května 2014 v prosto-
rách NIDV, Jeruzalémská v Praze 1. V ústředním kole 
soutěžilo celkem 69 žáků, vítězů krajských kol soutě-
ží v příslušné kategorii. Převážná většina soutěžících 
prokázala velmi dobrou úroveň jazykových znalostí 
s dobrým porozuměním a výbornými vyjadřovacími 
schopnostmi. Porota byla překvapena vysokou úrovní 
znalostí žáků v kategorii II. A. 

2. soutěž v jazyce německém

Soutěž byla stejně jako v jazyce anglickém vyhlášena 
v šesti kategoriích pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia. 
Dvě z vyhlášených kategorií jsou určené pro bilingvní 
žáky, kteří měli či mají  možnost trvale komunikovat 
v daném jazyce.  
Do ústředního kola soutěže postupovali žáci v pěti 
soutěžních kategoriích. Stejně jako v  předcházejících 
letech bylo Ústřední kolo rozděleno do dvou soutěž-
ních dnů a odehrávalo se v Goethe-Institutu, který pro 
soutěž i slavnostní vyhlášení prvního dne poskytl svo-
je prostory. Mladší žáci soutěžili dne 7. dubna 2014, 
soutěž pro středoškolské kategorie se konala 8. dubna 
se zakončením na velvyslanectví spolkové republiky 
Německo. 
Ústředního kola soutěže se účastnilo celkem 69 žáků,  
z toho 41 dívek a 28 chlapců. Z hlediska typu škol pře-
važovali ve středoškolské kategorii žáci z gymnázií.  
U bilingvních kategorií II. C a III. B, ve kterých není 
úroveň znalostí žáka závislá na kvalitě školní výuky 
německého jazyka, bylo zastoupeno víc studentů ze 
základních škol a středních odborných škol.
V roce 2014 se konala Mezinárodní olympiáda v ně-
meckém jazyce ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 
3. až 16. srpna 2014, které se účastnila stovka mladých 
lidí z padesáti zemí světa. Soutěž probíhala ve třech 
kategoriích, z nichž ve dvou získaly české studentky, 
vítězky ústředního kola soutěže v německém jazyce, 
zlatou medaili.  

3. soutěž v jazyce francouzském

Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž kaž-
dá z nich se ještě dále dělí podle toho, zda jejich dél-
ka studia francouzštiny přesáhla či nepřesáhla 3 roky  
a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném ja-
zyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahovala 12 hodin. 

Ústřední kolo (ÚK) pro všechny kategorie se usku-
tečnilo ve čtvrtek 24. dubna 2014 ve  Francouzském 
institutu v Praze 1. Zúčastnilo se celkem 53 žáků 
– v kategorii ZŠ A1 14, v kategorii ZŠ A2 12, v nároč-
nějších středoškolských kategoriích B1 a B2 soutěžilo  
14 a 13 studentů. Celkově nejúspěšnější byli soutěžící 
z Ústeckého, Pardubického, Moravskoslezského kraje 

a Prahy. Ústřední kolo bylo připraveno ve spolupráci 
se Sdružením učitelů francouzštiny (SUF), významně 
se na organizaci ÚK podílel též Francouzský institut 
v Praze. 

4. soutěž v jazyce španělském

Soutěží se ve dvou středoškolských kategoriích: do 
dvou let výuky španělštiny a s více než dvěma lety vý-
uky španělštiny.
Ústřední kolo se konalo dne 22. května 2014. Jubilejní 
dvacátý ročník již tradičně probíhal v příjemném pro-
středí Institutu Cervantes za účasti významných hostů 
– Maríi Susany Landaveri Porturas a velvyslance Bo-
lívarovské republiky Venezuely pana Victora Juliána 
Hernándeze Leóna. Mladší kategorie měla 13 soutěží-
cích – 9 dívek a 4 chlapce. Ve starší kategorii se účast-
nilo 11 soutěžících – 10 dívek a 1 chlapec. 
Ve školním roce 2013/2014 proběhlo šetření mezi pe-
dagogy španělského jazyka, ze kterého vyplynula nut-
nost změny v kategorizaci soutěže. Tento vývoj souvisí 
především s rostoucím počtem soutěžících z vícele-
tých gymnázií, z nichž někteří studují jazyk až 8 let,  
a s tím souvisejícím požadavkem na zvýšení náročnos-
ti úloh. Další změna vyplynula z dlouholetého zájmu 
bilingvních gymnázií zařadit do soutěže úspěšné stu-
denty španělštiny. Návrh podpořila atašé pro vzdě-
lávání Španělského velvyslanectví paní Pilar Barrero 
García a od šk. roku 2014/2015 se soutěž v jazyce 
španělském rozšiřuje po vzoru němčiny a angličtiny  
o kategorii pro bilingvní studenty.

5. soutěž v jazyce ruském

Soutěž probíhá ve třech kategoriích, kategorie ZŠ je 
určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a od-
povídajících ročníků víceletých gymnázií, pro žáky 
středních škol jsou pak určeny kategorie SŠ I. a SŠ II. 
členěné podle délky výuky ruského jazyka, a sice do 
dvou let a nad dva roky.  Ústřední kolo konverzační 
soutěže v ruském jazyce se konalo 15. dubna 2014 
ve výukových prostorách NIDV, Jeruzalémská 12  
v Praze 1. Soutěžilo celkem 27 studentů, z toho 12 v ka-
tegorii SŠ I. a 15 v kategorii SŠ II.  V obou kategoriích byla 
patrná horší úroveň ovládnutí zvukové stránky jazyka 
(redukce samohlásek, přízvuk). Mezi soutěžícími  
I. kategorie nebyly rozdíly v dovednostech podstatné, 
ve II. kategorii se rozdíly projevily více.

6. soutěž v jazyce latinském

Soutěž se koná ve dvou středoškolských kategoriích 
v členění podle délky výuky do 2 let a nad 2 roky. 
Vzhledem k postavení latiny jako klasického jazyka 
studenti v obou kategoriích a ve všech kolech soutěží 
pouze písemně, přičemž prokazují znalosti gramatiky, 
reálií antického světa a vztahu latiny k  moderním jazy-
kům. Úkoly pro všechna kola jsou zadávány jednotně 
formou testu, jejich autorem je PhDr. Lubor Kysučan, 
Ph.D. z FF UP v Olomouci. Jsou koncipovány hravou 
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formou s důrazem na přesah latiny do současných ja-
zyků. Spoluorganizátory kol všech stupňů byly poboč-
ky sdružení učitelů klasických jazyků ALFA. 
Ústřední kolo pro obě kategorie se uskutečnilo 
ve čtvrtek 10. dubna 2014 na Gymnáziu Arabská  
v Praze 6. Soutěžilo celkem 20 žáků, po deseti v  každé 
kategorii – z každé kategorie a „země“ (Čechy a Mora-
va) postoupilo pět nejlepších podle bodového zisku. 
Na zpracování úkolů měli 90 minut čistého času, při 
práci s latinským textem mohli používat slovník. 

další soutěže
soutěž v programování (27. ročník) 
Soutěž v programování je určena základním a střed-
ním školám. Soutěžící měli možnost soutěžit v katego-
riích „Aplikační SW“ a „Programování“. Obě kategorie 
jsou dále rozčleněny podle věku studentů na dvě sub-
kategorie.
Ústřední kolo soutěže se konalo 20.–22. června 2014 
ve školském zařízení Duncan v Janských Lázních. No-
minace do ústředního kola byla provedena na zákla-
dě výsledků krajských kol.  Postoupilo 23 soutěžících 
z kategorie „Programování – mládež“ a 14 soutěžících  
z kategorie „Programování – žáci“, v kategorii Aplikač-
ní SW – Tvorba webu soutěžilo 18 žáků a do katego-
rie Aplikační SW – Office postoupilo též 18 žáků. Cel-
kem se ústředního kola zúčastnilo 73 žáků základních, 
středních škol a víceletých gymnázií. 

pythagoriáda – matematická soutěž (37. ročník)

Jedná se o velmi oblíbenou matematickou soutěž, 
která je založena více na logickém uvažování než pro-
braném učivu. Proto se řešení úloh účastní často celá 
třída. Soutěž byla realizována v 5. až 8. třídách ZŠ  
a jim odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, ve 
školním a okresním kole. Zájem o tuto matematickou 
soutěž mezi žáky narůstá, což je dáno zřejmě skladbou 
úloh. Úlohy vyžadují logické myšlení a základní mate-
matické znalosti. 

Problémem zůstává zjišťování počtu účastníků ve škol-
ních kolech, neboť ne všichni organizátoři školních kol 
zašlou informace o počtu žáků organizátorům okres-
ních kol. 

Evropa ve škole (23. ročník v Čr)

Motto soutěže pro rok 2013/14 souviselo s vyhláše-
ním roku 2014 Evropským rokem vědy. Motto bylo 
Národním komitétem (vrcholný orgán soutěže) po-
drobně rozpracováno na jednotlivá témata. U předlo-
žených soutěžních prací hodnotily výtvarné poroty ve 
všech postupových kolech kromě techniky a vyspělos-
ti výtvarného projevu také nápaditost zpracování té-
matu. Literární poroty hodnotily především originalitu 
myšlenky a použití jazykových prostředků, dále volbu 
žánru, která nebyla nijak omezena. slavnostní setkání 
účastníků projektu spojené s vernisáží výstavy výtvar-
ných i literárních prací a vyhlášením výsledků výtvarné 
i literární části soutěže se konalo ve čtvrtek a v pátek 
29. a 30. května 2014 v Pardubicích, vlastní slavnost-
ní vyhlášení soutěže a vernisáž výstavy se uskutečnily 
v odpoledních hodinách ve čtvrtek 29. května v kon-
ferenčním sále a předsálí Městského úřadu Pardubi-
ce. Na projektu participovaly pardubický kraj, Město 
pardubice a východočeské divadlo pardubice. 
Každoroční jednání Národního komitétu Evropy ve 
škole s organizátory krajských kol soutěže proběh-
lo letos 3. 10. opět v reprezentativních prostorách 
Evropského domu v Praze 1. Jednání bylo spojeno  
s vernisáží výstavy výtvarných a literárních prací pro-
jektu, kterou bylo možné v prostorách Evropského 
centra vidět až do 31. 10. 2014. Významným zahranič-
ním hostem akce byla paní Janin Hartmann, předsed-
kyně partnerského německého Národního komitétu 
Evropy ve škole.

literární soutěž Náš svět

Jedná se o jednokolovou soutěž na libovolné téma 
(poezii i prózu). Z oceněných prací vybere porota 
práce, které jsou zveřejněny ve sborníku. Sborník 
je vydáván nákladem 200 ks a je rovněž zveřejněn 
v elektronické podobě na www.nidm.cz. Termín pro 
zasílání prací byl v uplynulém školním roce stanoven na  
14. 3. 2014. Soutěže se zúčastnilo více dětí než  
v r. 2013, nárůst byl výrazný zejména ve druhé soutěž-
ní kategorii. Celkem bylo oceněno 35 prací. slavnostní 
vyhlášení soutěže proběhlo tradičně v rámci veletr-
hu svět knihy na pražském Výstavišti. Součástí zvací-
ho dopisu pro soutěžící byly dvě čestné vstupenky na 
veletrh (pro oceněného soutěžícího s doprovodem). 
Díky tomu mohli soutěžící po vyhlášení navštívit i nej-
různější další akce (autorská čtení, přednášky apod.). 

soutěž daniel 

Ve školním roce 2013/14 se konal 11. ročník literár-
ní, historické a fotografické soutěže DANIEL. Soutěž 
vznikla u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památ-
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ky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. 
Z toho vychází i soutěžní téma – holocaust a jeho re-
flexe, rasové problémy v naší republice v dnešní době 
a problematika soužití různých etnik v ČR. Soutěž se 
připravovala ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním 
centrem Židovského muzea v Praze.
Soutěž Daniel je jednokolová, je vyhlašována ve dvou 
kategoriích pro žáky základních a středních škol. Sklá-
dá se ze 3 oborů: obor literární (poezie, povídky, fe-
jetony), obor historický (dějepisné studie týkající se 
tématu) a obor fotografie, který je v soutěži „nejmlad-
ší“. Studenti a žáci se mohli zúčastnit několika oborů 
soutěže současně. Nejlepší autoři soutěžních prací 
převzali ocenění ve velkém sále Kulturního a vzdělá-
vacího centra Židovského muzea v praze 19. března 
2014. 
V uplynulém ročníku soutěže Daniel bylo registro-
váno celkem 41 literárních prací. Obor historický byl 
tradičně podstatně slabší co do počtu zaslaných prací 
i jejich kvality. Obor fotografie si za 3 roky své existen-
ce získal své příznivce – celkem bylo v soutěži regis-
trováno 90 příspěvků, jejichž úroveň umožnila rele-
vantní porovnání jejich kvalit. Opět byl vydán sborník 
vybraných literárních děl (v nákladu 200 ks), který se 
setkal s velkým zájmem.  Úspěšně pokračovala spolu-
práce s Centrem vizuální historie Malach při Knihov-
ně MFF UK v Praze, například formou prezentace 
soutěže Daniel na výroční konferenci centra (výsta-
va soutěžních příspěvků v oboru fotografie, nabídka 
tiskových materiálů – sborníky vybraných soutěžních 

prací z uplynulých ročníků aj.). Pro vítěze všech ka-
tegorií soutěže věnovalo Mezinárodní velvyslanectví 
Jeruzalém (ICEJ) 6 voucherů na účast v „Pochodu ži-
vých“ v Osvětimi v dubnu 2014. 

statistika soutěží

Do školních kol soutěží garantovaných NIDV se zapoji-
lo více než 183 tis. žáků. Ti nejlepší postupují zpravidla 
přes okresní a krajská kola do kola ústředního. V roce 
2014 se ústředních kol soutěží účastnilo celkem 2 173 
žáků. Výsledky soutěží NIDV jsou součástí výsledkové 
databáze programu Excelence vyhlašovaného MŠMT. 

Název soutěže školní kola okresní kola Krajská kola Ústřední kola

SOČ 2 500 1 109 1 204 311

Soutěž v programování --- --- 280 73

Pythagoriáda 72 814 7 111 --- ---

Olympiáda v českém jazyce 38 567 4 335 555 59

Dějepisná olympiáda 23 634 2 704 387 30

Soutěž v jazyce anglickém 24 025 2 547 453 69

Soutěž v jazyce německém 8 000 1 700 450 69

Soutěž v jazyce francouzském 3 500 --- 421 53

Soutěž v jazyce ruském 806 --- 168 27

Soutěž v jazyce španělském 450 --- 97 24

Soutěž v jazyce latinském 300 --- 48 20

Evropa ve škole – výtvarný obor 7 100 --- 2 011 879

Evropa ve škole – literární obor 1 950 --- 425 120

Daniel --- --- --- 90

Náš svět --- --- --- 349

Celkem 183 646 19 506 6 499 2 173
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Talnet nabízí pro žáky základních a středních škol se 
zájmem o přírodní vědy soustavu systematických 
půlročních až ročních aktivit většinou nesoutěžního 
charakteru pro rozvoj specifického nadání i osobnosti 
žáka. Oborové zaměření aktivit je: fyzika, chemie, bio-
logie, geografie, matematika, astronomie, aplikované 
a multioborové aktivity. 
Talnet je dostupný:
-  geograficky;  většina aktivit probíhá on-line – není 

třeba nikam dojíždět, stačí tedy pouze připojení  
k internetu kdekoli na světě;

-  časově;  většině aktivit Talnetu je možné se věnovat 
kdykoli to studujícímu vyhovuje během 24 hodin  
7 dní v týdnu;

-  organizačně; do Talnetu se nedělají žádné předcho-
zí testy, vítán je každý, kdo má zájem se dozvědět, 
vybádat, zažít, vyzkoušet víc;

-  finančně a sociálně; aktivity Talnetu jsou zdarma, 
pouze při účasti na dobrovolných prezenčních akti-
vitách si účastníci hradí dopravu a část nákladů na 
ubytování a stravu; v odůvodněných případech jsme 
schopni i tyto náklady uhradit z rozpočtu Talnetu.

Mimo účast v kurzech se mohou zájemci přihlásit 
v době psaní seminárních prací do exkurzí na speci-
alizovaná pracoviště, kde si sami vyzkouší práci od-
borníka (pokusy, měření, pozorování atd.). Návštěvě 
pracoviště či terénu předchází on-line příprava. Po 
skončení prezenční části sepisují účastníci report. Ve 
stejné době probíhají prosemináře, které připravují 
účastníky metodicky na prezentace seminárních prací 
a pomáhají jim při jejich zpracování. Kurzy a exkurze 
jsou doplněny řadou dalších on-line i prezenčních ak-
tivit jako např. mezinárodní projekt s partnerskými or-
ganizacemi, letní a zimní soustředění a další.
Ve školním roce 2013/2014 si zájemci mohli vybrat již 
z 32 kurzů, které probíhaly on-line a jejich průběh se 
časově přibližně shodoval s obdobím školního roku. 
Exkurze v minulém ročníku probíhaly ve dvou bězích 
od podzimu 2013 do jara 2014. Celkem bylo realizová-
no 8 exkurzí.
V létě 2013 byla jako završení práce v aktivitách Talne-
tu realizována inovativní aktivita t-expedice. Pro léto 

2014 doznal koncept aktivity výrazných změn. Předně 
se intenzivní přípravě budoucích garantů věnoval ce-
loročně kurz T-expedice příprava a Nad vědou v ději-
nách I. a II. a dále si nejlepší z účastníků těchto on-line 
kurzů mohli sami navrhnout badatelský záměr, který 
obhajovali před komisí instruktorů. Tento záměr pak 
sami vedli za podpory asistentů a oborových expertů. 
Za výsledky bádání, jeho zaměření a provedení však 
byli zodpovědní garanti z řad účastníků, nikoli z řad 
instruktorů, jak tomu bylo předchozí rok. To, že účast-
níci sami převzali zodpovědnost za běh bádání, a také 
to, že jim byla ku pomoci podpora pro uskutečnění zá-
měrů, vedlo ke zcela nové dimenzi přínosů, které akti-
vita pro garanty měla. Rozvoj účastníků tak nespočíval 
pouze v osvojení znalostí a dovedností z oboru, ale  
v komplexnějším rozvoji kompetencí z oblastí prezen-
tačních dovedností, sociálních dovedností, organizace 
času a týmu, komunikace s podporou, která plnila roli 
kouče a další.  
V přípravě na T-expedici se účastníci nejprve věno-
vali v on-line prostředí s odbornými garanty výběru 
témat a vyhledávání odborné literatury ke zvoleným 
tématům. Na místě pak bádali v archivech, měřili 
v terénu a porovnávali své poznatky s dostupnými 
zdroji. 
Výstupem expedice je tak například zpráva o stavu 
chráněných a ohrožených druhů v rezervaci Jezírka  
a doporučení k managementu této lokality, zpracova-
ný rodokmen místního literáta Petra Fingala, který byl 
prezentován později na literárním večeru v Radnicích, 
zpráva o entomologickém průzkumu lokality, model 
simulující sluneční aktivitu a prostorové uspořádání 
souhvězdí a další.
Oproti roku 2013 se počet účastníků více než zdvoj-
násobil. Náročné aktivity se účastnilo 29 garantů  
a badatelů z řad talentované mládeže. Pro následující 
ročník se připravují další inovace zejména s ohledem 
na loňské garanty s cílem poskytnout jim odpovídající 
možnosti dalšího rozvoje.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet žáků 17 49 79 114 125 132 143 238 178 185 164 209**)

Počet přihlášek 17 51 82 121 144 161 173 410 325 273 248 484**)

Max kapacita 20 60 80 120 260 300 400 540 540 540 540 540

Počet absolventů 2 16 29 46 55 39 47 101 77 89 71

statistika dle roků

**) údaj za první pololetí školního roku 2014/2015

projekt talnet
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Samostatnou oblastí činnosti Talentcentra, která vy-
užívá zkušeností ze zahraničí a ostatních aktivit Ta-
lentcentra, tj. soutěží, programu Talnet a především 
výstupů realizovaného projektu Perun, je oblast kon-
cepční. Talentcentrum je zastoupeno v rezortní pra-
covní skupině pro koncepční činnost v oblasti péče  
o nadané děti a mládež, která byla zřízena MŠMT. Od 
září 2014 v souladu se chválenou Koncepcí na pod-

V souvislosti se spojením Národního institutu dětí 
mládeže (NIDM) s Národním institutem pro další vzdě-
lávání byl projekt Perun od 1. 10. 2013 vyňat z ESF  
a převeden na rezortní úkol s financováním ze státního 
rozpočtu. Rezortní úkol byl ukončen k 30. červnu 2014. 
Hlavním cílem projektu, jehož realizace spadá na léta 
2011–14, bylo vytvoření a ověření základních prvků 
systému podpory a péče o nadané (v přírodních vě-
dách, technických oborech a matematice) na celo-
státní i regionální úrovni. Systém aktivizuje a využívá 
zkušenosti čelních pracovišť z oblasti péče o nadané 
z ČR a zahraničí, soutěží osvědčených při identifikaci  
a stimulaci rozvoje nadání a programu Talnet.
Sloučením NIDM s Národním institutem pro další 
vzdělávání (NIDV) se otevřely nové možnosti přede-
vším v oblasti dalšího využití výsledků projektu rozví-
jených ve volnočasových aktivitách a zájmovém vzdě-
lávání pro  formální vzdělávání, odbornou přípravu  
a podporu učitelů a škol. 
K dispozici jsou tyto výstupy projektu PERUN: 
•	 Šest Středisek podpory nadání (SPON) s obory ex-

celence Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, As-
tronomie a Středoškolská odborná činnost (SOČ). 
Předmětově zaměřené SPONY v regionech vytvo-
řily kapacity pro vzdělávání více než 900 nadaných 
žáků a 260 organizátorů aktivit pro nadané. SPONA 
SOČ zajišťuje činnost Konzultačních středisek SOČ 
pro fyziku, chemii, biologii a zahraniční zkušenosti. 
Celorepubliková síť podpory nadání (sipoN) vedle 
uvedených SPON zahrnuje i další subjekty (dosud 
projevilo zájem 32 subjektů) – tzv. talentcentra (TC) 
a spolupracuje s podobnou sítí v Maďarsku. 

•	 trojice vyvinutých týmových a badatelských sys-
tematických aktivit (mezinárodní ASURO, NAF-
TA, Expedice), které odpovídají současným poža-
davkům na péči o nadané, 7 pilotních kurzů pro 
nadané žáky, celkem bylo podpořeno více než  
130 mimořádně nadaných žáků.

•	 Modulární systém vzdělávání (Mosv) – více než  
30 modulů pokrývá důležité oblasti a aspekty 
práce s nadanými a vychází vstříc velmi různo-
rodým potřebám a vzdělávání organizátorů akti-
vit pro nadané (OAN), zvl. učitelů na školách, škol 
a SVČ, zahrnuje i modul pro stimulaci potřebné 
součinnosti (zvl. mezi učiteli a psychology, učite-

li a oborovými experty, učiteli a realizátory soutě-
ží, učiteli a nadanými žáky). Do systému vzdělává-
ní jsou zapojeny i SPONY s tématy vycházejícími  
z jejich regionálních či oborových priorit, ale uplatnění 
mají i v ostatních regionech či oborech. Bylo proško-
leno 845 oaN, 18 se zúčastnilo stáží a exkurzí v Čr  
i v zahraničí. Bylo vytvořeno více než 35 produktů.

•	 prostředí pro komunikaci, poradenství, předává-
ní odborných informací – web talentovaní (denní 
průměr 70 jedinečných přístupů, poskytuje nejú-
plnější informace o podpoře nadaných – organi-
zacích, projektech, stipendiích, aktivitách, atd.), 
umožňuje využití poradny a zajišťuje prezentaci  
a distribuci odborného časopisu Svět nadání (ISSN 
1805-7217, recenzované neimpaktované periodi-
kum).

•	 Kolaborativní a vzdělávací on-line prostředí pro 
spolupráci různých skupin aktérů oblasti práce 
s nadanými napříč ČR nabízí materiály a moduly  
s možností modifikace.

•	 soubor elektronických portfolií využitelných 
pro prezentaci, sdílení kapacit a potřeb k zajiš-
tění aktivit pro nadané a optimalizaci zapojení 
do aktivit.

•	 spolupráce expertů při diskuzi, přípravě materiá-
lů, hodnocení výsledků a analýzy směrů postupu 
péče o nadané. Je zapojeno více než 100 pracov-
níků z celé ČR (cca 50 – výzkumní pracovníci a pe-
dagogové VŠ, SŠ, ZŠ a pedagogové volného času, 
experti z praxe v oborech biologie, fyziky, chemie, 
geografie, historie, medicíny, veterinární medicí-
ny, robotiky, cca 15 – psychologové a pedagogic-
ko-psychologičtí poradci, cca 15 – odborníci na 
odbornou činnost žáků a další – novináři, právní-
ci, atd.). Vedle toho SPONY spolupracují s dalšími 
odborníky v regionech. Je navázána spolupráce 
s 12 zahraničními partnery.

péče, rozvoj a uplatnění nadání

systém podpory nadání
poru rozvoje nadání a péče o nadané na období let 
2014–2020 převzalo Talentcentrum od Národního 
ústavu vzdělávání koordinaci Rezortní pracovní sku-
piny. Nová koncepce chápe celou problematiku na-
daných šířeji, a to ve dvou směrech:
1. Nesoustředí se pouze na skupinu mimořádně na-

daných, ale věnuje se podpoře identifikace, roz-
voje a uplatnění nadání širší skupiny dětí, žáků  
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a studentů s cílem podpořit maximálně jejich roz-
voj, tvořivost a plně využít jejich potenciál, což je 
v souladu se Strategií vzdělávací politiky České re-
publiky do roku 2020. 

2. Koncepce má za cíl přesáhnout hranice rezortu 
školství a vytvořit a rozvinout koordinovaný mezi-
rezortní systém podpory nadání a péče o nadané, 
ve kterém jsou jasně vymezené role jednotlivých 
subjektů.

Důležitou součástí schválené koncepce je její prová-
děcí část, a sice systém podpory nadání (spN). V sou-
časné době je realizována řada aktivit zaměřených na 
podporu nadání, kterým se věnuje mnoho různých 
subjektů, a to nejen v oblasti aktivit, ale i v oblasti 
informační a metodické. Cílem Systému podpory na-
dání je vytvořit v jednotlivých krajích fungující model 
Krajské sítě podpory nadání, která poskytne v daném 
regionu přehlednou nabídku aktivit pro kognitivně 
nadané a podporu pedagogů s využitím regionálních 
kapacit a zdrojů. První etapa prací na vytváření kraj-
ské sítě byla v druhé polovině roku 2014 zahájena  
v  Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Funkci koordi-
nátora vzdělávání pedagogů a podpory nadání v regi-
onu pro informační, metodickou a vzdělávací pomoc 
učitelům a školám plní krajská pracoviště NIDV v úzké 
součinnosti s pracovníky Talentcentra. 

Hlavní dosažené výsledky
Zejména se podařilo:
1. a) V obou krajích, Plzeňském a Královéhradeckém, 
identifikovat a navázat spolupráci s nejaktivnějšími 
pracovišti a jednotlivci v krajích, na základě jejich po-
třeb a možností navrhnout priority a aktivity Krajské 
sítě podpory nadání (KSPN) a Krajské koordinační 
skupiny (KKS) na rok 2015 a další postup při konstitu-
ování KSPN v obou krajích. 
V plzeňském kraji se podařilo uskutečnit zejména:  
„Projektové dny“ zaměřené na podporu nejvíce poci-
ťovaného problému – nedostatek podpory učitelům  
a školám v malých obcích (ZŠ 1., případně i 2. stupně), 
přípravu pilotního ověřování aktivity Prometheus pro 
přípravu učitelů a aktivní zapojení žáků na školách do 
aktivit vhodných pro identifikaci a rozvoj nadání (zvl. 
badatelských, tvořivých a týmových, stávajících „Sou-
těží“ spadajících do mimoškolních aktivit), šetření 
úrovně péče o nadané v Plzeňském kraji, zapojení do 
mezinárodního projektu Erasmus+ na spolupráci part-
nerů z EU rozvíjejících systém podpory nadání syste-
maticky s využitím sítí a s důrazem na přípravu učitelů.
V Královéhradeckém kraji se podařilo (vedle regio-
nálních priorit a plánu činnosti na rok 2015) s ohle-
dem na aktuální stav aktérů v kraji vymezit a připravit 
podklady pro využití dosavadních zkušeností pracovišť 
Univerzity v Hradci Králové a Jednoty českých mate-
matiků a fyziků zaměřených na podporu nadaných se 
zájmem o fyziku (zvl. FO, SOČ – obor fyzika) pro kurzy 
DVPP s celonárodním rozsahem.  

b) Byla fakticky zahájena činnost Krajských koordi-
načních skupin. Vedle setkání klíčových členů Krajské 
koordinační skupiny, identifikace hlavních priorit pod-
pory nadání v regionu, návrhu principů spolupráce  
a koordinace, se dospělo i ke konkretizaci plánovaných 
akcí Krajské koordinační skupiny na rok 2015. Společ-
nými silami se podařilo vytvořit seznamy potenciál-
ních (aktuálně aktivních) členů Krajské sítě podpory 
nadání, kteří budou pozváni ke spolupráci. Proběhly 
základní kroky přípravy propojení vertikálních pilířů 
s Krajskou koordinační skupinou (jmenovitě se sku-
pinou pracovníků krajských úřadů zodpovědných za 
realizaci „Soutěží“, pracovní skupinou Krajských koor-
dinátorů péče o nadané z PPP, vedením ČŠI) a jejich 
koordinace v rámci Rezortní pracovní skupiny pro na-
dané.
2. Proběhlo pilotní ověření metody identifikace aktu-
álních (vzdělávacích) potřeb členů Krajské sítě pod-
pory nadání v jedné ZŠ v Plzeňském kraji a v jednom 
gymnáziu v Královéhradeckém kraji s ohledem na vyu-
žití modulárního systému vzdělávání.
3. Mechanismy vznikajících krajských sítí byly využity 
pro nabídku zapojení nadaných žáků a pedagogů do 
nadregionálních aktivit organizovaných Talentcent-
rem a aktivit Sítě podpory nadání (SIPON).
4. Na základě vyhodnocení zkušeností při zavádění 
SPN ve dvou krajích byla připravena realizace akcí pro 
nadané žáky i přípravu pedagogů v dalších krajích (zvl. 
Olomouckém, Ústeckém, Jihomoravském) a byl při-
praven návrh základní náplně činnosti koordinátora 
Krajské koordinační skupiny.  
V roce 2015 bude systém zaváděn postupně v dal-
ších krajích ČR tak, aby v roce 2016 bylo vytvořeno  
14 funkčních Krajských sítí podpory nadání opírajících 
se o čtyři pilíře garantované MŠMT a kraji a propojené 
s celorepublikovou sítí podpory nadání. 

Hlavní priority činnosti, hlavní plánované aktivity 
v roce 2015
V souladu s plánem hlavních úkolů NIDV na rok 
2015 bude oddělení Taletcentrum zajišťovat  
14 soutěží vyhlašovaných MŠMT a plnit koordinač-
ní funkci v oblasti soutěží vůči krajským garantům  
a organizátorům dalších soutěží. Ve spolupráci s od-
borem 51 MŠMT se bude podílet na přípravě a vy-
hlašování soutěží, dotačních programů pro nadané 
a programu Excelence základních a středních škol. 
Bude pokračovat v realizaci aktivit programu Tal-
netu  a rozvíjet další aktivity zaměřené především 
na propojování zkušeností z práce v Talnetu s mož-
nostmi, které nabízejí v oblasti rozvoje nadání sou-
těže. Pro rok 2015 bude posílena role Talentcentra 
v oblasti koncepční práce při naplňování Koncepce 
podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro obdo-
bí let 2014–2020, a to především při realizaci im-
plementační části koncepce Systém podpory nadání  
a v souvislosti s úlohou koordinátora rezortní pra-
covní skupiny pro nadané.
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Cílem projektu, jehož realizace trvala od 15. 3. 2012 
do 31. 3. 2015, bylo vytvořit kariérní systém učitelů  
a ředitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality je-
jich práce s návazností na motivující systém odměňo-
vání podle transparentních pravidel, který bude mo-
tivovat učitele a ředitele škol k dalšímu profesnímu 
rozvoji, kvalitní pedagogické práci a umožní jim volbu 
různých kariérních cest a postupů.

Projekt obsahuje tři vzájemně propojené klíčové ak-
tivity:

1. Vytvoření kariérního systému učitelů a koncepce 
kariérního systému ředitelů.

2. Vytvoření systému vzájemně provázaných modulo-
vých vzdělávacích programů, které budou oporou 
učitelům v kariérním systému a profesním rozvoji. 
Vytvoření systému kritérií, indikátorů a evaluač-
ních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích 
programů uskutečňovaných v souvislosti s kariér-
ním systémem.

3. Vytvoření dokladového portfolia, které bude 
základem pro hodnocení kvality práce, výsledků 
práce a rozsahu působnosti učitele.

Fáze rozpracovanosti nejdůležitějších výstupů jednot-
livých klíčových aktivit v roce 2014:

Klíčová aktivita 1

•  dokončen víceúrovňový Standard učitele

•  pokračující práce na precizaci podoby atestačního 
řízení – formulační ukotvení, projednání se všemi 
dotčenými aktéry, zahájení prací na legislativním 
rámci atestačního řízení

•  pokračující práce na precizaci adaptačního období 
– stanovení úkolů pro ředitele, uvádějícího učitele, 
začínajícího učitele

• zajištění přípravy nutných legislativních a finanč-
ních změn doprovázejících kariérní systém učitelů

•	 dokončení 1. vlny realizace informačních seminářů 
ke kariérnímu systému učitelů ve všech krajích ČR

•	 pokračující práce na tvorbě koncepce kariérního 
systému ředitelů včetně Standardu ředitele

Klíčová aktivita 2

•  dokončen návrh systé-
mu hodnocení kvality 
vzdělávacích programů 
v kariérním systému

•  dokončen návrh kritérií 
pro výběr hodnotitelů 
kvality vzdělávacích 
programů v kariérním 
systému

•  dokončení tvorby vzdělávacích programů pro kari-
érní systém a jejich pilotáž 

•	 příprava na zahájení druhé vlny informačních se-
minářů ke kariérním systému ve všech krajích ČR

Klíčová aktivita 3

•  pokračující práce na tvorbě Metodiky pro ředitele  
k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů 

•  dokončena pilotáž práce s částí navrženého dokla-
dového portfolia ve 102 školách (MŠ, ZŠ, SOŠ, G) se 
zaměřením na doložení profesních kompetencí ze 
Standardu učitele; pilotáže se zúčastnilo 279 peda-
gogů a 102 ředitelů za podpory 50 konzultantů; na 
základě získaných výsledků z pilotáže byl upraven 
Standard učitele a především metodika práce s do-
kladovým portfoliem

•  dokončena Metodika pro učitele k přípravě a vede-
ní dokladového portfolia v kariérním systému

•	 pokračující práce na metodických materiálech Kari-
érní systém učitelů – metodická příručka pro učitele  
a metodická příručka pro ředitele škol

Projekt Kariérní systém byl ukončen a všechny výstupy 
dopracovány k 31. 3. 2015. Vytvořené výstupy budou 
použity při přípravě plánovaného projektu k imple-
mentaci kariérního systému učitelů.
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Kariérní systém  
– individuální projekt národní

Koncepční činnost
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pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání

Centrální pracoviště  
– kontaktní údaje

Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné náměstí 25,110 00 Praha 1

sekretariát Nidv:

Tel.: 222 122 112
E-mail: info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz
Web:    www.nidv.cz

Management Nidv

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová 
ředitelka

Ing. Viktor Šinkovec
provozní a ekonomický náměstek

PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
náměstkyně pro vzdělávání a podporu

Mgr. Irena Hošková
náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry 
NIDV

oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce
oddělení vzdělávání a podpory
talentcentrum
oddělení komunikace a informací
oddělení správy, provozu a služeb
oddělení ekonomiky a personalistiky
projektová kancelář

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 571839  
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
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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
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
tel.: 222 122 302 
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

Ústecký

Liberecký

Karlovarský

Plzeňský

Středočeský

Praha

Královéhradecký

Pardubický

Jihočeský

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Moravskoslezský

Zlínský

Nidv, Kp Ústí nad labem
http://www.nidv.cz/usti

Nidv, Kp praha a střední Čechy
http://www.nidv.cz/prahasc

Nidv, Kp Karlovy vary
http://www.nidv.cz/kvary

Nidv, Kp Hradec Králové
http://www.nidv.cz/hradec

Nidv, Kp liberec
http://www.nidv.cz/liberec

Nidv, Kp pardubice
http://www.nidv.cz/pardubice

Nidv, Kp Jihlava
http://www.nidv.cz/jihlava

Nidv, Kp Brno
http://www.nidv.cz/brno

Nidv, Kp zlín
http://www.nidv.cz/zlin

Nidv, Kp olomouc
http://www.nidv.cz/olomouc

Nidv, Kp ostrava
http://www.nidv.cz/ostrava

Nidv, us richtrovy boudy
www.richtrovyboudy.cz

Nidv, Kp plzeň
http://www.nidv.cz/plzen

Nidv, Kp České Budějovice
http://www.nidv.cz/budejovice

Nidv: 13 krajských pracovišť Nidv, 1 učební středisko
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učební středisko richtrovy boudy,  
542 21 pec pod sněžkou 81
Hlavní činnost:
 ubytovací a stravovací služby
 pořádání kurzů lyžařského výcviku, školení, instruk-

táží, porad, konferencí
 rekreační pobyty pro pracovníky MŠMT a jeho pří-

mo řízených organizací
 ubytovací a stravovací služby pro školy a školská za-

řízení (školy v přírodě, školní výlety, lyžařské kurzy 
atd.)

Jiná činnost:

	rekreační pobyty pro rodiny s dětmi
 konferenční služby pro širokou veřejnost
 pronájem prostor pro soukromé akce  

(firemní školení, svatební hostiny, narozeninové 
oslavy atd.)

 restaurační služby 

NaBídKa sluŽEB

ubytování

Kapacita hlavní budovy je 76 lůžek v 27 pokojích. 
Pokoje jsou nabízeny dvoulůžkové, třílůžkové, čtyř-
lůžkové a pětilůžkové s možností sociálního zařízení  
a TV přijímačem nebo pokoje bez sociálního zařízení  
a bez TV přijímače na pokoji. Společné sociální zaří-
zení je na každém patře pro ubytované. Pokoje jsou 
zařízeny v moderním horském stylu.
Nabízen je také pokoj pro tělesně postižené, kde je 
bezbariérová úprava odpovídající normám EU. Bezba-
riérový přístup do objektu je samozřejmostí.

Dependance vzdálená 300 m od hlavní budovy – 
Červená bouda s kapacitou 29 lůžek v 7 pokojích bez 
sociálního zařízení. Společné sociální zařízení je na 
každém patře. Červená bouda je vybavena kuchyňkou 
a společenskou místností.

stravování

Kapacita jídelny je cca 110 osob, k využití nabízíme da-
taprojektor, plátno a flipchart, připojení na internet. 
Vše zdarma v této místnosti. Restaurace – kapacita 42 
míst.
V 1. patře hlavní budovy se nachází školicí místnost 
pro cca 32  osob. Možnost využití variability stolů  
a židlí. Dále jsou k dispozici dataprojektor, plátno,  
flipchart a připojení na internet. 
Připojení na internet – WIFI zdarma.
Vybavenost objektu – restaurace s barem, víceúčelové 
hřiště, dětské hřiště, lyžárna, přezouvárna, sušárna – 
vybavena moderními vysoušeči bot a oděvů, posilovna, 
sauna, dětský koutek v restauraci.
Učební středisko Richtrovy boudy se přihlašuje do po-
ptávkových a výběrových řízení na ubytování a stravo-
vání škol, organizací a firem.
V roce 2013 vyhrálo Učební středisko Richtrovy boudy 
výběrové řízení vyhlášené Univerzitou Hradec Králo-
vé, a to na projekt „Podpora rozvoje komunikačních 
kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ v Královéhradeckém 
kraji". V roce 2014 se na Richtrových boudách konala 
třetí část tohoto projektu – diagnostické a edukačně-
-terapeutické pobyty dětí s narušenou komunikační 
schopností a jejich rodičů.    
Učební středisko Richtrovy boudy se 31. 5. 2014 za-
pojilo do druhého ročníku výstupu českého paraolym-
pionika Jaroslava Petrouše na nejvyšší českou horu. 
Akce se konala na podporu dvanáctiletého Petra Ja-
nuše, který je po amputaci dolní končetiny. Cílem této 
akce bylo zajistit Péťovi „kurz chůze bez francouzských 
holí". Projekt si dal zároveň za cíl podpořit změnu kri-
térií pro přiznání příspěvků na péči osob se zdravotním 
postižením. Richtrovy boudy zde prezentovaly vlastní 
krkonošskou kuchyni a zajišťovaly další občerstvení.
V zimním období jsou ve středisku pořádány různé po-
byty škol a školských zařízení (lyžařské kurzy, turistické 
kurzy apod.), firemní školení a rekreace rodin s dětmi. 
Velký zájem je o přednášky Horské služby a případné 
ukázky pro školy – zásah v lavině apod. 

Účelové zařízení Nidv
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V rámci vzdělávání probíhají lavinové kurzy a skialpini-
stické kurzy, které mají informovat návštěvníky o mož-
nostech bezpečného chování v horách. Probíhá základ-
ní výcvik s ukázkou zásahu v cvičné lavině, informace  
o vybavenosti turisty na horách pohybující se v riziko-
vém terénu a praktický nácvik s přístroji potřebnými 
k vyhledávání zasypaného v lavině. Ke konci roku vr-
cholí setkání všech kurzistů. V letošním roce se konal 
již třetí ročník firmy ALPY 4000 „Setkání po a před se-
zónou“, kterého se zúčastnilo kolem 80 osob. 
V letním období převažují různá soustředění, firem-
ní akce, svatební hostiny, turistické kurzy, letní školy 
v přírodě, zumba víkend a cvičení s jógou.
Dětské hřiště využívají nejen naši nejmladší ubytovaní 
hosté, ale také ostatní dětští turisté.
Ve spolupráci s naší dodavatelskou firmou Gast-pro 
Trutnov jsme pořádali prezentaci moderních gastro-
nomických postupů pro tým kuchařek ze školní jídelny 
ZŠ Kunratice.
Pro širokou veřejnost jsme i v průběhu roku 2014 na-
bízeli v naší restauraci tradiční českou a krkonošskou 
kuchyni. NIDV využívalo středisko Richtrovy boudy pro 
výjezdní zasedání vedoucích krajských pracovišť. Kromě 
toho se zde uskutečnilo například letní soustředění TAL-
NET a v rámci udržitelnosti projektu Klíče pro život kurz 
Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání. NIDV Kar-
lovy Vary zde uspořádalo setkání ředitelů ZUŠ.
Pro děti pravidelně pořádáme v prosinci mikulášskou 
besídku a závěr roku je zakončen vánočními rodinnými 
rekreacemi. 

statistika ubytovaných hostů v roce 2014

druh 
činnosti

počet 
skupin

počet 
osob lůžkodny

HČ SKUPINY 
(ŠKOLY, MŠMT, 

NIDV, Výběr. řízení)
18 758 1 852

JČ SKUPINY 
(sportovní soustře-
dění, firemní akce, 

svatby)

14 513 1 415

JČ JEDNOTLIVCI  1 488 3 499

součet celkem 32 2 759 6 766

Hospodaření střediska v roce 2014 v tis. Kč bylo  
ziskové 515 tis. Kč

druh 
činnosti

Hlavní 
činnost

Jiná 
činnost

Náklady 6 358 3 347
Výnosy 990 4 143

Státní dotace 5 087

Naší náplní do budoucna je opět oslovovat školy na 
zimní výcvikové lyžařské kurzy, letní turistické kurzy, 
školy v přírodě, školní výlety, příp. ozdravné pobyty. 
V rámci komerčního využití budou nabízeny rodinné 
pobyty s dětmi, svatební hostiny a firemní školení.  
30. 5. 2015 se zapojíme již do třetího ročníku chari-
tativní akce ,,Výstup na Sněžku“, který bude probíhat 
nejen v Peci pod Sněžkou – 1. část, ale také na Richtro-
vých boudách – 2. část. Opět se zapojíme do výběro-
vých a poptávkových řízení na ubytování a stravování, 
abychom mohli zvýšit obsazenost objektu. V zimním 
období budou probíhat lavinové a skialpinistické kur-
zy spojené s výukou Horské služby, vánoční rekreace  
a mikulášská besídka.  
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