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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení,
ale i před pracovníky Národního ins#tutu pro další vzdělávání mnoho úkolů vycházejících jak z koncepčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy našeho státu,
z kurikulární reformy i z prioritních úkolů MŠMT, ale také z konkrétních vzdělávacích potřeb v jednotlivých regionech. Velkou výzvou a šancí pro rozvoj a podporu výchovně vzdělávacích záměrů se stal pro základní školy projekt MŠMT
,,EU Peníze školám“ realizovaný v rámci OP VK, oblast podpory 1.4 ,,Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách“. Střední školy pak absolvovaly říjnovou maturitní generálku MAG´10, jejímž cílem bylo ověřit funkčnost a spolehlivost systému organizace a logis#ky společné maturitní zkoušky. V obou těchto oblastech sehráli pracovníci NIDV stěžejní roli při úspěšném organizačním
zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků a propagace.
Při realizaci všech těchto úkolů se snažil Národní ins#tut pro další vzdělávání prostřednictvím svých krajských pracovišť poskytovat školám, učitelům i řídícím pracovníkům škol tak jako doposud metodickou, odbornou i informační podporu. Pozornost byla věnována vícesemestrálním studiím k dosažení kvaliﬁkačních
předpokladů pro výkon speciﬁckých činnos' (profesní příprava řídících pracovníků škol a školských zařízení,
studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga, jazykové vzdělávání či aktuální otázky, problémy a
trendy v našem školství, jako např. inkluzivní vzdělávání - na podzim 2010 proběhly k této problema#ce dvě
krajské konference s účas' zástupců MŠMT. Kromě tradičních oblas' zahrnutých do nabídky vzdělávacích
programů NIDV pro rok 2010 byly realizovány na krajských úrovních také speciﬁcké projekty a studia, jako
např. Podpora učitele ZUŠ či kvaliﬁkační studium pro školní koordinátory EVVO.
Od 1. června 2010 došlo k personálním změnám ve vedení NIDV. Ve spolupráci s MŠMT, ČŠI, vysokými
školami, komunálními orgány i orgány státní správy a samosprávy, ale i s řadou dalších ins#tucí a škol se
NIDV i přes složitou situaci ani v roce 2010 nepřestal rozvíjet a proﬁlovat jako nezastupitelná vzdělávací
ins#tuce v celostátním systému dalšího vzdělávání učitelů, která je i nadále připravena spolupracovat na
tvorbě a realizaci rezortních úkolů v oblas# DVPP a kvalitně připravit a uskutečnit jak národní vzdělávací
projekty, tak tradiční i nové vzdělávací programy, které odrážejí potřeby školské praxe.

Mgr. Helena Plitzová
ředitelka
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NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Právní forma:

Příspěvková organizace (přímo řízená MŠMT)

Sídlo ředitelství:

Učňovská 1000/1, 190 00 Praha 9 – Jarov

Statutární zástupce: leden – červen 2010
červenec – prosinec 2009

Ing. Bc. Milan Bareš
Mgr. Helena Plitzová

Telefon:

+420 266 106 307

Fax:

+420 224 228 334

E-mail:

info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz

Web:

www.nidv.cz

IČ:

45768455

DIČ:

CZ45768455

Váš partner v dalším vzdělávání
ve všech krajích České republiky
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NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
- HISTORIE, POSLÁNÍ, ÚKOLY A NÁPLŇ ČINNOSTI
V návaznos$ na reformu veřejné správy a samosprávy, změny v řízení školství a změny v ins$tucionálním
zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) zřídilo MŠMT ČR v roce 2000
v jednotlivých krajích celkem 14 pedagogických center (PC), která v rámci DVPP realizovala schválené hlavní
cíle vzdělávací poli$ky státu a integrační programy českého a evropského školství.
K 31. prosinci 2004 došlo z rozhodnu& ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zrušení 13
pedagogických center kromě Pedagogického centra Praha, které se pak k 1. lednu 2005 přetransformovalo
v ins$tuci s celostátní působnos& s detašovanými pracoviš$ v každém kraji. S účinnos& od 1. dubna 2005
bylo Pedagogické centrum Praha přejmenováno na Národní ins$tut pro další vzdělávání.
Činnost NIDV vychází ze zřizovací lis$ny NIDV, ze strategických dokumentů MŠMT a EU (Národní
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; zákon č. 563/
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/3005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků). Zohledňuje zároveň
speciﬁkace státních priorit v oblas$ dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků navržených řediteli
jednotlivých odborů náměstka skupiny 2. MŠMT a potřeby vzdělávacích témat pedagogických pracovníků
v jednotlivých krajích. Při plánování činnos$ NIDV jsou využívány zkušenos$ s řešením úkolů v uplynulých
obdobích, z analýzy potřeb v různých oblastech, z výsledků monitoringu a hodnocení kvality.

Činnost NIDV
Činnos$ NIDV lze rozdělit do několika oblas&:
Metodická a vzdělávací činnost
Koncepční a analy$cká činnost
Publikační, propagační a informační činnost
Expertní, konzultační a poradenská činnost
Činnost v oblas$ mezinárodní spolupráce a projektů ESF

Metodická a vzdělávací činnost
Jedná se o hlavní činnost NIDV, která vede k systema$cké profesní podpoře pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení. V rámci této činnos$ se vytvářejí akreditace vzdělávacích programů, jejich
aktualizace a tvorba nových vzdělávacích programů v souladu s koncepcí DVPP. Dále je realizováno DVPP
v oblas$ priorit MŠMT na celostátní úrovni a dle vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků na úrovni
krajů. Realizovány jsou také programy pro pedagogické sbory dle jejich speciﬁckých požadavků. NIDV
intenzivně podporuje profesní vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně realizace kvaliﬁkačních studií
pro výkon specializovaných činnos&. Nově NIDV zajišťuje semináře pro příjemce podpory z oblas$ 1.4.
EU peníze školám a krajské konference k prioritním tématům MŠMT (ikluzivní vzdělávání, e$cká výchova
atd.)
Koncepční a analy$cká činnost
NIDV se ak$vně podílí na vytváření a připomínkování některých strategických dokumentů MŠMT.
Závěry z těchto dokumentů jsou zohledňovány při přípravě koncepce DVPP v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu. Současně monitoruje nové trendy v oblas$ vzdělávání a výstupy z českých i zahraničních výzkumů
a materiálů. Prostřednictvím evaluačních dotazníků a výzkumných šetření průběžně sleduje kvalitu svých
vzdělávacích programů po stránce obsahové i organizační. Získaná data slouží jako podklad pro tvorbu
koncepcí jednotlivých vzdělávacích oblas& i strategického plánování celé organizace.
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Publicita, propagační a informační činnost
Ak$vity, které jsou zahrnuty v této oblas$, přispívají k vyšší informovanos$ o činnos$ NIDV. Dvakrát
ročně se připravuje $štěná Programová nabídka, která je distribuována do všech škol a školských zařízení.
Důležitým zdrojem aktuálních informací je web NIDV, některé informace jsou zveřejňovány i na webech
jiných organizací. K některým krátkodobým programům a dlouhodobým studiím jsou ve spolupráci
s odborníky z různých oblas& připravovány metodické příručky a studijní texty. Další publicita je zajišťována
prostřednictvím propagačních materiálů a předmětů.
Expertní, konzultační a poradenská činnost
NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci s MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě
vzdělávacích dokumentů. Tyto dokumenty v rámci skupiny II MŠMT také připomínkuje. Pracovníci NIDV
jsou členy různých expertních skupin; výstupy práce z těchto skupin jsou zohledňovány při plánování
činnos$ organizace. Důležitou ak$vitou, kterou NIDV provádí, je poradenská a konzultační činnost pro
pedagogické pracovníky všech druhů a typů škol v různých oblastech. Významná je zejména pokračující
činnost konzultačních center, která poskytují konzultace k problema$ce realizace a následných úprav
školních vzdělávacích programů a k realizaci kurikulární reformy na základních školách a nižších stupních
víceletých gymnázií.
Činnost v oblas$ mezinárodní spolupráce a projektů ESF
NIDV dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery v oblas$ DVPP a každoročně se navazují
kontakty nové. Tyto ak$vity vedou především k výměně zkušenos& a získávání nových poznatků v oblas$
vzdělávání, což je důležitým podkladem strategického plánování celé organizace, ale také k profesnímu
rozvoji zaměstnanců NIDV. Do této oblas$ spadá i zajištění koordinace všech projektů, které jsou NIDV
realizovány a jsou ﬁnancovány ESF. V rámci toho se provádí metodická podpora jednotlivým projektovým
týmům, což zajišťuje jednotný postup při jejich realizaci.
Programová nabídka
Prostřednictvím své programové nabídky v $štěné i elektronické podobě umožňuje NIDV v celostátní
působnos$ vzdělávání učitelů, metodiků, ředitelů a řídících pracovníků škol (funkční vzdělávání), a to formou
seminářů, kurzů, vzdělávacích cyklů a dlouhodobých vzdělávacích programů, které je možné zorganizovat
i na objednávku pro celé pedagogické sbory či více škol ve spádové oblas$ kraje. Využívá přitom širokou
lektorskou základnu a úzce spolupracuje také s vysokými školami a dalšími ins$tucemi. Vytváří koncepci
dalšího vzdělávání učitelů a celoživotního vzdělávání v ČR, poskytuje vzdělávací, metodický a podpůrný
servis školám a školským zařízením, provádí různá výzkumná setření, zprostředkovává informace o nových
směrech a změnách ve vzdělávání či záměrech celostátní vzdělávací poli$ky a rovněž výměnu zkušenos&
mezi odbornou školskou veřejnos&. Při realizaci rozvojových a inovačních programů MŠMT spolupracuje
s jeho dalšími přímo řízenými organizacemi (např. VUP, ČŠI, NUOV atd.). V rámci své ediční činnos$ vydává
odborné publikace týkající se vzdělávání a školství a v neposlední řadě ak$vně rozvíjí mnohostrannou
mezinárodní spolupráci (účast na konferencích v zahraničí, výměnné vzdělávací akce pro učitele, par$cipace
na mezinárodních projektech atd.)
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PRACOVIŠTĚ NIDV
Centrální pracoviště
NIDV, centrální pracoviště , Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
Tel. 266 106 307
Fax: 224 228 334
e-mail: info@nidv.cz, sekretariat@nidv.cz
Centrální pracoviště NIDV se nachází v budově Hlavního města Prahy. Organizace zde má pronajaty
čtyři místnos$ v 1. poschodí (sklad a tři kanceláře), archiv v 1. patře a kanceláře v 11. – 12. poschodí. Na
centrálním pracoviš$ jsou soustředěny tyto sekce:

Sekce mezinárodní spolupráce a projektů (SMSP)
Koordinuje spolupráci se zahraničními partnery v rámci mezinárodních projektů a podílí se na
mezinárodních ak$vitách NIDV. Analyzuje a hodno& možnos$ zapojení NIDV do vyhlašovaných výzev,
poskytuje metodickou pomoc při přípravě a realizaci projektů hrazených z Evropského sociálního fondu
(ESF) a monitoruje jejich průběh. Metodicky řídí činnost hlavních manažerů projektů, vytváří metodické
materiály pro podporu projektové činnos$ a zabezpečuje jejich zveřejnění v rámci interního informačního
systému NIDV.
V roce 2010 podalo NIDV v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP
VK) celkem 3 projektové žádos$, z nichž dvě byly vybrány k ﬁnancování a budou zahájeny v roce 2011.
Ukončen byl jeden projekt, jehož výstupy budou v rámci udržitelnos$ projektu využívány NIDV pro přípravu
a realizaci vzdělávacích programů pro DVPP.
Projekty realizované v roce 2010 v rámci OP VK:
• Vytváření systému a podpora škol v oblas$ vlastního hodnocení aneb Cesta ke
kvalitě – AUTOEVALUACE (individuální projekt národní)
• Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky – PRO.MZ (individuální projekt národní)
• Personální řízení – PEŘÍ (individuální projekt ostatní)
• Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých
gymnázií – CLIL (individuální projekt ostatní)
• Projektový manažer - PM 250+ (individuální projekt ostatní)
• Metodická podpora pedagogů základních uměleckých škol v oblas$ řízení zavádění školních
vzdělávacích programů - PODPORA ZUŠ (individuální projekt ostatní)
• Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků škol a školských zařízení - Brána jazyků otevřená
Královéhradecký kraj – BJO HK (grantový projekt)
• Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol
Karlovarského kraje - Brána jazyků otevřená – BJO KV (grantový projekt)

Sekce metodická a koncepční (SMAK)
Tato sekce úzce spolupracuje s krajskými pracoviš$ NIDV, MŠMT a dalšími organizacemi. V rámci NIDV
koordinuje činnos$ vedoucí k vytváření nových vzdělávacích programů v oblas$ DVPP. Součás& tohoto
procesu je ak$vní spolupráce s metodiky, hlavními garanty vzdělávacích oblas& a lektory. Sekce rovněž
pětkrát ročně zajišťuje zpracovávání interních podkladů pro Žádost o udělení akreditace vzdělávacích
programů na MŠMT a každé polole& připravuje $štěnou a elektronickou Programovou nabídku NIDV.
Tištěná nabídka vzdělávacích programů je zdarma distribuována do sítě škol a školských zařízení v celé
České republice.
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Mezi další činnos$ SMAK v uplynulém roce patřila např. příprava a realizace monitoringu a evaluace
vzdělávacích programů, organizace celostátních konferencí k inkluzivnímu vzdělávání a e$cké výchově
za účas$ ministra školství. Dále účast v pracovních skupinách MŠMT a jiných organizací a poskytování
poradenské činnos$ v oblas$ DVPP.

Sekce ekonomická
Sestavuje rozpočet organizace i jednotlivých pracovišť a tento rozpočet měsíčně sleduje, zajišťuje
provoz pokladny na ústředí, vede příslušné účetní knihy a zúčtovává veškeré doklady včetně pokladen
pracovišť a ústředí. Sestavuje uzávěrky a další povinné výkazy a sta$s$ky, vyhotovuje daňové přiznání.
Dále plní povinnos$ ekonomického charakteru, které vyplynou z úkolů jak vedení organizace, tak MŠMT.
Personální oddělení vyhotovuje pracovní smlouvy, pracovní náplně a platové výměry, kontroluje došlé
pracovní smlouvy DPP a DPČ a docházky za celou organizaci.

Sekce informační a provozní
NIDV hospodaří s majetkem MŠMT prostřednictvím sekce informační a provozní. Sekce koordinuje
zajištění správy a údržby objektů, ve kterých sídlí krajská pracoviště České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary,
Pardubice, Ostrava, Zlín a Jihlava. Do této správy patří i objekty v Litoměřicích, Příbrami a Opavě, kde jsou
nebytové prostory pronajímány, a budovy, kde je NIDV ve výpůjčce – Ús& nad Labem, Liberec, Olomouc,
Brno (svědčí právo hospodaření s těmito budovami ČŠI).
Ve všech budovách, které má NIDV ve správě, probíhá průběžná údržba, kterou zajišťuje centrálně
sekce informační a provozní. Každoročně se uskuteční na některých krajských pracoviš&ch větší opravy.
Sekce dále kompletně zajišťuje majetkovou správu veškerého movitého a nemovitého majetku,
koordinuje provozní a technický rozvoj organizace, provádí aktualizaci internetových stránek a informačních
databází organizace, zodpovídá za vyhlašování a realizaci výběrových řízení na dodavatele.

Krajská pracoviště NIDV
NIDV má třináct detašovaných pracovišť – v každém kraji po jednom, pouze pro hlavní město Prahu
a Středočeský kraj je jedno společné pracoviště v Praze. Pro zajištění vzdělávacích akcí využívá NIDV
v jednotlivých krajích jak učeben ve vlastních objektech, tak učeben pronajatých ve školách (především
pro zajištění jazykového vzdělávání). Tím se realizované kurzy přibližují zúčastněným pedagogickým
pracovníkům, neboť se konají i v jiných městech než krajských.
Každé z krajských pracovišť se podílí na činnostech v celostátním měřítku – např. na přípravě a realizaci
projektů z ESF, kvaliﬁkačních studií, celostátních vzdělávacích programů DVPP apod. Přitom spolupracují
s nejrůznějšími organizacemi v daném kraji (krajské úřady, magistráty, ČŠI, školy a školská zařízení, další
organizace poskytující DVPP, místní samospráva apod.)
Jednotlivá pracoviště však současně reagují na místní podmínky, které se v jednotlivých krajích liší.
Mohou tedy opera$vně připravovat programy, které v maximální míře odrážejí vzdělávací potřeby
pedagogických pracovníků v daném regionu.

8

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

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

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

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

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

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

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

Krajské pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
tel.: 420 466 046 140
fax: 420 466 046 142
e-mail: pardubice@nidv.cz

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

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

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

Krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 420 596 120 454
fax: 420 596 120 448
e-mail: ostrava@nidv.cz
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Metodická a vzdělávací činnost NIDV
Hlavním posláním NIDV je komplexní celorepublikové zajištění úkolů v oblas$ DVPP, které vyplývají
z priorit státní vzdělávací poli$ky. Konkrétní hlavní úkoly zabezpečované NIDV vyplývají z jeho obecného
poslání. Jedná se zejména o tyto oblas$:
• Tvorba a realizace vzdělávacích programů DVPP v prioritních oblastech dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
• Realizace probíhajících projektů ESF a příprava projektů nových
• Konzultační, poradenská a expertní činnost
• Mezinárodní spolupráce
V roce 2010 byly jednotlivé vzdělávací programy NIDV rozčleněny do následujících oblas&:
01 Management
02 Předškolní a základní vzdělávání
03 Střední vzdělávání
04 Jazykové vzdělávání
05 Další témata vzdělávání
06 Kariérní vzdělávání
Kvaliﬁkační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Studium Koordinátor školního vzdělávacího program
Studium Školní koordinátor EVVO (zahájeno pouze v Karlovarském kraji)
Kompetence výchovných poradců v péči o žáky se zdravotním pos$žením
Projekty ﬁnancované z Evropského sociálního fondu:
• Cesta ke kvalitě - Autoevaluace
• Brána jazyků otevřená Karlovarského kraje (ukončeno v září 2010)
• Brána jazyků otevřená Královéhradeckého kraje
• CISKOM – Ce$ﬁkace, instruktáž a školení k nové maturitě
• Projektový manažer 250+
• Personální řízení
V obou polole&ch roku 2010 bylo DVPP realizováno formou standardně nabízeních vzdělávacích
programů, část vzdělávacích programů se uskutečnila v rámci projektů ﬁnancovaných z ESF. Vzdělávací
oblas$ měly speciﬁcké zaměření podle obsahu nebo cílové skupiny a zohledňují vzdělávací potřeby
učitelů v jednotlivých krajích ČR. Nedílnou součás& všech uskutečněných vzdělávacích programů byl jejich
monitoring a následná evaluace.
Akreditace vzdělávacích programů v NIDV
Nabízené programy v rámci DVPP jsou akreditované. Žádos$ o akreditaci vzdělávacích programů jsou
koordinovány hlavními garanty vzdělávacích oblas&, kteří spolupracují s organizačními garanty jednotlivých
programů, členy poradních sborů a dalšími odborníky. Žádos$ o akreditaci programu schvaluje akreditační
komise MŠMT při zasedáních, která se konají pětkrát do roka. V roce 2010 bylo akreditováno 153 nových
vzdělávacích programů.
Tištěná a elektronická programová nabídka
NIDV vydává souhrn pořádaných vzdělávacích programů v $štěné Programové nabídce, která vychází
dvakrát do roka pokaždé v nákladu cca 11 000 kusů a je určena pro všechny školy a školská zařízení v ČR.
Nabídku všech vzdělávacích programů NIDV lze nalézt v elektronické podobě na internetových stránkách
www.nidv.cz. V období únor 2010 až srpen 2010 byla distribuována $sková podoba PROGRAMOVÉ
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NABÍDKY v nákladu 13 500 kusů, od září 2010 do ledna 2011 pak její aktualizace v nákladu 14 500 kusů.
Tato stěžejní publikace je vydávána dvakrát ročně a rozesílá se do všech škol v ČR. Seznamuje učitele s
aktuální nabídkou vzdělávacích programů a projektů a s možnostmi jejích zapojení do vzdělávání stejně
tak jako s činnos& NIDV.
Publikační a ediční činnost v roce 2010
Publikační a ediční činnost NIDV je jedním z prostředků podpory dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Vychází z programové nabídky vzdělávacích programů, kterou rozšiřuje o $skové a
elektronické studijní materiály, příručky, letáky a další odborné $skoviny úzce zaměřené na pedagogickou
problema$ku.
Hlavním nástrojem ediční a publikační činnos$ NIDV se koncem roku 2010 však stala webová prezentace
ins$tutu, která prošla nejen designovou, ale především strukturální změnou. Byly upraveny webové
prezentace krajů, zpřehledněno vyhledávání, uplatněny některé prvky moderního webového designu jako
prvních kroků k zásadnějšímu přechodu na elektronické publikování v roce 2011.
V průběhu IV. kvartálu 2010 byly také zahájeny práce na úpravách licenčních smluv a doložek Crea$ve
Commons pro závěrečné práce kvaliﬁkačních studií, které Národnímu ins$tutu pro další vzdělávání umožní
také publikovat vybrané závěrečné práce absolventů kvaliﬁkačních studií pro oblast studia pro ředitele
škol a školských zařízení, výchovných poradců, asistentů pedagoga a studia pedagogiky. Touto možnos&
se významně rozšíří nabídka studijních materiálů pro posluchače těchto kurzů i pro pedagogickou
veřejnost. Uvedené elektronické databáze budou také sloužit jako referenční knihovna v dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Spolupráce s jinými organizacemi, poradní sbory NIDV
V rámci metodické a koncepční činnos$ spolupracuje NIDV s řadou tuzemských i zahraničních ins$tucí
z oblas$ školství. Jsou to zejména školy a školská zařízení, vysoké školy, krajské úřady, ČŠI, IPPP, VÚP, NÚOV,
magistráty měst a další. Vzhledem k přípravě a realizaci odborně náročných a obsáhlých vzdělávacích
programů a projektů má Národní ins$tut pro další vzdělávání poradní sbory NIDV, které zahrnují odborníky
z vysokých škol, odborných ústavů a ins$tucí zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Členové poradních sborů spolupracují s hlavními garanty vzdělávacích oblas& a vedoucími projektových
týmů na vytváření vzdělávacích programů, poskytují odbornou pomoc při přípravě kurikul vzdělávacích
akcí a při přípravě metodických a didak$ckých materiálů. Navrhují témata závěrečných prací, podobu a
obsah závěrečných testů a ústních zkoušek, podobu evaluačních výstupů. Dále poskytují rady při výběru
vhodných lektorů, podílejí se na přípravě podkladů potřebných k akreditaci vzdělávacích programů apod.
Připomínková řízení
NIDV se v rámci skupiny II pro všeobecné, odborné a další vzdělávání MŠMT podílí na vnitřním
připomínkovém řízení koncepčních, metodických a legisla$vních materiálů.
Propagační a informační činnost
Národní ins$tut pro další vzdělávání se v rámci své činnos$ snaží také o maximální informovanost,
a to jak uvnitř organizace, tak směrem k veřejnos$. Té jsou určeny internetové stránky s pravidelně
aktualizovanými informacemi. Čtenáři zde najdou údaje o nových a probíhajících projektech a vzdělávacích
programech i o doprovodných ak$vitách. Kontakty na všechny pracovníky NIDV jsou přehledně rozdělené
podle jednotlivých krajských pracovišť. Pro informování konkrétních cílových skupin pak NIDV komunikuje
prostřednictvím vedení s regionálními i celostátními periodiky zaměřenými na školskou a vzdělávací
problema$ku. V roce 2010 byla zahájena aktualizace Komunikační strategie NIDV, jejíž součás& bude také
nová vizuální iden$ta.
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI NIDV
Management
počet nabízených VP
počet realizovaných VP
počet účastníků
počet zrušených VP

215
152
3388
53

Předškol.
+ základní vz.
363
263
5134
100

Střední
vzdělávání
157
86
1410
71

Jazykové
vzdělávání
334
261
4602
73

Další
témata
290
152
3092
138

ICT
75
36
300
39

01 - Management
V rámci podpory profesního rozvoje řídicích pracovníků ve školství jsou nabízeny programy určené pro
užší cílové skupiny (např. zástupce ŘŠ, pro management jednotlivých druhů či typů škol) a o programy
realizované modulovou formou (tzv. cyklických programů), případně formou celostátní konference.
Cíle VO Management na rok 2010 navazují na cíle minulých roků, tj. akcentace na realizaci kurikulární
reformy, pomoc při realizaci akce EU peníze školám a stabilně zaměření na rozvoj manažerských kompetencí
dle vzdělávacích a rozvojových potřeb řídicích pracovníků. V rámci priorit vzdělávací poli$ky budou
pořádány tři celostátní konference na témata: Inkluzivní vzdělávání, E$cká výchova a Nadaní žáci.
Vzdělávací oblast Management navazuje na vzdělávací oblast 06 Kariérní vzdělávání - Kvaliﬁkační
studium ředitelů a projekty ﬁnancované z ESF: Cesta ke kvalitě – Autoevaluace, CISKO, Personální řízení
PEŘÍ, Projektový manažer 250+ a oblast podpory 1.4 OP VK ,,EU peníze školám“.
Rovněž v roce 2011 jsou nadále akceptovány základní strategické cíle dlouhodobého záměru vzdělávání,
mezi něž patří dokončení obsahové reformy vzdělávání, tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení
a vlastního hodnocení škol a školských zařízení, zvyšování profesionality pedagogických pracovníků.
Příprava programů bude vycházet z potřeby poskytovat kon$nuum profesní přípravy v průběhu celé doby,
kdy jedinec působí v managementu školy. Vrcholový management škol by měl v nabídce vzdělávací oblas$
nacházet podpůrná témata na úrovni odborné (dovednos$ a znalos$), na úrovni manažerské (řízení školy
po stránce organizační, administra$vní, ekonomické, pedagogické a legisla$vní), na úrovni vedení lidí
(personalis$ka, styly řízení, mo$vace pracovníků), na úrovni sociální (sebehodnocení, komunikace, řešení
konﬂiktů, empa$e).

02 - Předškolní a základní vzdělávání
Nabídka oblas$ Předškolní a základní vzdělávání pomáhá učitelům posílit a rozšířit pedagogickou
odbornost, sociální kompetence, schopnost používat efek$vní metody zejména v v roce 2010 aktuálních
oblastech: čtenářská, informační, matema$cká, přírodovědná a ﬁnanční gramotnost, což jsou podporované
ak$vity projektových šablon v projektu EU peníze školám. Pro ak$vity projektových šablon zaměřených
na DVPP byly v základní sadě připraveny vzdělávací programy pro výše jmenované gramotnos$ a byly
nabízeny jednotně ve všech krajských pracoviš&ch. Další vzdělávací programy byly v tomto období vyvíjeny
a akreditovány a postupně zveřejňovány.
Koncepce vzdělávací oblas$ vychází též ze závěrů výroční zprávy ČŠI a byla v první řadě zaměřena na
aktualizaci, inovaci a oživení již realizovaných ŠVP a na procesy evaluace prioritně v předškolním vzdělávání.
Další metou je poskytnout pedagogickým pracovníkům podporu v oblas$ používání ak$vizujících metod
a forem výuky, modelování klíčových kompetencí, rozpoznávání stylů učení, osobnostního rozvoje
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Dny inspirací pro mateřské školy, Jihlava 9. 2. 2010.
Foto: archiv NIDV Jihllava

s využi&m sebereﬂek$vních metod. Nabídka chce začlenit do obsahu DVPP maximum prak$ckých činnos&
a prak$ckých ak$vit předávaných učiteli z praxe nebo prováděných přímo ve školách.
Hlavním cílem této vzdělávací oblas$ v roce 2010 bylo poskytnout pedagogickým pracovníkům
průběžnou systema$ckou podporu v oblas$ metodiky a didak$ky učení a v oblas$ efek$vních způsobů
vzdělávání směřujících k rozvoji gramotnos& u žáků. Vést je tak, aby dokázali kvalitně realizovat výuku,
dále podpořit realizaci a aktualizaci již do praxe zavedených ŠVP s využi&m reﬂexe minulého období a
s důrazem na inovaci dalších postupů.
Oblast 02 Předškolní a školní vzdělávání bezprostředně souvisí s projektem MŠMT EU peníze školám,
který z 95% zasahuje stěžejní témata oblas$. Oblast autoevaluace a hodnocení je styčnou plochou
s projektem Cesta ke kvalitě a projekt personální řízení přináší průřezová témata s osobnostním rozvojem
s využi&m sebereﬂek$vních metod.
Oblast má též úzkou souvislost v oblas$ Další témata vzdělávání, zejména se vzdělávacími programy,
z nichž velká část se týká pomoci učitelům v řešení problema$ckých situacích v jejich
každodenní práci i ve výjimečných krizových situacích. V neposlední řadě jsou zřejmé souvislos$
s připravovanými projektovými záměry E$cká výchova, Matema$ka, Předškolní výchova.
Plán pro rok 2010 byl akreditovat minimálně 15 programů, k akreditaci bylo podáno 41 vzdělávacích
programů, všem programům byla akreditace udělena. Byly rozpravovány programy pro podporu zavádění
e$cké, taneční a pohybové a ﬁlmové a audiovizuální výchovy. Bylo realizováno 263 vzdělávacích programů,
z toho13 celostátně nabízených programů pro projektové šablony a 29 programů na objednávku. Úspěšné
byly celostátní vzdělávací programy, např. třídenní program ŠVP v zájmovém vzdělávání pro školní družiny,
kluby, střediska volného času a DDM (Zlín), Finanční gramotnost II (Brno, Jihlava), dvoudenní program Role
koordinátora školního vzdělávacího programu ve škole (Liberec), Tvorba školního vzdělávacího programu
v základních školách speciálních - Realizace ŠVP v praxi (Jihlava), Využi& nových metod a forem ve výuce
smyčcových nástrojů na ZUŠ - tradice, současnost a budoucnost komorní hry smyčcových nástrojů
(Jihlava),
Cykly programů Finanční gramotnost v kostce, Matema$ka v běžném životě, Možnos$ k rozvíjení
informační a čtenářské gramotnos$ ve výuce na 2. stupni ZŠ, Hodnocení, sebehodnocení, Cesty
k efek$vnější výuce, Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením pro školní družinu, Mo$vace hrou
ve vyučování pro 1. stupeň základní školy – Koopera$vní vyučování, Individualizace práce v mateřské škole
byly realizovány v celé ČR.
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Často vyhledávanou formou ze strany škol byly vzdělávací programy na objednávku.
Mezi oblíbené patřily vzdělávací programy konané jednotlivě ve 13 krajských pracoviš&ch: Úvod
do mediální výchovy, Úvod do e$cké výchovy, Učitel jako pomáhající profesionál - možnos$ a hranice
pedagogického působení, Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP předškolní výchovy, Role koordinátora
školního vzdělávacího programu ve škole, Putování evropským hudebním světem, Projekt a výuka,
Prezentační dovednos$ učitele - jak zaujmout žáky, vyjednávat a přesvědčit, Metody výuky podporující
realizaci ŠVP aj.
Také v roce 2011 je nabízena v rámci vzdělávací oblas$ Předškolní a základní vzdělávání systema$cká
metodická pomoc učitelům při získávání dovednos& v oblas$ funkčních gramotnos& a klíčových kompetencí
v souladu se vzdělávacími prioritami.
Budou podporovány ak$vity DVPP a vhodné projekty pro metodickou podporu učitelů, které povedou
ke zlepšení inova$vních výukových strategií a podpoří inkluzívní vzdělávání a rozvoj dovednos& učitelů
v preferovaných gramotnostech – ICT, cizí jazyky, udržitelný rozvoj, čtenářská, přírodovědná, technická,
ﬁnanční aj. NIDV má snahu začlenit do obsahu přípravy programů DVPP maximum prak$ckých činnos& a
prak$ckých ak$vit předávaných učiteli z praxe nebo prováděných přímo ve školách. Jedním z hlavní úkolů
je také aktualizace a rozšíření lektorské základny.

Studium pedagogiky, závěrečné zkoušky, 10. 6. 2010, Jihlava
Foto: archiv NIDV Jihlava
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03 - Střední vzdělávání
Oblast Středního vzdělávání je úzce zaměřena na pedagogy gymnázií, středních odborných škol a ostatní
střední školství. Nabízené programy jsou určeny pro státní i soukromé střední školy. Metodickou podporou
a dalším vzděláváním pedagogů středních škol přispíváme ke zkvalitnění vyučování a rozšiřování odbornos$
pedagogů.
Jedná se o tyto oblas$:
5.1 Oblast kurikulární reformy a klíčových SŠ
5.2 Oblast metodiky, výměny prak$ckých zkušenos& odborných škol, obsahu vzdělávacích
oborů
5.3 Oblast Finanční gramotnos$ (celostátní program = CS)
5.4 Nové výukové metody, práce v týmech, komunikační dovednos$, rozvoj projevu žáků SŠ,
využi& počítačů a ICT, právní vědomí pedagogů, společenskovědné předměty
5.5 Celostátní vzdělávací program (CS) „Modely řízení kvality a jejich využi& pro vlastní
hodnocení školy“ naplňoval obsah kurikulární reformy k vlastnímu hodnocení školy (evaluaci)
dle určených kritérií a indikátorů. Program tvořila charakteris$ka jednotlivých
modelů hodnocení, včetně jejich struktury, principů a přínosů pro školu.
Uskutečnil se ve třech krajích.
V roce 2010 programy pro SŠ úzce souvisely s praxí, doplňováním a realizací školních vzdělávacích
programů, naplňováním kurikulární reformy a klíčových změn ve školství. Řada vzdělávacích programů byla
zaměřena na metodiku jednotlivých předmětů ve vyučování a vychází z prak$ckých zkušenos& gymnázií
a pilotních odborných škol, zejména ze vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů. Několik
programů bylo zaměřeno na Finanční gramotnost (průřezové téma ŠVP) a mělo celostátní charakter. Tyto
programy byly pořádány ve spolupráci s odborným týmem České národní banky a České spořitelny.
Další vzdělávací programy nabízejí pedagogům SŠ nové výukové metody, práci v týmech, komunikační
dovednos$, rozvoj projevu žáků SŠ, práci a využi& interak$vní tabule, využi& počítačů a ICT gramotnos$,
právní vědomí pedagogů, nebo nové metody práce v oblas$ společenskovědných předmětů. Mnoho
vzdělávacích programů reaguje na nové poje& výuky, zaměřuje se na mezipředmětovou koordinaci,
aktuální odborná témata a metodiku. Vzdělávacím programem „Modely řízení kvality a jejich využi& pro
vlastní hodnocení školy“ podpoříme naplňování obsahu kurikulární reformy k vlastnímu hodnocení školy
(evaluaci) dle určených kritérií a indikátorů. Obsah semináře tvoří charakteris$ka jednotlivých modelů
hodnocení, včetně jejich struktury, principů a přínosů pro školu.
Některé programy, zejména v oblastech gramotnos& a evaluace škol navazují na předkládané programy
v oblas$ Předškolního a základního vzdělávání. V oblas$ vzdělávání vedení škol zasahuje oblast Středního
školství do oblas$ Managementu a projektu Personální řízení.
Pro oblast Středního vzdělávání bylo akreditováno 11 nových programů, celkem v oblas$ Středního
vzdělávání bylo v roce 2010 nabízeno 157 programů. Realizovalo se 73 programů.

04 - Jazykové vzdělávání
Oblast jazykového vzdělávání se neustále snaží vycházet vstříc pedagogické veřejnos$, a to nabídkou
vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování jazykových, metodických a interkulturních kompetencí
pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a kolských zařízení.
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Hlavním cílem vzdělávací oblas$ v roce 2010 byla podpora mo$vace učitelů pro studium cizích jazyků
jak v oblas$ dlouhodobých jazykových kurzů, tak v jednorázových vzdělávacích ak$vitách. NIDV využívá
také spolupráce rodilých mluvčích, kteří se jako lektoři podílejí a zvyšování úrovně jazykových dovednos&
vyučujících cizích jazyků na středních školách. Kromě toho NIDV rozvíjí kompetence učitelů cizích jazyků při
začleňování ICT do výuky a představuje moderní výukové metody a metodické materiály pro výuku reálií. S
ohledem na povinné zavádění prvního cizího jazyka od III. třídy ZŠ zprostředkovává NIDV efek$vní metody
a formy práce při výuce cizího jazyka v mladším školním věku. Významnou oblas& v jazykovém vzdělávání
je také začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jazykového vyučování.
Jazyková oblast je úzce provázána s probíhajícím projekty Brány jazyků otevřené (Královéhradecký kraj
a Karlovarský kraj) a dále s projektem CLIL (Content and Language Integrated Learning), který spočívá
v integrované výuce předmětu a cizího jazyka.
V roce 2010 se nám podařilo nabídnout celkem 306 vzdělávacích ak$vit, z toho se realizovalo 201
vzdělávacích programů. Celkem bylo proškoleno 3181 účastníků. Tře$nu nabídky tvoří jednorázové
programy, zbytek programy cyklické, většinou jazykové kurzy. V popředí stojí celostátní konference
,,Mo$vační setkání vyučujících cizích jazyků“, který je s více než dese$letou tradicí a ohlasem každoročně
pořádán ve Zlíně. Na tomto setkání je realizováno 20 dílen s 15 lektory pro 110 vyučujících (anglič$náři,
němčináři a učitelé francouzš$ny).
NIDV rozvíjí velmi úzkou spolupráci s Bri$sh Council, na základě které se podařila realizace seminářů
Teaching English – Informační technologie pro výuku anglič$ny nebo výuka napříč předměty. Dlouholetou
tradici má také spolupráce s Goeethe-Ins$tutem a s Francouzským ins$tutem.
V roce 2011 se zaměřujeme především na podporu programů vhodných pro zařazení do šablon cizí
jazyky (DVPP v oblas$ metodického a jazykového vzdělávání) v rámci podpory 1.4 OP VK ,,EU peníze
školám“. Pozornost je věnována také metodické podpoře výuky cizích jazyků v raném školním věku a výuce
druhého cizího jazyka na základních školách a osmiletých gymnáziích.

Prožitková výuka při jednom ze seminářů - foto archiv NIDV
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05 - Další témata vzdělávání
(Řešení celospolečenských krizových situací)
Řešení celospolečenských krizových situací, kterým nelze ani s největším úsilím zamezit. Tato oblast
zajišťuje i metodickou pomoc učitelům a nové metody práce. Důležitý je předpoklad, že ak$vizace učitelů
je zcela v souladu s jejich vnitřním přesvědčením, že profese, kterou si dobrovolně vybrali a vystudovali, je
zavazuje zabývat se podle svých sil zlepšením problema$cké situace, do které se dostaly dě$ (ale i jejich
rodiče). Dě$ v každém případě nezaviněně, a proto by se učitelé měli zabývat i skrytými problémy dě&
(týrání, zneužívání, šikana).
Příprava seminářů, které budou pro učitele oporou při jejich osobnostním a profesním rozvoji.
Metodická pomoc při řešení celospolečenských krizových situací, které nabývají stále nových forem, a
nelze bohužel předpokládat, že by mohly být ve společnos$ eliminovány.
Prioritní témata: e$cká výchova, psychologické aspekty sexuální zneužívání a týrání, agrese a agresivita,
extremismus, romské dítě v české škole, rovnost šancí ve výchově předškolních dě& a dě& mladšího
školního věku, problema$ka domácího násilí.
Největší zájem byl o jednorázové semináře, dlouhodobé jsou pro učitele i školy z pracovních i ﬁnančních
důvodů méně akceptovatelné.
Naopak se bohužel setkáváme s menším zájmem např. o problema$ku vzdělávání romských žáků, žáků
ze sociokulturně odlišného prostředí či o problema$ku domácího násilí. Výraznou roli v prohloubení zájmu
o tato témata by měl sehrát management škol, a to i tehdy, pokud se momentálně či zdánlivě tyto problémy
dané školy netýkají.
Podobě tomu bylo až donedávna s tématy jako šikana a agresivita, kde se podařilo prolomit počáteční
nezájem a tyto semináře jsou dnes hojně navštěvované.
Dále pokračujeme v seminářích, o kterých jsme přesvědčeni, že v nich učitelé najdou pomoc a oporu.
Zaměříme se na e$ckou výchovu, jak učit o komunismu, nadané žáky, islám, sekty ale i na semináře
zaměřené na psychohygienu učitele.
Jako nejdůležitější však považuji zvládnout a stabilizovat vzdělávání romských žáků. Forma vzdělávání
všech učitelů, najít způsoby, jak zabránit jejich školnímu neúspěchu. Využít dřívějších zkušenos& učitelů
bývalých zvláštních škol, navázat na ně, spolupráce s asistenty, nutný je kontakt s rodiči dě&, a najít způsob
vzdělávání i pro jejich rodiče.

06 -Kariérní vzdělávání
Kvaliﬁkační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Kvaliﬁkační studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských
zařízení a všem pedagogickým pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci nebo k
převze& některé z řídících funkcí ve vedení školy. Závazný obsah studia je založen na deﬁnici kompetencí
ředitele prostřednictvím popisu činnos&, které by měl vykonávat. Studium probíhá v souladu s platnou
školskou legisla$vou a jednotlivé vzdělávací moduly jsou pravidelně týmem lektorů aktualizovány, vyhovují
potřebám školské praxe a respektují náročnost požadavků na výkon funkce ředitele jak v pedagogické, tak
manažerské oblas$.
Studium bylo realizováno celostátně na všech krajských pracoviš&ch NIDV. Obsahuje čtyři moduly:
Základy práva
Pracovní právo
Financování školy
Organizace školy a pedagogického procesu
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NIDV klade vysoké nároky na přípravu, organizaci a vlastní průběh studia, včetně odborné přípravy a
výběru lektorů v tomto studiu. Absolven$ studia si mohou dále rozšiřovat své znalos$ v dalších programech
vzdělávací oblas$ Management. Studentům kvaliﬁkačního studia byl mimo jiné určen projekt Personální
řízení, ve kterém si rozšířili své základní manažerské kompetence o oblast vedené lidí.
V roce 2010 probíhalo Kvaliﬁkační studium ve všech krajích ČR. V prvním polole& roku bylo vytvořeno
15 studijních skupin a studium ukončilo 372 studentů. Počet studentů na skupinu dosáhl průměrného
počtu 24,8.
Od září 2010 zahájilo studium 338 studentů a bylo vytvořeno celkem 16 skupin, což činí průměrně 21,2
studentů na skupinu. Všichni studen$ obdrželi na začátku studia nové aktualizované studijní materiály.
Opro$ plánu na rok 2010, byl počet studentů překročen o 50. Plánovaný počet skupin byl překročen o tři.
Celkový počet studujících v tomto studijním programu v roce 2010 dosáhl počtu 710.
Studium bylo ze strany studentů hodnoceno velmi dobře, především jeho orientace do praxe, velmi
pozi$vně byl hodnocen tým lektorů, kteří v tomto programu přednášejí. Kladně hodnocena byla i celková
organizace studijního roku.

Studium pedagogiky
Vzdělávací program Studium pedagogiky umožňuje doplnění vzdělání těm pedagogickým pracovníkům,
kterým chybí pedagogicko-psychologická kvaliﬁkace k získání odborné kvaliﬁkace podle platné školské
legisla$vy. Obsahem Studia pedagogiky je suma znalos& v oboru pedagogických věd, kterou by měl
absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Studium pedagogiky je
jednoleté. Organizačně a časově je rozloženo do dvou semestrů. Výuka je rozdělena do dvou tzv. modulů.
Základy pedagogiky a didak$ky (modul I – obecná pedagogika, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky

Studium pedagogiky ve Zlíně - foto archiv NIDV

a základy didak$ky všeobecných a odborných předmětů) a Základy psychologie pro pedagogy (modul II
– obecná psychologie, psychologie osobnos$, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální
interakce mezi subjekty ve škole a řízení školství). Přímá výuka obou modulů má hodinovou dotaci 120
hodin včetně pě$ hodin pedagogické praxe. Kromě přímé výuky jsou v učebním plánu zahrnuty také další
čás$ – 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.
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V první polovině kalendářního roku 2010 byl zahájen i ukončen 2. semestr 2009/2010 programu Studia
pedagogiky, jehož první část byla realizována v roce předchozím. Obsah studia druhého semestru byla
organizačně i ﬁnančně náročnější, neboť jej tvoří přímá výuka, pedagogická praxe, dílčí a závěrečné zkoušky.
Přes všechny tyto skutečnost proběhla výuka podle plánu a většina účastníků splnila požadavky studia tak,
aby mohla zakončit studium formou závěrečných zkoušek. Závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečné práce
proběhly pod dohledem zkušební komise na jednotlivých pracoviš&ch ve stanovených termínech úspěšně,
včetně slavnostního a důstojného ukončení a předání cer$ﬁkátů 281 absolventům studia.
Na přelomu srpna nebo v září 2010 zahájili garan$ studia v deví$ krajích další, již 5. ročník Studia
pedagogiky s celkovým počtem 260 přihlášených účastníků. V průběhu srpna až prosince 2010 proběhla
předepsaná přímá výuka a dvě dílčí zkoušky, které jsou pro úspěšné ukončení 1. semestru 2010/2011
povinné.
Organizačně zajišťovali studium garan$ v jednotlivých krajích za metodické podpory pracovního týmu
Studia pedagogiky. V průběhu roku se pracovní tým sešel s garanty na společných poradách celkem
čtyřikrát. Náplní všech setkání bylo především sjednocení postupu při organizaci studia a ﬁnancování,
kontrola výsledků a vedení jednotlivých studijních skupin v rámci krajů. Pravidelné hodnocení a výsledky
jsou nezbytnou součás& evaluace programu.
Obecně se dá shrnout vývoj a průběh studijního programu Studium pedagogiky v roce 2010 jako stabilní
a organizačně zvládnutý. Výsledky hodnocení za jednotlivé semestry vykázaly spokojenost účastníků jak s
obsahovou tak i s organizační složkou studia. Zájem o Studium pedagogiky přitom neustále roste.
Studijní program Studium pedagogiky navazuje na projekt Studium pedagogiky – Rozvojový program
MŠMT, který NIDV pilotně realizoval ve školním roce 2006/2007 v pě$ krajských pracoviš&ch (124
absolventů). Ve školním roce 2007/2008 bylo Studium pedagogiky realizováno v deví$ krajských pracoviš&ch
(244 absolventů) a ve školním roce 2008/2009 rovněž v deví$ krajských pracoviš&ch (243 absolventů).
Studijní program Studium pedagogiky byl schválen MŠMT jako rozvojový program MŠMT v letech 2006,
2007 a 2008.
Ve školním roce 2009/2010 bylo Studium pedagogiky úspěšně realizováno v rámci DVPP v dese$
krajských pracoviš&ch NIDV (281 absolventů).
Předpokládaný stav pro školní rok 2010/2011 je cca 260 účastníků.
Ve školním roce 2011/2012 chceme nabídnout Studium pedagogiky zájemcům v krajských pracoviš&ch
NIDV Brno, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Ostrava, Hradec Králové, Pardubicích, Praha a Střední
Čechy, Ús& nad Labem a Zlín.
Udržet strukturu vedení, ﬁnancování a organizace studia alespoň na současné úrovni. Zlepšit především
vzdělávání jednotlivých garantů v oblastech, které by jim pomohly při realizaci studia, a zavést po pracovní
diskusi a ověření další prvky studia (např. e-learning, apod.).
Z dlouhodobého hlediska plánování je Studium pedagogiky pokládáno za jeden z prvních kroků pro
položení základů koncepčního systému kariérního DVPP v ČR.

Kvaliﬁkační studium Školní koordinátor environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) v Karlovarském kraji
Jedním z průřezových témat v rámci školních vzdělávacích programů pro všechny stupně škol je
environmentální výchova. Národní ins$tut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem školství a
odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje pořádá ve školním roce
2010 – 2011 kvaliﬁkační studium k výkonu specializovaných činnos& Školního koordinátora EVVO. 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, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/
2005-25, 30 908/2005-25.
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Teréní výuka v rámci studia EVVO v Karlových Varech a návštěva laboratoří Geocentra ve Windisch--Eschenbachu v SRN foto archiv NIDV

Jedná se o třísemestrální akreditovaný studijní program – prezenční cyklus přednášek, exkurzí,
ekoprak$k a terénní výuky, při kterých mají účastníci příležitost získat zkušenos$ s realizací EVVO jak z
hlediska jejího plánování, realizace, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na
další organizace a jejich ak$vity v místě a regionu. Studium podporuje rozvoj tvořivos$ účastníků a jejich
manažerské dovednos$ a bude ukončeno formou obhajoby závěrečné práce a pohovoru.
Ačkoliv bylo studium nabídnuto jako vzdělávací program NIDV školám ve všech krajích ČR, pro malý
zájem se v letošním školním roce rozjelo pilotně pouze na Karlovarsku. Jeho realizaci podpořil ﬁnančním
příspěvkem také Karlovarský kraj, a to částkou 120 $síc Kč. Součás$ studia Školní koordinátor EVVO je také
zprostředkování příkladů aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblas$ životního prostředí (viz
Standardy MŠMT k DVPP v oblas$ EVVO 10 197/2005-22 z 30. 9. 2005). Vzhledem k tomu, že je Karlovarský
kraj z hlediska ekonomického a průmyslového (těžba kaolinu a hnědého uhlí a s &m související výroba,
především porcelánu, a jejich dopad na životní prostředí a způsob života obyvatel), sociálně kulturního i
historického spojen s příhraničními oblastmi Německa, má velký význam vzájemná spolupráce a komunikace
při řešení problémů životního prostředí v příhraničí, ale také při formování vzájemných pozi$vních vztahů
a poznání jejich obyvatel. NIDV podporuje v rámci svého pilotního projektu EVVO také česko-německou
spolupráci jiných ins$tucí a škol, které tak mohou navíc rozvíjet jak interkulturní, jazykové i občanské
kompetence svých žáků, tak v rámci průřezových témat výchovu v evropských a globálních souvislostech
a výchovu environmentální.
Do pilotního studia Školní koordinátor EVVO v Karlovarském kraji zapojeno 22 vyučujících všech typů
škol z Karlovarska a z Ústeckého kraje.

Studium Koordinátor školního vzdělávacího programu
Vzdělávací program je určen současným i budoucím koordinátorům ŠVP na základních školách,
gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učiliš&ch. Studium je organizováno
v rozsahu 250 vyučovacích hodin s modulovým uspořádáním. Jeho součás& je i třístupňová stáž. Jednotlivé
moduly jsou zaměřeny na získání systémových znalos& a dovednos& potřebných nejen k tvorbě ŠVP, ale i
k jejich realizaci, úpravám a vyhodnocování.
Vzdělávací program je ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Studium
je celostátně nabízené na všech krajských pracoviš&ch NIDV a obsahuje tyto moduly: Kurikulární reforma
českého školství; Činnos$ související s přípravou ŠVP; Tvorba ŠVP; Realizace a úpravy a vyhodnocování ŠVP;
Základní manažerské dovednos$ koordinátora; Evaluace jako východisko pro zkvalitňování vzdělávacího
procesu; Třístupňová stáž.
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Hlavním cílem programu je získání odborných znalos& a dovednos& potřebných k tvorbě, realizaci,
úpravám a vyhodnocování školních vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání.
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo se připravují na činnost
koordinátora ŠVP v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb.
V roce 2010 ukončilo studium celkem 139 účastníků na pě$ krajských pracoviš&ch: Praha a Střední
Čechy, Brno, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice.
Nově zahájilo studium od února 2010 dalších 82 účastníků na 4 krajských pracoviš&ch: Olomouc,
Ostrava, PM, Ús& nad Labem.
Od února 2010 se studium realizuje podle nových akreditací:
a) Koordinátor ŠVP „Z“ – pro základní vzdělávání
b) Koordinátor ŠVP „S“ – pro střední vzdělávání
Od září 2011 se připravuje otevření studia na dalších 4 pracoviš&ch NIDV.

Studium pro asistenty pedagoga
V roce 2010 získalo kvaliﬁkaci celkem 56 asistentů pedagoga. Výuka probíhala tradičně na krajských
pracoviš&ch v Praze a v Karlových Varech. Lektorský tým tvořili odborníci především z PPP, SPC a VŠ. Prak$cká
část studia probíhala ve školách a školských zařízeních, která integrují žáky se sociokulturním znevýhodněním
i žáky s různým stupněm zdravotního pos$žení. Studium bylo na základě evaluace předchozích ročníků v
polovině roku reakreditováno. Přibylo několik nových prak$ckých modulů věnovaných zejména péči o žáky
se zdravotním pos$žením a sexualitě handicapovaných. Opět byl ve studiu kladen důraz na komunikační
dovednos$ budoucích asistentů pedagoga. Spolu s reakreditací došlo i na úpravy a doplnění studijních
materiálů. V příš&m období plánujeme realizaci studia také v NIDV Ostrava.

Kompetence výchovných poradců v oblas$ péče o žáky
se zdravotním pos$žením I. a II.
Vzdělávací programy určené pro kvaliﬁkované výchovné poradce ZŠ a SŠ byly nabízeny opět ve dvou
variantách, varianta I., 63 hodin je určena pro výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání,
varianta II., 40 hodin pro speciální pedagogy. Výuka probíhala v celém průběhu roku na jedenác$ pracoviš&ch
NIDV (Praha a Střední Čechy, Karlovy Vary, Zlín, Olomouc, Liberec, Ostrava, Plzeň, Brno, Pardubice, České
Budějovice a Hradec Králové). Na všech pracoviš&ch byly programy kladně hodnoceny účastníky i lektory.
Osvědčení získalo 426 výchovných poradců. Lektory v těchto programech byli zkušení odborníci zejména
z PPP, SPC, Asociace výchovných poradců, Informačních a poradenských středisek úřadů práce (IPS ÚP),
agentur zabývajících se podporovaným zaměstnáním, magistrátů měst, neziskových organizací a další.
Účastníci měli k dispozici metodické studijní materiály na CD. V nadcházejícím roce bude výuka opět
nabízena na všech pracoviš&ch NIDV.

07 – ICT Informační a komunikační technologie
NIDV se po několika letech vrá$lo od září 2010 k samostatné nabídce vzdělávacích programů v oblas$
informačních a komunikačních technologií (ICT). Nabídka vzdělávacích programů reagovala na stav, který
byl popsán v zásadních strategických dokumentech - „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních
technologií ve vzdělávání v období 2009 – 2013“, „Škola pro 21. stole&“ a výsledky tema$cké zprávy ČŠI
– „ICT v základních školách v ČR“. Vzdělávací programy byly zaměřeny především na podporu začlenění
digitálních technologií do výuky.
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Hlavním cílem oblas$ 07-ICT je připravit koncepci vzdělávání v oblas$ ICT a poskytnout pedagogickým
pracovníkům vzdělávání zaměřené na integraci ICT do výuky jednotlivých předmětů, a &m ovlivnit vyšší
podíl implementace technologií ve výuce. Za &mto účelem byla stanovena čtyři prioritní témata:
Využi& interak$vních tabulí ve výuce;
Využi& počítačů ve výuce;
Bezpečnost na Internetu;
Spolupráce škol prostřednictvím ak$vity eTwinning,
V roce 2011 se NIDV zaměří na zvýšení počtu pedagogických pracovníků na vzdělávacích programech
poskytujících metodickou pomoc pro implementaci ICT do výuky. Nabídneme i programy orientované
na základní uživatelské dovednos$ a jejich rozvíjení. V rámci projektu ICT profesionál bude realizováno
kvaliﬁkační studium pro ICT koordinátory v souladu s § 9 vyhlášky 317/2005 Sb. Kromě toho chystá NIDV
celostátní akce na téma ICT s cílem výměny zkušenos& s aplikací ICT ve školách.

08 - Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV
NIDV poskytuje konzultační pomoc a podporu základním školám v realizaci i inovaci školních vzdělávacích
programů formou osobních konzultací. Osobní konzultace k ŠVP ZV je určena pedagogickým pracovníkům
základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Vzájemnou diskusí mezi konzultantem a zástupcem
pověřeným školou jsou hledány vhodné způsoby a cesty vedoucí k řešení konkrétních problémů, které
pověřený zástupce školy zvolí předmětem konzultace. Informace a doporučení, které vyvstaly během
diskuse, mohou pedagogové školy po zvážení situace využít pro úpravu ŠVP ZV a pro svou práci. Tématy
osobní konzultace jsou otázky a problema$cké oblas$ týkající se realizace ŠVPZV dané školy v praxi (klíčové
kompetence, průřezová témata, hodnocení žáka a jeho sebehodnocení, autoevaluace školy, legisla$va,
výchovně vzdělávací strategie, učební plán, změny v dokumentu ŠVP ZV, péče o nadané nebo jinak
znevýhodněné žáky, atd.).
V roce 2010 začal NIDV budovat systém konzultační podpory i pro mateřské školy. Byla vytvořena
síť konzultantů po celé ČR, kteří byli vybíráni mezi kvalitními a ak$vními pedagogickými pracovníky
z mateřských škol.
Hlavním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodickou i odbornou pomoc při práci s ŠVP
v konkrétních podmínkách škol.
Konzultační centrum k realizaci ŠVP je úzce spjato se vzdělávací oblas& 02 Předškolní a základní
vzdělávání, protože problema$ka funkčních ŠVP je důležitým tématem těchto vzdělávacích oblas&.
V roce 2010 byly osobní konzultace zpoplatněny.
Vzhledem k této skutečnos$ bylo poskytnuto
6 osobních konzultací pro základní školy.
Realizace ŠVP je dlouhodobým a postupným
procesem, ve kterém školy budou potřebovat i
nadále cílenou pomoc. Cílem KC je udržet nastavenou
úroveň a systém konzultací a dbát o vytvořenou síť
konzultantů.
Školení konzultantů pro mateřské školy, 10.12. - 11.
12. 2010, Hotel ILF, Praha
Foto: archiv NIDV
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PROJEKTY

Autoevaluace – Vytváření systému a podpora škol
v oblas$ vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě
Projekt Autoevaluace – Cesta ke kvalitě podporuje autoevaluační procesy a ve
spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI vnitřní i externí evaluaci tak, aby bylo zajištěno
trvalé zvyšování kvality škol a vzdělávání. V rámci projektu je vytvořena strukturovaná nabídka ověřených
evaluačních nástrojů a postupů, podpůrný poradenský systém, podpořeno sdílení zkušenos& mezi školami,
vytvořen systém vzdělávání vedoucích pracovníků škol, koordinátorů a poradců pro evaluaci, metodika
posuzování kvality autoevaluačních procesů a výstupů s nabídkou vzdělávání pro zřizovatele a ČŠI. Cílovou
skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Klíčové ak$vity projektu:
A. Výzkum a analýzy (realizuje partner NÚOV v Praze)
B. Vývoj a ověřování (realizuje partner NÚOV v Praze)
C. Podpůrné systémy pro školy a partnery škol (realizuje partner NÚOV v Praze)
D. Vzdělávání a diseminace (realizuje partner NIDV v Praze)
Cílem ak$vity D Vzdělávání a diseminace, kterou realizuje NIDV, je navrhnout a pilotně ověřit systém
vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblas$ AE a informovat širší pedagogickou a odbornou
veřejnost o zavádění systému AE do praxe škol. Klíčová ak$vita má tyto dílčí ak$vity:
• DVPP – vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory AE ve školách a poradce
AE pro školy v oblas$ AE
• DVPP – návrh studia k výkonu specializované činnos$
• Diseminace výstupů projektu – konference pro pedagogickou a odbornou veřejnost a zřizovatele
• Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům ak$vity
V roce 2010 byly zpracovány studijní texty KO AE (250 ks pro účastníky)a texty ke vzdělávacímu programu
Poradce AE (30 ks pro účastníky), bylo ukončeno pilotní studium vzdělávacího programu Koordinátor AE
(210 absolventů) a pilotní studium vzdělávacího programu Poradce AE (28 absolventů).
V současné době se u individuálních projektů národních počítá s řešením u přímo řízených organizací
(NÚOV, VÚP, NIDV, IPPP, ÚIV). Ve většině z nich se nacházejí i odborníci na autoevaluaci, kteří jsou v
projektu Autoevaluace zapojeni. To vytváří dobrý základ pro efek$vní koordinaci činnos& v jednotlivých
projektech a především pro vzájemnou prospěšnost z průběžně poskytovaných výstupů. Realizační tým
tohoto projektu registruje dosavadní ak$vity různých subjektů v oblas$ autoevaluace a pokládá za důležité
s těmito subjekty spolupracovat, vycházet z nich, případně o nich informovat.
V roce 2011 bude v rámci ak$vity D dokončen návrh studia k výkonu specializované činnos$ v rozsahu
250 vyučovacích hodin formou blended-learning. Na základě připomínek absolventů studia, pedagogických
pracovníků škol a odborné veřejnos$ budou upraveny studijní texty ke vzdělávacím programům a dokončena
ﬁnální podoba a $sk textů a metodických materiálů. Zároveň bude probíhat příprava závěrečných konferencí
projektu, které se budou realizovat na všech krajských pracoviš&ch NIDV.
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Jedno ze školení ,,Koordinátor Autoevaluace“- Foto archiv NIDV – AE

Studium pro poradce autoealuace probíhalo v Luhačovicích Foto: archiv AE
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Ak$vita CISKOM projektu Příprava podmínek
reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ)
V projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ) se NIDV podílí na realizaci
ak$vity CISKOM. Jedná se o individuální projekt národní ﬁnancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. NIDV se na realizaci této klíčové ak$vity podílí podstatnou čás&.
Druhým partnerem je pak Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT). Cílem ak$vity, jak
naznačuje i její název CISKOM, jsou cer$ﬁkace, instruktáže a školení zaměřená na přípravu personální
infrastruktury nové maturitní zkoušky.
Ak$vita CISKOM navazuje na pilotní projekt KROK, který byl realizován v roce 2009 jako resortní projekt
a zaměřoval se na proškolení pedagogů k nové maturitní zkoušce.
Hlavním cílem pro rok 2010 bylo proškolit požadované funkce potřebné pro realizaci nové maturitní
zkoušky a také maturitní generálky v říjnu 2010. V roce 2010 probíhala školení zahájená v roce 2009,
nově byla zahájena školení pro školní maturitní komisaře a hodno$tele a zadavatele PUP. Konkrétně se
NIDV zaměřovalo na školení následujících funkcí: ředitelů a zástupců ředitelů škol, školních maturitních
komisařů, hodno$telů písemných zkoušek a ústní zkoušky, zadavatelů, hodno$telů a zadavatelů PUP.
Školení probíhala po celý rok 2010 včetně hlavních prázdnin.
Většina požadovaných funkcí byla proškolována v e-learningu, hodno$telé a školní maturitní komisaři
navíc i prezenční formou. Cíle počtu proškolených pro jednotlivé funkce byly splněny. Počet proškolených
byl navíc v průběhu roku několikrát navyšován. Celkový počet úspěšných absolventů všech školení (tedy
cer$ﬁkovaných) dosáhl počtu 58 133 osob. Níže uvedené tabulky znázorňují počty cer$ﬁkovaných účastníků
školení ke dni 31. 3. 2011.

Hodno$telé písemné práce
Funkce pro intaktní žáky

Funkce pro žáky s PUP MZ

Počet cer$ﬁkovaných v úrovni ob&žnos$
Počet
proškolených

Počet
cer$ﬁkovaných
osob

základní

vyšší základní/vyšší

Celkem

Počet
proškolených

HOD PP ČJL 5243

0

0

4846

4846

2323

1866

HOD PP AJ

5332

98

64

4669

4831

HOD PP NJ

3574

245

50

2913

3208

HOD PP FJ

648

19

7

508

534

3720

2844

HOD PP RJ

708

25

2

583

610

HOD PP ŠJ

287

7

4

228

239

Celkem:

15 792

394

127

13 747

14 268

6043

4710
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Organizační funkce
Funkce pro intaktní žáky

Funkce pro žáky s PUP MZ

Počet
proškolených

Počet
cer$ﬁkovaných
osob

Počet
proškolených

Počet
cer$ﬁkovaných
osob

ŠMK

2999

2758

-

-

ZAD

17834

16662

4930

3978

Hondno$telé ústní zkoušky
Funkce pro intaktní žáky

Funkce pro žáky s PUP MZ

Počet cer$ﬁkovaných v úrovni ob&žnos$
Počet
proškolených

Počet
cer$ﬁkovaných
osob

základní

vyšší základní/vyšší

Celkem

Počet
proškolených

HOD ÚZ ČJL 5246

0

0

4865

4865

2239

1781

HOD ÚZ AJ

5315

173

88

4581

4842

HOD ÚZ NJ

3591

228

69

2912

3209

HOD ÚZ FJ

640

7

11

544

562

3511

2645

HOD ÚZ RJ

530

42

5

330

377

HOD ÚZ ŠJ

289

5

9

220

234

Celkem:

15 611

455

182

13 452

14 089

5750

4426

V prvním kvartálu roku 2011 pokračuje školení požadovaných funkcí. Zároveň od února 2011 probíhají
individuální konzultace s řediteli středních škol zaměřené na problema$ku nové maturitní zkoušky. V
druhém polole& roku 2011 budou navíc probíhat skupinové konzultace určené pro všechny pedagogy,
kteří se na realizaci nové maturitní zkoušky podílí.

Porada projektového týmu
CISKOM
s paní ministryní Kopicovou
4. 3. 2010 na MŠMT.
Foto: archiv NIDV - CIKOM
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Brána jazyků otevřená – Karlovarský kraj
Absolvováním
závěrečných
testů,
slavnostním předáváním osvědčení účastníkům
kurzů v červnu 2010 a uspořádáním závěrečné
konference v září 2010 byl v Karlovarském kraji
završen jazykový projekt spoluﬁnancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky ,,Brána jazyků
otevřená“.
V návaznos$ na jazykové programy, které NIDV realizoval
pro pedagogické pracovníky karlovarského regionu v minulos$
(národní projekt Brána jazyků, rozvojové projekty MEJA a Jazyky
hrou) pokračoval projekt v rozvoji jazykových kompetencí
pedagogických i nepedagogických pracovníků základních škol,
základních uměleckých škol a středních škol Karlovarského kraje,
a sekundárně tak přispěl ke zkvalitnění výuky cizích jazyků na Předávání osvědčení absolventům jazykových
kurzů BJO v Karlových Varech
školách.
Foto: archiv NIDV
V období únor 2009 až červen 2010 úspěšně absolvovalo téměř
210 pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
bezplatně třísemestrální jazykový kurz Brána jazyků otevřená v rozsahu 135 hodin výuky s různou výstupní
úrovní znalos& podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhala v patnác$
jazykových kurzech, z toho bylo 12 skupin zaměřeno na výuku anglič$ny a tři na výuku německého jazyka.
Tři jazykové kurzy absolvovali učitelé ZUŠ Karlovarského kraje. Vedle jazykového modulu se 40 zájemců z
řad učitelů, kteří daný cizí jazyk ve škole vyučují nebo jej budou učit, zúčastnili metodického modulu ve
formě týdenního soustředění zaměřeného na prohloubení didak$ckých a metodických dovednos&.
Projekt BJO byl ukončen v září 2010 Závěrečnou konferencí a vydáním sborníku.

Brána jazyků otevřená - Královéhradecký kraj
Projekt je zaměřen na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických
a odborných pracovníků ve školství. Pomáhá řešit celkově nízkou úroveň znalos$ cizích
jazyků a neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách. Projekt zahrnuje
výuku v Jazykovém modulu – pravidelné 160 hodinové kurzy anglič$ny, němčiny,
francouzš$ny a španělš$ny, cyklus 10 workshopů v Metodickém modulu, dva intenzivní
tuzemské letní kurzy a zahraniční jazykové kurzy.
Brána jazyků otevřená navazuje na projekt CLIL – obsahově a jazykově integrované vyučování. Pro
aplikaci metody CLIL ve vyučovacím procesu je nutná jazyková znalost u učitelů odborných předmětů.
V rámci projektu bylo vytvořeno 7 akreditovaných vzdělávacích programů pro jazykové kurzy anglič$ny,
němčiny, francouzš$ny a španělš$ny pro jazykové úrovně A2, B1, B2.
V Jazykovém modulu bylo odučeno v r. 2010 88 hodin ve 30 jazykových kurzech. V Metodickém modulu
v r. 2010 proběhlo 5 metodických seminářů pro učitele anglič$ny a němčiny. V Doplňkovém modulu A
byl realizován týdenní letní intenzivní kurz anglič$ny. Celkově bylo v projektu v roce 2010 proškoleno 538
pedagogických pracovníků.
V roce 2011 bude ukončen jazykový modul závěrečnými zkouškami – písemnými a ústními. Proběhne
cer$ﬁkace úspěšných absolventů projektu a budou realizovány zahraniční kurzy pro vybrané účastníky
projektu. Projekt bude ukončen v září 2011.
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Personální řízení
Projekt Personální řízení volně navazuje na zrealizovaný Národní projekt Úspěšný
ředitel. Jeho cílem je podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících pracovníků škol
a školských zařízení v oblas$ personálního řízení. V rámci projektu je vytvořen nový
vzdělávací program, který se zaměřuje na personálního řízení jako dynamickou složku
řízení školy a školského zařízení, na personální strategii a poli$ku. Projekt zahrnuje
aktuální problémy, které se v personálním řízení ve školách a školských zařízení
vyskytují. Při tvorbě vzdělávacího programu se vycházelo ze soukromé sféry, kde vzdělávání v oblas$
personálního řízení tvoří základ manažerských schopnos& a znalos&, a byly využity i zkušenos$ ze zahraničí.
Vzdělávací program je pilotně ověřován v období září 2010 – září 2011.
V únoru 2010 se uskutečnil workshop pro experty, lektory, tutory a odbornou veřejnost. Na workshopu
vystoupili odborníci z České republiky, Slovenska a Belgie a seznámili účastníky se systémy a úrovněmi
personálního řízení na školách a s možnostmi vzdělávání managementu škol v této oblas$. Od února do
července 2010 probíhala příprava vzdělávacího programu v celkovém rozsahu 145 hodin včetně vytvoření
studijních a metodický materiálů a e-learningové kurzu. Byly navrženy hodno&cí kriteria pro potřeby
evaluace programu. V srpnu 2010 byli proškoleni lektoři vzdělávacího programu. V září 2010 byla započata
realizace pilotního školení vzdělávacího programu ve všech krajích ČR (kromě Prahy), v 17 studijních
skupinách s 220 účastníky. Ze šes$ modulů vzdělávacího programu byly proškoleny tři moduly.
V roce 2011 se uskuteční pilotní školení nového vzdělávacího programu ve všech krajích ČR (kromě
Prahy). Na základě výsledků a evaluace těchto školení bude inovován vzdělávací program, studijní a
metodické materiály. Na závěr projektu bude vydán sborník obsahující nejlepší závěrečné práce účastníků
pilotního školení a uspořádána závěrečná konference projektu.
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Obsahově a jazykově integrované vyučování
na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií
(CLIL)
Projekt je zaměřen na podporu výuky formou Content and Language Integrated Learning (CLIL). Metoda
CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí jazyku a obsahu
předmětu zároveň. V rámci projektu pracujeme na rozšíření informací o této méně známé vyučovací
metodě mezi pedagogickou veřejnos&. Formou prezenčního školení a vytvořením metodické příručky
podporujeme pedagogy, kteří mají zájem oboha$t svou výuku, mo$vovat své žáky a poskytnout jim více
možnos& k používání cizího jazyka v reálných situacích.
Hlavním cílem projektu v roce 2010 bylo nabídnout pedagogům akreditovaný 40hodinový vzdělávací
program, který zájemcům o metodu CLIL ukázal klady, ale i limity této metody. V návaznos$ na tuto ak$vitu
byla tvořena metodická příručka, která obsahuje konkrétní ak$vity a náměty metody CLIL, které lze uplatnit
ve vyučování na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících ve víceletém gymnáziu.
V České republice absolvovalo školení k metodě CLIL celkem 477 pedagogů. Vzniklo celkem 34 studijní
skupiny, z nichž 31 skupin tvořili učitelé s anglickým jazykem, 2 skupiny pedagogů s německým jazykem a
1 skupina pedagogů s francouzským jazykem. Z metodických ak$vit, které účastníci školení vyzkoušeli ve
výuce se žáky, byly vybrány kvalitní práce, které byly dále zpracovány a zařazeny do metodické příručky.
Na několika základních školách a víceletém gymnáziu byly natáčeny videozáznamy z vyučovacích hodin, ve
kterých pedagogové aplikovali metodu CLIL. Vytvořená Metodická příručka bude v roce 2011 distribuována
poštou na základní školy a gymnázia v ČR jako podpůrný metodický materiál.
Projekt byl ukončen k 31. 5. 2011.

Informační kampaň „EU peníze školám“
(oblast podpory 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost)
V květnu 2010 MŠMT vyhlásilo výzvu v oblas$ podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách EU peníze školám. Výzva je určena pro všechny základní školy v České republice kromě
pražských. Hlavním smyslem bylo podpořit rozvoj oblas&, které se dlouhodobě ukazují jako problema$cké,
a kterými jsou čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matema$ka, přírodní vědy,
ﬁnanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Na základě pověření MŠMT realizovalo NIDV informační
kampaň k této výzvě ve formě workshopů pro žadatele a metodických konzultací, jejímž smyslem je
metodická podpora a pomoc pracovníkům škol, kteří na základních školách vytvářejí a realizují projekty
ﬁnancované z ESF v rámci této výzvy prostřednictvím připravených šablon.
.
V roce 2010 proběhlo v rámci celé ČR 99 seminářů – školení pro žadatele o ﬁnanční podporu z oblas$ 1.4
EU peníze školám, kdy bylo proškoleno 2723 účastníků z 2219 škol. V průběhu celého období poskytovali
pracovníci NIDV školám metodickou podporu formou osobních konzultací.
Na základě pověření MŠMT realizuje NIDV v roce 2011 semináře pro příjemce oblas$ podpory 1.4, kdy
má proběhnout 270 seminářů ve 13 regionech ČR a bude proškoleno 5400 účastníků.
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Projektový manažer 250+
Kompetence v oblas$ projektového řízení jsou ve školství v dnešní době jen minimální. Školy jsou
mo$vovány hledat formou projektů další ﬁnanční zdroje, především v souvislos$ s naplňováním svých
ŠVP. Projekt je zaměřen na vzdělávání řídicích pracovníků, kteří již působí v pozici projektových manažerů
a potřebují profesionální a komplexní podporu.
Základem projektu je modulové vzdělávání v celkovém rozsahu 250 hodin, které využívá moderní a
efek$vní formu učení, tzv. blended-learning. Program je koncipován s ohledem na kompetenční proﬁl
projektového manažera tak, aby absolven$ celého programu mohli získat cer$ﬁkát s mezinárodní
platnos& (IPMA). Neméně významným výstupem vzdělávání bude zpracovaný návrh standardu studia na
pozici projektový manažer. Projekt dále nabízí klientům individuální podporu formou osobního koučinku,
poradenství a informačního servisu. Sekundárně projekt výrazně pomáhá školám zvýšit svoji kvalitu a
efek$vitu vzdělávání.
Základním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí projektových manažerů
v oblas$ projektového řízení ve školství.
Základní cíl projektu byl v roce 2010 podpořen následujícími výstupy:
• Kompetenční proﬁl projektového manažera ve školství – dokument popisující kompetence
projektového manažera ve školství a na jaké úrovni by měly být
• Metodika ověřování úrovně kompetencí projektového manažera ve školství - způsob měření
kompetencí projektového manažera
• On-line aplikace pro změření vlastního kompetenčního proﬁlu ve srovnání s požadovaným
proﬁlem projektového manažera ve školství
• Metodika zpracování osobního plánu rozvoje PM ve školství
• Realizace 14 konzultačních dní na pracoviš$ v Praze, Plzni a Olomouci - konzultace k osobnímu
plánu rozvoje, který se účastníkovi vygeneruje z on-line aplikace po zodpovězení testových otázek
• Distanční texty k 7 vzdělávacím modulům pro e-learningové vzdělávání
Projekt má přímo návaznost na vzdělávací oblast Management jak obsahovou, tak klientskou.
Dále na IPo Personální řízení průnikem dotčených vzdělávacích modulů, např. Řízení lidských zdrojů.
Dílčími cíli projektu v roce 2011 jsou:
•
•
•
•
•
•
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Prostřednictvím vzdělávání posílit rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol v oblas$
projektového řízení.
Ověřit metodické a studijní texty.
Tvorba standardu studia k výkonu specializované činnos$ pro pozici projektový manažer ve škole.
Umožnit projektovým manažerům, resp. školám konzultovat vlastní projekty s odborníky.
Poskytnout projektovým manažerům podporu formou osobního koučinku.
Nabídnout školám snadno dostupný zdroj informací k projektovému řízení.

Učitel ZUŠ - Podpora DVPP základních uměleckých škol
Karlovarského kraje
Grantový projekt Učitel ZUŠ probíhá v období 1. 1. 2010 – 29. 2. 2012 a poskytuje podporu v dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků všem dvace$ základním uměleckým školám Karlovarského kraje bez
rozdílu zřizovatele, a to formou jejich kvalitní přípravy a postupného zapojování se do probíhající kurikulární
reformy. Tvůrcem a garantem projektu je ZUŠ Chodov, která při jeho realizaci úzce spolupracuje s krajským
pracovištěm NIDV v Karlových Varech.
Projekt nepřímo navazuje na individuální projekt národní – Pilot ZUŠ (VÚP Praha) a grantový projekt
Karlovarského kraje Brána jazyků otevřena (NIDV).
Hlavními cíli projektu bylo vytvoření systému odborných kurzů pro učitele ZUŠ – včetně ICT, dále zřízení
čtyř metodických center – hudebního (3 metodiků), výtvarného (10 metodiků), tanečního (7 metodiků)
a literárně drama$ckého oboru (5 metodiků). Byla rovněž zahájena činnost konzultačního centra pro
všech dvacet ZUŠ v Karlovarském kraji, v rámci kterého se uskutečnilo již 19 čtyřhodinových konzultací (z
plánovaných čtyřice$), které byly zaměřeny na seznámení s RVP ZUV a přípravu ZUŠ na tvorbu ŠVP.
Všechny kurzy projektu jsou dodavatelsky zajišťovány NIDV, a &m i akreditovány. V roce 2010 proběhlo
celkem 8 odborně zaměřených kurzů, kterých se účastnilo 132 učitelů ze všech dvace$ škol. Na výběru
lektorů a obsahovém zaměření kurzů se podílela metodická centra projektu Učitel ZUŠ. Ze všech seminářů
bylo pořízeno metodické DVD, které obdržel každý účastník.
Z jednotlivých seminářů je utvořen dvouletý cyklus. V tomto dvouletém období jsou postupně realizovány
kurzy pro učitele jednotlivých oborů a uměleckých předmětů vyučovaných na základních uměleckých
školách. Celkem cyklus obsahuje 16 kurzů.
Modul zahrnuje také kurzy ICT-Z pro začátečníky (12 kurzů pro 35 účastníků
a ICT-S pro pokročilé (8 kurzů pro 40 účas&ků), tj. v oblas$ mul$mediální tvorby.
Pro ředitele základních uměleckých škol byla v projektu připravena dvě dvoudenní výjezdní manažerská
školení. Na podzim 2010 proběhlo první z nich ve Vonšově u Fran$škových Lázní, které bylo věnováno
problema$ce koučování.
V roce 2011 bude dokončeno 8 naplánovaných odborných kurzů ze 16-$ dílného cyklu, realizován druhý
výjezdní dvoudenní manažerský kurz a ukončen cyklus ICT-S

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
NIDV se v oblas$ mezinárodní spolupráce zaměřuje na ak$vity související s rozvojem a realizací dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Cílem je získávat nové poznatky a seznamovat se s příklady
dobré praxe v různých oblastech DVPP, par$cipovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je inovace
dalšího vzdělávání a v neposlední řadě zprostředkovat českým učitelům a pedagogickým odborníkům účast
na vzdělávacích akcích v zahraničí.
Ak$vity mezinárodní spolupráce realizované v roce 2010
LLL-Strategies - Focus on Leadership
Projekt „LLL-Strategies- Focus on Leadership“ (LLL-S-L) navazuje na úspěšnou spolupráci inicia$vy CECE
(Central European Coopera$on in Educa$on) započaté v roce 2007, kdy byl Národní ins$tut pro další
vzdělávání pověřen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy účas& v této inicia$vě. Koordinátorem
projektu je maďarská ins$tuce Tempus Public Founda$on, partnery jsou rakouská Univerzita Innsbruck,
slovenské ministerstvo školství, slovinská Národní škola leadershipu
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a NIDV. Projekt byl podpořen grantem Evropské komise, resp. Výkonné agentury pro vzdělávání,
kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), v rámci programu EACEA/07/09 Podpora Evropské spolupráce v
oblas$ vzdělávání, část B- Podpora nadnárodní spolupráce v oblas$ rozvoje a provádění vnitrostátních a
regionálních strategií celoživotního učení. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit soubor klíčových kompetencí
(kompetenční rámec) nezbytných pro úspěšné vedení školy. V průběhu realizace projektu probíhala ve
všech výše jmenovaných zemích dotazníková šetření a řízené diskuze na téma klíčové kompetence ředitelů
škol. Představitelé jednotlivých ins$tucí rovněž navš&vili partnerské země, kde se mohli seznámit s příklady
dobré praxe v oblas$ dalšího vzdělávání ředitelů škol. Výsledky projektu jsou zveřejněny v publikaci
Improving School Leadership in Central Europe, která je v elektronické podobě k dispozici na webových
stránkách NIDV.
The Making of: Leadership in Educa$on
Do centrálního projektu Comenius „The Making of: Leadership in Educa$on“ jsou zapojeni zástupci
všech zemí EU; je koordinován Dolnosaským zemským úřadem pro vzdělávání učitelů a rozvoj škol. NIDV v
projektu par$cipuje jako tandemový partner italské ins$tuce Pedagogický ins$tut pro německou jazykovou
skupinu v Jižním Tyrolsku se sídlem v Bolzanu. Cílem projektu je shromáždit a sdílet dosavadní poznatky a
příklady dobré praxe v oblas$ vzdělávání ředitelů škol v celé Evropě.
V roce 2010 zástupce NIDV prezentoval na mezinárodní konferenci, která byla v rámci projektu
uspořádána v Bolzanu. Tématem prezentace bylo využi& e-learningu v projektech NIDV zaměřených na
vzdělávání vedoucích pracovníků škol.
Mezinárodní Braniborsko-český seminář
Mezinárodní Braniborsko-český seminář je seminář určený pro české a německé učitele, který probíhá
střídavě v Německu a České republice. V roce 2010 proběhl již 17. ročník a konal se v Německu. Program
semináře zahrnuje přednášky, workshopy, diskuze a prohlídky památek související s téma$kou druhé
světové války, problema$kou holocaustu, nacismu, neonacismu a totalitních režimů obecně.
V průběhu konání semináře si pedagogové vyměňují své zkušenos$ při řešení otázek a problémů z oblas$
mul$kulturní výchovy, projevů an$semi$smu, xenofobie, intolerance a příklady dobré praxe při tvorbě a
realizaci vzdělávání v této oblas$. Seminář je rovněž příležitos& k setkávání učitelů, vytváření partnerství
škol a k seznámení se vzdělávacími programy muzeí a památníků k téma$ce holocaustu. Mezinárodní
Braniborsko-český seminář má dlouholetou tradici, koná se pod záš$tou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a ministerstva školství spolkové země Braniborsko. Partnerskými organizacemi jsou RAA
Brandenburg (Büro für Integrazion und Tolleranz Potsdam) a Památník Terezín.
Jazykové kompetenční centrum Dolní Rakousko - jižní Morava
NIDV je partnerem rakouské ins$tuce NÖ Landesakademie St. Pölten v projektu „Jazykové kompetenční
centrum Dolní Rakousko- Jižní Morava“, který je realizován v rámci programu Evropské územní spolupráce
Rakousko- Česká republika. Těžištěm spolupráce je rozvíjení jazykových a metodických kompetencí učitelů
z České republiky i Rakouska. V červenci roku 2010 se v rakouském Asparnu uskutečnil 2. ročník Českorakouských vzdělávacích dnů učitelů, jejichž tématy bylo koncipování přeshraničních školních akcí a výuka
češ$ny pro cizince.
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Kompas kompetencí projektového manažera ve školství
Kompetenční model je složen ze 14 KOMPETENČNÍCH OBLASTÍ členěných do 3 KOMPETENČNÍCH SKUPIN: skupiny odborných
kompetencí, sociálních kompetencí a kontextuálních kompetencí. Každá dílčí kompetenční oblast zahrnuje skupinu spolu
souvisejících znalos' a dovednos' (kompetencí). Oblas# kompetencí byly sestaveny tak, aby pos#hly hlavní skupiny znalos'
a dovednos', kterými by měl disponovat projektový manažer ve školství a rovněž tak, aby korespondovaly s mezinárodními
standardy a uznávanými prak#kami v oblas# projektového řízení (IPMA, PMI).

33

ROZPIS ROZPOČTU A SKUTEČNOST v roce 2010
Kmenová činnost
v $s. Kč
Ukazatel

Rozpis rozpočtu

Skutečnost

Zdroj kr& při
překročení ukazatele

Platy
OON
Odvody + FKSP
OBV

21 793
12 400
9 404
12 611

22 965
11 317
10 180
35 592

Výnosy
Limit počtu zam.

18 175
77,94

14 878
74,99

Fond odměn
Vlastní výnosy
Vlastní výnosy,
rozpočtový RF,
FRM

Rezortní projekt MŠMT
Kvaliﬁkační studium pro ředitele š kol a školských zařízení v $s. Kč
Ukazatel

Rozpis rozpočtu

Platy
OON
Odvody + FKSP
OBV
Výnosy
Limit počtu zam.

Skutečnost

1 456

Zdroj kr& při
překročení ukazatele
1 456
991
524
357
1 872
5

1 993
5

Vlastní výnosy
Vlastní výnosy
Vlastní výnosy

Projekty ESF v roce 2010 v $s. Kč
Ukazatel

Druh
projektu

Role NIDV

Autoevaluace
PRO MZ
Personální
řízení
Projektový
manažer 250+
CLIL
Podpora ZUŠ
Brána jazyků
otevřená
Brána jazyků
otevřená

IPn
IPn
IPo

Partner
Partner
Příjemce

14 885
93 111
15 460

4 304
31 687
4 697

Limit
počtu
zaměst.
1
22,5
5,33

IPo

Příjemce

10 946

2 171

0

IPo
IPo
Grant
Hradec Králové
Grant
Karlovy Vary

Příjemce
Příjemce
Příjemce

15 961
10 161
12 618

8 196
327
3 320

12,5
0
0

Příjemce

4 310

1 655

0
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Výše dotace za Čerpání v
projekt
roce 2010
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Počet účastníků v kvalifikačních studiích organizovaných v jednotlivých krajích
v roce 2010

Poznámka ke grafům
Počet realizovaných vzdělávacích programů a studií v jednotlivých krajích odráží mimo
jiné speciﬁcké podmínky v oblas" nabídky DVPP růzmými ins"tucemi ( i soukromými) v
daném kraji. V tomto ohledu je nutné brát dosažené počty pouze rela"vně, v žádném
případě podle nich nelze posuzovat ak"vitu a výkony jednotlivých krajských pracovišť NIDV.
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