2011 – přelomový rok pro DVPP i pro NIDV
Rokem 2011 vstoupil NIDV do nové etapy své existence: sloučením NIDV s účelovými zařízeními MŠMT Vzdělávací a konferenční centrum Telč a Učební středisko
Richtrovy boudy byla završena jedna z fází op�malizace přímo řízených organizací
MŠMT. Organizace se tedy musela vypořádat s novými oblastmi činnos� vztahujícími
se k těmto dvěma zařízením, kterými jsou stravovací a ubytovací služby.
Stěžejní však nadále byly ak�vity NIDV v oblas� dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, a to v kontextu resortních úkolů MŠMT a stanovených prioritních témat
v DVPP. Pokud bychom se ohlédli za posledními lety, je naprosto zřejmé, že se NIDV
stále více proﬁluje jako jediný garant státní vzdělávací poli�ky v oblas� DVPP v ČR. Snažíme se nabízet pedagogům
i školám témata odrážející jejich skutečné potřeby, které souvisí jak s jejich osobnostním a profesním růstem a s
novými rolemi učitele, který předstupuje před dnešní žáky, tak především se všemi úkoly a změnami, kterými současné školství prochází.
NIDV reaguje rovněž na potřebu zavádění nových forem vzdělávání a podpory učitelů i řídících pracovníků škol.
Dnes už zdaleka nevystačíme s tradičními formami seminářů, workshopů či cyklických školení. Snažíme se oboha�t
nabídku vzdělávacích programů o takové formy studia či výuky, jako jsou e-learning, účast v mezinárodních projektech a stážích, kolokvia a kulaté stoly k výměně zkušenos�, příklady dobré praxe či konzultace, koučing, mentoring
a supervize. V souvislos� s realizací šablon projektů EU peníze školám se staly velmi oblíbenou formou tzv. akce „na
klíč“ pro pedagogické sbory jednotlivých škol.
Ráda bych touto cestou poděkovala nejen všem externím pracovníkům, lektorům a spolupracujícím ins�tucím či
organizacím, ale především všem kolegům z NIDV, bez jejichž práce a osobního nasazení by dnešní NIDV nebyl �m,
čím je.
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:

Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1

Statutární zástupce: Mgr. Helena Plitzová, ředitelka
Telefon:

+420 222 122 122

Fax:

+420 224 228 334

E-mail:

info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz

Web:

h�p://www.nidv.cz

IČ:

45768455

DIČ:

CZ45768455
Všechny žádos� o informace a s�žnos� byly dle zákona č. 106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím, v souladu s �mto zákonem vyřízeny.

Celostátní garance dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
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NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (NIDV)
- základní informace

Hlavním posláním NIDV je komplexní celorepublikoNIDV je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí vé zajištění úkolů v oblas� DVPP, které vyplývají z priorit
státní vzdělávací poli�ky a vedou k systema�cké profesdalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Historie
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 a poslání NIDV
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; dále ze zákona 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 také speciﬁkace státních priorit v oblas� dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, plní resortní
úkoly MŠMT a reaguje zároveň na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v jednotlivých krajích. Při plánování činnos� NIDV jsou využívány zkušenos� s řešením
úkolů v uplynulých obdobích, analýzy potřeb v různých
oblastech, výsledky výzkumu a monitoringu DVPP a hodnocení jeho kvality.
NIDV je resortní organizací zřizovanou MŠMT a je současně zařazen do rejstříku škol a školských zařízení. Podle platných směrnic MŠMT předkládá NIDV každoročně
svůj plán hlavních úkolů na nový kalendářní rok.

ní podpoře pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení. Konkrétní úkoly zabezpečované NIDV vyplývají z jeho obecného poslání. Pro MŠMT je NIDV jediným
nástrojem přímé intervence v oblas� profesního rozvoje
pedagogických pracovníků. MŠMT prostřednictvím NIDV
jasně deklaruje podporu regionálního školství, zajišťuje
rovný přístup pedagogických pracovníků ke vzdělávání a
kariérnímu systému v celé ČR.
V rámci op�malizace ostatních přímo řízených organizací MŠMT byl během první poloviny roku 2011 NIDV
pověřen přípravnými kroky vedoucími ke sloučení tří
OPŘO: NIDV, Učební středisko MŠMT ČR Richtrovy boudy a Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT ČR Telč.
Od 1. 7. 2011 se stal nástupnickou organizací NIDV. Tímto krokem však nebylo dotčeno plnění úkolů navržených
v Plánu činnos� NIDV na rok 2011. V druhé polovině
roku 2011 byl tento plán pouze rozšířen o činnos� ostatních organizací, především v oblas� služeb. Ekonomický
dopad sloučení s VKC Telč a US Richtrovy boudy bude
pro MŠMT patrný v celkovém snížení příspěvku na provoz pro OPŘO.

Seminář ke Standardům základního vzdělávání ve Zlíně.
Foto archiv NIDV.
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vzd�lávání�
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�
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vzd�lávání

Kvalifika�ní�studium�Školní�
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v oblasti�ICT��)�

Jazyk.��vzd�lávání��)�

St�ední�vzd�lávání�

Základní�vzd�lávání�–�
od�1.�7.�2011�

P�edškolní�a�základní�
vzd�lávání�–�od�1.�7.�
samostatné�oblasti�

Management�

Další pr�b�žné
vzd�lávání

�) od 2. pololetí 2011 byly tyto oblasti
v�len�ny do ostatních vzd�lávacích oblastí

EU�peníze�ZŠ
EU�peníze�SŠ�

Grantové�projekty
ESF�–�OP�VK�

IPo�– Individuální�
projekty�ostatní�

IPn�� Individuální�
projety�národní�

Projekty ESF
OP VK

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

Studium�pro�
asistenta�pedagoga�

Studium�
pedagogiky�

Studium�
Koordinátor�ŠVP�

Kvalifika�ní�studium�
pro��editele�škol�a�
školských za�ízení

Kariérní
vzd�lávání

Úkoly NIDV v oblasti dalšího vzd�lávání
pedagogických pracovník� - 2011

Činnos� NIDV
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, probíhá jejich aktualizace a tvorba nových vzdělávacích programů v souladu s koncepcí DVPP. Jednou z hlavních činnos� NIDV je
příprava a realizace resortních úkolů MŠMT. NIDV intenzivně podporuje profesní vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně realizace kvaliﬁkačních studií pro výkon
specializovaných činnos� a připravuje také programy pro
pedagogické sbory na základě jejich speciﬁckých požadavků. V pověření MŠMT provádí dále školení a konzultace pro příjemce a žadatele podpory z projektu EU peníze školám. V této souvislos� vyhlásil NIDV pod záš�tou
ministra školství v roce 2011 celostátní soutěž digitálních
výukových objektů DOMINO ČR, která bude pokračovat
i v následujících letech.

Koncepční a analy�cká činnost

NIDV se ak�vně podílí na vytváření a připomínkování
některých strategických dokumentů MŠMT a dává podněty na nové resortní úkoly. 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.

Expertní, konzultační poradenská činnost

NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci s
MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě vzdělávacích
dokumentů. Tyto dokumenty v rámci skupiny 2 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.

Projektová činnost v oblas� ESF

Projektovou činnost zastřešuje, řídí a koordinuje v
NIDV referát Projektová kancelář, která analyzuje a hodno� možnos� zapojení NIDV do vyhlašovaných výzev
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), poskytuje metodickou pomoc při přípravě
a realizaci projektů 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 2011 byla zahájena realizace dvou Individuálních projektů ostatních. Ukončeny byly dva projekty
- jejich výstupy budou v rámci udržitelnos� využívány
pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů pro DVPP
v oblas� jazykového vzdělávání. V důsledku sloučení se
Vzdělávacím a kongresovým centrem Telč se NIDV stalo
příjemcem dvou grantových projektů, realizovaných �mto účelovým zařízením v kraji Vysočina.
Projekty realizované v roce 2011 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, ak�vita Ciskom (Individuál
ní 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 250 + - PM 250+
(Individuální projekt ostatní)
•
Metodická podpora pedagogů základních
uměleckých škol v oblas� řízení zavádění
školních vzdělávacích programů - Podpora ZUŠ
(Individuální projekt ostatní)
•
Komplexní podpora ICT koordinátorů na zá
kladních a středních školách - ICT profesionál
(Individuální projekt ostatní)
•
Zvyšování kvaliﬁkace pedagogů - SPAP
(Individální projekt ostatní)
•
Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků škol
a školských zařízení - Brána jazyků otevřená
Královéhradecký kraj – BJO HK
(grantový projekt)
•
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků
ZUŠ - ZVYKOM (grantový projekt)
•
Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky
působící v oblas� cestovního ruchu (GP)
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Činnost v oblas� mezinárodní spolupráce

Cílem mezinárodní spolupráce je přinášet nové impulzy do DVPP. NIDV dlouhodobě spolupracuje s obdobně
zaměřenými organizacemi v zahraničí, par�cipuje na realizaci mezinárodních projektů a účastní se mezinárodních konferencí či expertních setkání s cílem prezentovat
výsledky dobré praxe z vlastní činnos� NIDV na mezinárodním poli a získávat přehled o dění v oblas� dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v zahraničí.
Ak�vity mezinárodní spolupráce NIDV realizované
v roce 2011:
• Interna�onal Coopera�on for School Leadership
Projekt Interna�onal Coopera�on for School Leadership (ICSL), který byl zahájen v roce 2011, navazuje na
předchozí spolupráci zemí sdružených v inicia�vě CECE
(Central European Coopera�on in Educa�on). Je koordinován maďarskou ins�tucí Tempus Public Founda�on.
Kromě NIDV jsou dalšími partnery projektu také rakouská
Univerzita v Innsbrucku, Ministerstvo školství Slovenské
republiky a slovinská Národní škola Leadershipu. Cílem
dvouletého projektu je vypracovat mezinárodní kompetenční rámec pro úspěšný management škol ve 21.
stole� a na základě zahraničních příkladů dobré praxe
inovovat v jednotlivých partnerských zemích vzdělávací
programy určené pro řídící pracovníky škol.
• The Making of: Leadership in Educa�on
Do centrálního projektu Comenius „The Making of:
Leadership in Educa�on“ jsou zapojeny vzdělávací ins�tuce všech zemí EU. Projekt je koordinován Dolnosaským zemským úřadem pro vzdělávání učitelů a rozvoj
škol a NIDV v projektu par�cipuje jako tandemový partner italského Pedagogického ins�tutu pro německou jazykovou skupinu v Jižním Tyrolsku se sídlem v Bolzanu.
V roce 2011 byl projekt ukončen závěrečnou konferencí
ve španělském Léonu. Výsledky projektu jsou dostupné
na www.leadership-in-educa�on.eu.
• Mezinárodní Braniborsko - český seminář
V roce 2011 NIDV hos�l 18. ročník Mezinárodního
Braniborsko-českého semináře, který je určen českým
a německým učitelům a probíhá střídavě v Německu a
České republice. Seminář má dlouholetou tradici a koná
se pod záš�tou MŠMT ČR a Ministerstva školství spolkové země Braniborsko. Partnerskými organizacemi jsou
RAA Brandenburg (Büro für Integrazion und Tolleranz
Potsdam) a Památník Terezín. Seminář byl ﬁnančně podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu.
• 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
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v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika. Hlavním cílem projektu je rozvíjení
jazykových a metodických kompetencí učitelů z České
republiky, Slovenské republiky a Rakouska. V červenci
roku 2011 se v rakouském Asparnu konaly „Tře� česko-rakousko-slovenské vzdělávací dny učitelů“.
• Goethe-Ins�tut: Účast zástupců NIIDV a MŠMT
na mezinárodním informačním semináři v SRN na téma
vícejazyčnost na školách a podpora výuky cizích jazyků.
Akce se zúčastnili odborníci z Lotyšska, Litvy, Estonska,
Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska a Slovinska. Během pě�denního vzdělávacího programu pobývali účastníci v Sasku, Durynsku a Hesensku. Na základě
poznatků a zkušenos� z této cesty uspořádá NIDV ve
spolupráci s MŠMT a Goethe-Ins�tutem v září 2012 Mezinárodní jazykovou konferenci.

Publikační a ediční činnost

Činnos�, které jsou zahrnuty v této oblas�, přispívají
k vyšší informovanos� o NIDV, jeho poslání, významu
a ak�vitách. Dvakrát ročně se připravuje Programová
nabídka NIDV, která je distribuována do všech škol a
školských zařízení v ČR. Důležitým zdrojem aktuálních
informací je web NIDV www.nidv.cz, významné informace, �skové zprávy a články jsou zveřejňovány rovněž na
webových portálech jiných ins�tucí a organizací, především na webu MŠMT, dále v odborném �sku s celostátní
působnos� či v regionálních sdělovacích prostředcích.
Další publicita je zajišťována prostřednictvím propagačních materiálů a předmětů.
Ediční činnost NIDV podporuje nabízené vzdělávací
programy a projekty a kromě funkce odborně metodické
plní i funkci informační. Odborně metodické publikace
jsou určeny pro účastníky seminářů, popř. pro účastníky
vzdělávacích programů v projektech. Každý rok je v rámci
ediční činnos� v NIDV vydáno 15 až 20 nových �tulů. Některé �tuly jsou k dispozici k volnému stažení i ostatním
zájemcům z řad pedagogické veřejnos� na h�p://www.
nidv.cz/cs/ke-stazeni/edicni-cinnost.ep/, kde najdete
také tema�cké zaměření vybraných �tulů.

Propagace vzdělávacích
programů NIDV

Prostřednictvím své programové nabídky v �štěné
i elektronické podobě (www.nidv.cz) umožňuje NIDV
všem odborným pracovníkům škol a školských zařízení
ve všech krajích České republiky vybrat si ze široké škály
vzdělávacích programů, a to ve formě 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. NIDV využívá širokou lektorskou základnu a úzce
spolupracuje rovněž s vysokými školami a dalšími ins�tucemi.
Programová nabídka na období září 2011 – leden 2012
byla zpracována ve spolupráci s MŠMT, které v její první
čás� zveřejnilo informace týkající se nového modelu ﬁnancování regionálního školství, Standardů pro základní
vzdělávání a testování žáků 5. a 9. tříd, revize RVP ZV,
státních maturit, nové závěrečné zkoušky ve středním
odborném školství atd.

Činnost ekonomická a provozní

Ekonomické oddělení sestavuje a sleduje rozpočet
organizace i jednotlivých pracovišť, provoz pokladny na
ústředí, vedení příslušné účetní knihy a zúčtování veškerých dokladů včetně pokladen pracovišť a ústředí, sestavování uzávěrky a dalších povinných výkazů a sta�s�k
jakož i vyhotovování daňového přiznání. 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.
Provozní oddělení zajišťuje chod a správu budov a počítačové sítě.

Organizační, ubytovací
a stravovací služby

Služby spojené s pořádáním vzdělávacích, vědeckých,
společensko-kulturních a mezinárodních konferencí, porad, seminářů MŠMT a jím zřízených organizací, letní a
zimní rekreace pracovníků MŠMT, škol v přírodě, lyžařských výcvikových kurzů a jiných vzdělávacích a informačních akcí MŠMT a jemu podřízených organizací.

Jiná činnost

Je vykonávána v jiných okruzích ak�vit, než je vymezeno v plánu hlavních úkolů organizace. Předmětem jiné
činnos� je zajišťování úkolů v hlavní činnos� pro jiné osoby nebo jejich spolupráce na základě zakázky. Součás�
jiné činnos� může být i vzdělávání nepedagogických pracovníků a jiných cílových skupin. Realizovány budou služby v oblas� ubytování a stravování pro veřejnost, vydavatelská, nakladatelská a reprograﬁcká činnost, pořádání
výstav, poskytování služeb k relaxaci a volnočasovým ak�vitám, pořádání poznávacích zájezdů pro pedagogické
pracovníky a další osoby.

Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání ve Zlíně, který organizoval NIDV ve spolupráci s MŠMT a ČŠI. Foto: archiv NIDV
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K 1. 7. 2011 došlo k reorganizaci p�ímo �ízných organizací MŠMT. S N
institutem pro další vzd�lávání byly slou�eny dosavadní OP�O MŠMT
st�edisko Richtrovy boudy a Vzd�lávací a konferen�ní centrum Tel�.
�

�

Op�malizace ostatních přímo
řízených organizací MŠMT

K 1. 7. 2011 došlo k reorganizaci přímo řízných organizací MŠMT. S Národním ins�tutem pro další vzdělávání byly
sloučeny dosavadní OPŘO MŠMT: Učební středisko Richtrovy boudy a Vzdělávací a konferenční centrum Telč.
�

�
�

Optimalizace ostatních p�ímo �ízen

K 1. 7. 2011 došlo k reorganizaci p�ímo �íz
institutem pro další vzd�lávání byly slou�en
st�edisko Richtrovy boudy a Vzd�lávací a k

�

�

�

PRACOVIŠTĚ NIDV
Centrální pracoviště –
kontaktní údaje
V létě roku 2011 se Centrální pracoviště NIDV
přestěhovalo z Učňovské ulice do objektu v centru
Prahy v těsné blízkos� hlavního nádraží Praha. Do
této budovy bylo přemístěno také krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy.
Národní ins�tut pro další vzdělávání
Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1

�
Sekretariát NIDV:
Tel.: 224 228 334
Fax: 224 228 334
E-mail: info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz
Web:
www.nidv.cz
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Management NIDV
Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

�
�

Mgr. Věra Havlíková,
náměstkyně pro vzdělávání a podporu
Ing. Viktor Šinkovec
provozní ekonomický náměsek
Na Centrálním pracoviš� NIDV se nachází:
Oddělení koncepce a metodiky
Referát Projektová kancelář
Oddělení ekonomické a personální
Oddělení provozní

Krajská pracoviště – kontaktní údaje
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
Luční 460, 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.: 420 567 571 839
fax: 420 567 571 839, 567 303 891
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 5, 779 00 Olomouc
tel.: 420 775 571 603
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 Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
tel.: 420 377 473 608
fax: 420 377 473 608
e-mail: plzen@nidv.cz

Krajské pracoviště Praha a Střední Čechy
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
tel./fax: 222 122 302
e-mail: praha@nidv.cz

Krajské pracoviště Ús� nad Labem
Winstona Churchilla 6,
400 01 Ús� nad Labem
tel.: 420 475 211 255, 475 211 055
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

Krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 420 596 120 454, 596 120 456
fax: 420 596 120 448
e-mail: ostrava@nidv.cz

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

Vzdělávací a konferenční centrum NIDV Telč, nám. Jana Kypty 74
588 56 Telč, tel.: 567 223 525, e-mail: telc@nidv.cz
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NIDV - 13 krajských pracovišť NIDV, 2 školicí centra

NIDV: 13 krajských pracoviš� NIDV, 2 u�ební st�ediska
NIDV,�krajské�pracovišt��
Liberec�

NIDV,�krajské�pracovišt��
Ústí�nad�Labem�

NIDV,�krajské�pracovišt��
Hradec�Králové�
NIDV,�krajské�pracovišt��
Karlovy�Vary

NIDV,�krajské�pracovišt��
Plze���

NIDV,�krajské�pracovišt��
Praha�a�St�ední��echy�

NIDV,�u�ební�st�edisko�
Richtrovy�boudy�

NIDV,�krajské�pracovišt��
Ostrava�
NIDV,�krajské�pracovišt��
Pardubice�

NIDV,�VKC�Tel�
NIDV,�krajské�pracovišt��

Optimalizace ostatních p�ímo �ízených
organizacíOlomouc
MŠMT
NIDV,�krajské�pracovišt��
Jihlava�

NIDV,�krajské�pracovišt��
K 1. 7. 2011 došlo
k reorganizaci p�ímo �ízných organizací MŠMT.
S Národním
NIDV,�krajské�pracovišt��
�eské�Bud�jovice
Zlín
NIDV,�krajské�pracovišt��
institutem pro další vzd�lávání byly slou�eny
dosavadní OP�O MŠMT:
U�ební
Brno�
st�edisko Richtrovy boudy a Vzd�lávací a konferen�ní centrum Tel�.
�

�

NIDV - učební středisko
Richtrovy boudy

US MŠMT ČR Richtrovy boudy v Peci pod Sněžkou
ukončilo svou činnost k 30. 6. 2011. S účinnos� od 1.
7. 2011 vzniklo účelové zařízení NIDV, učební středisko
Richtrovy boudy
Hlavní činnost:
ubytovací a stravovací služby
pořádání kurzů lyžařského výcviku, školení,
instruktáží, porad, konferencí
rekreační pobyty pro pracovníky MŠMT a jeho
přímo řízených organizací
ubytovací a stravovací služby pro školy a
školská zařízení (školy v přírodě, školní výlety,
lyžařské kurzy atd.)
rekreační pobyty, konferenční služby pro širokou
veřejnost, pronájem prostor pro soukromé akce
(ﬁremní školení svatební hos�ny, narozeninové
oslavy atd.), a to celkově do 20% ročního obratu
občerstvení a prodej drobných předmětů do
20 % ročního obratu
12

Příklady ak�vity:
•
Mikulášské besídky a vánoční rekreace
•
červenec 2011 Sbor církve Bratrské – Betanie: „
Summer Englisch camp“ pro rodiny s dětmi
•
Zumba- víkendy
•
ﬁremní setkání Centra pro zjišťování výsled
ků vzdělávání CERMAT ﬁremní akce N8rodní
technické knihovny
•
říjen 2011 – podzimní atesty kynologické brigá
dy Horské služby
•
„Ochutnávka českých a moravských vín s cimbá
lovou muzikou Jožky Marečka“ – (s ﬁrmou Mak
ro Cash Carry)
•
Prosinec 2011 - „Setkání ,,po,, a ,,před,, sezo
nou“ (zúčastnilo se 130 osob) pořádala ﬁrma
ALPY 4000
•
US Richtrovy boudy se zapojilo do projektu
„Czech Specials Regional“ a �usilovalo o udělení cer�ﬁkace na vybrané regionální pokrmy a místní speciality.
14. záři 2011 byl US Richtrovy boudy udělen ve spolupráci s českou Centrálou cestovního ruch „Czech Tourism

cer�ﬁkat Czech Specials“ na rok 2011-2014. Pro zlepšení
kvality služeb pro cyklisty se chceme zapojit do projektu
„Cyklisté vítáni“.
V roce 2012 budou opět probíhat zimní i letni rekreace zaměstnanců MŠMT, OPŘO a PŘO, jsou nabízeny
školní pobyty a rodinné rekreace. Na 7. 4. 2012 plánujeme
další ročník ak�vit na podporu sbírkového projek
tu „Pomozte dětem“, tentokrát pod názvem „S Kuřetem

na Severní pól“. V období květen - červen 2012 budou
probíhat školní výlety a turis�cké kurzy pro ZŠ a SŠ atd.
Chceme oslovit vice mateřských škol a zaměřit se na ro-

diny s malými dětmi.

Zapojíme se do projektů NIDV - Instruktor školního
lyžování – základní kurz (C licence). Připravujeme nový
vzhled webových stránek učebního střediska Richtrovy

boudy.
Hospodaření US Richtrovy boudy v roce 2011

Hodnocení závazných ukazatelů je v pro středisko sta-
noveno na kmenovou činnost.

Čerpání mzdových prostředků bylo omezeno úspornými opatřeními.
Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2010 byl 8,84
a na rok 2011 se počítalo s 7,74 v hlavni činnos�, což
přineslo úsporu mzdových ﬁnančních
Středisko je povinno z důvodu sloučeni a přestupu
pod nástupnickou organizaci zapojit veškeré prostředky
k ﬁnancování
tj. fond rezervní, fond odměn, FKSP, FRM.

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2011 k ukončení organizace se v hlavni činnos� rovná nule a v jiné činnos� se
rovná nule.



















Učební středisko Richtrovy boudy nabízí ideální podmínky pro školy v přírodě, lyžařské a turis�cké kurzy,


školení učitelů, ale i pro rodinnou
rekreaci.
Foto
archiv
NIDV.








13

NIDV- Vzdělávací a konferenční centrum Telč
Na základě příkazu ministra školství došlo k 1. červenci 2011 ke sloučení Národního ins�tutu pro další vzdělávání, Vzdělávacího a konferenčního centra (dále VKC)
MŠMT Telč a Učebního střediska Richtrovy boudy. Nástupnickou organizací se stal NIDV, oba nepražské subjekty byly začleněny do organizační struktury NIDV jako
jeho účelová zařízení.
Vzdělávací a konferenční centrum Telč bylo zřízeno
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. listopadu 2000 jako jeho přímo řízená organizace. Vlastní
činnost zahájilo v únoru 2002.
Vzdělávací centrum se nachází v těsné blízkos� známého renesančního náměs�, v nově rekonstruované,
památkově chráněné budově. Objekt byl v minulos�
součás� jezuitského komplexu staveb a sloužil jako konvikt. V telčských kronikách je dům označován jako Konvikt svatých Andělů a pod �mto názvem se také vžil do
povědomí obyvatel města a blízkého okolí.
Poslání VKC Telč
1. Kvalitní vzdělávací programy určené pro pedagogy,
vedoucí pracovníky nebo pracovníky z oblas� cestovního
ruchu; našimi lektory jsou vysokoškolš� profesoři a uznávaní odborníci, lidé s dlouholetou praxí ve svém oboru.
2. Ubytovací, stravovací, konferenční a cateringové
služby, které se vyznačují vysokou kvalitou a profesionalitou.
Výčet okruhu činnos� VKC Telč
1. Realizace vlastních grantových projektů a vzdělávacích akcí
2. Poskytování služeb spojených s realizací vzdělávacích akcí, grantových projektů, pracovních porad pořádaných NIDV, MŠMT a OPŘO MŠMT
3. Poskytování služeb spojených s realizací akcí pořádaných jinými subjekty (vysoké školy, organizace, ﬁrmy,
soukromé osoby…)
4. Zajištění rekreací, svatebních obřadů a svatebních
hos�n
Ubytovací služby - 19 pokojů s 34 lůžky. Jednolůžkové
a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, radio-budíkem, televizorem a možnos� připojení k
internetu. V komfortně zařízených apartmá je nad rámec
standardního vybavení také chladnička.
Konferenční služby - sál pro 40 osob a menší knihovna
pro 16 osob.
Stravovací služby – jídelna pro zhruba 50 osob.
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Vzdělávací akce realizované ve Vzdělávacím a konferenčním centru v roce 2011
1. Grantové projekty:
• „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ“
• „Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblas� cestovního ruchu“
2. Akce pro jiné organizace:
V roce 2011 bylo ve VKC Telč realizováno celkem 84
akcí (bez rekreací), např.:
- mezinárodní konference pořádaná Výzkumným ústavem stavebních hmot Brno
- mezinárodní lékařské sympózium alergologů
- mezinárodní letní škola pořádaná Prague Security
Studies Ins�tute
- letní škola Centra výzkumu neziskového sektoru
- pracovní setkání zaměstnanců Svazu průmyslu a dopravy ČR
- jednání managementu Technického a zkušebního
ústavu stavebního Praha a
Technického a zkušebního ústavu stavebního Bra�slava.
Větší rozsah služeb poskytovalo Vzdělávací a konferenční centrum pro přímo-řízenou organizaci Kraje Vysočina „Vysočina Educa�on“, a to na základě výsledku
výběrového řízení na zajištění dodavatele služeb pro realizaci projektu „Vzdělávání ředitelů středních škol kraje
Vysočina.“ Obdobně poskytovalo služby pro Asociaci logopedů ve školství, o. s. na základy výsledku výběrového řízení pro zajištění projektu „Logopedická prevence
u dě� a žáků v ČR.“ I v příš�m roce je VKC připraveno
vstupovat do výběrových řízení na zajištění především
dlouhodobých zakázek.
Kromě MŠMT (především odboru pro speciální vzdělávání) využívaly služby VKC Telč především Masarykova
univerzita Brno, České vysoké učení technické Praha,
Univerzita Karlova Praha, Unie školských asociací ČR
CZESCHA, Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice.
Kromě vzdělávacích akcí, ﬁremních setkání a pracovních jednání byl objekt Vzdělávacího a konferenčního
centra vyhledávaným místem pro pořádání různých rodinných oslav, setkání a svatebních hos�n. VKC Telč poskytuje svým hostům také vybavení pro volný čas (kola,
stolní tenis, kulečník) a nabízí nebo zprostředkovává
řadu dalších služeb, které přispívají ke zkvalitnění pobytu
hostů (vyhlídky z telčské věže, prohlídky náměs� s průvodcem, ﬁlmové večery, pikniková párty a další).

Sta�s�ka všech akcí v členění na objednatele a počet lůžko-dnů je uvedena v tabulce:

Po�et akcí a l�žko-dn� v roce 2011
ve Vzd�lávacím a konferen�ním centru v Tel�i
Po�et

Hlavní �innost
- podle objednatel�

akcí

MŠMT

8

185

NIDV- krajská pracovišt�
(od 1. 7. 2011)

8

224

Ostatní P�O, OP�O MŠMT

1

22

�SI

0

0

VKC Tel�

24

975

Hlavní �innost celkem

41

1. 406

Po�et

Jiná �innost

akcí

L�žko-dny v�etn�
prázdninového ubytování

�

l�žko-dn�

Hlavní a jiná �innost
celkem

�

l�žko-dn�
43

1.095

84

2.501

�
�

�

NIDV - KC Telč nabízí velmi příjemné zázemí pro uspořádání vzdělávacích akcí, setkání či ﬁremních porad.
Foto: archiv �VKC Telč
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Management
Vzdělávací programy pro management škol jsou připravovány a realizovány v souladu s aktuálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají z rostoucích nároků na
vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Jednotlivé
oblas� a témata respektují dokumenty české vzdělávací poli�ky a jsou vybírána s cílem poskytovat ředitelům
škol kon�nuální profesní a odbornou podporu v průběhu celé doby, kdy pedagog působí v managementu školy. Zastoupena byla především témata z oblas� odborné
(dovednos� a znalos� - legisla�vní předpisy), manažerské (řízení školy po stránce organizační, administra�vní,
ekonomické, pedagogické a legisla�vní), řízení lidských
zdrojů (personalis�ka, styly řízení, mo�vace pracovníků)
a sociální (sebehodnocení, komunikace, řešení konﬂiktů,
empa�e).
Úspěšné programy v oblas� Management jsou zejména ty, které aktuálně reagují na novelizace zákonů a
předpisů a dále programy zaměřené na osobnostní rozvoj ředitelů. Postupně se daří podchy�t zájem o vzdělávání ředitelů málotřídních škol, naopak zájem ze strany
managementu středních škol je za�m nevelký. S kladným
ohlasem se setkávají semináře, které lektorují pracovníci
ČŠI. Ukazuje se, že klesá zájem o témata k ŠVP/RVP.
V rámci průběžného manažerského vzdělání se osvědčily nadstavbové vzdělávací programy, jako Kolokvia ředitelů a krajské konference pro management škol a širší
pedagogickou veřejnost na aktuální témata ve školské
problema�ce. Velký zájem byl v mnoha krajích o program
Profesní příprava zástupců ředitelů a o projekty Personální řízení či Autoevaluace – Cesta ke kvalitě. NIDV je
rovněž partnerem v mezinárodních projektech zaměřených na management škol Interna�onal Coopera�on for
School Leadership a The Making of: Leadership in Educa�on. Se vzdělávací oblas� Management úzce souvisí také
semináře pro žadatele a příjemce z projektu EU peníze
školám, informační semináře ke Standardům základního
vzdělávání a konference k e�cké výchově, které byly pořádány v rámci krajských pracovišť NIDV v celé ČR.
V roce 2011 bylo v oblas� Management nově akreditováno 16 vzdělávacích programů. Celkem se uskutečnilo 153 krátkodobých (jednodenních) a 13 dlouhodobých
vzdělávacích programů, z toho 27 nově nabízených akcí.
V roce 2012 by měl být zahájen dvouletý národní projekt „Kariéra ředitele školy – Ředitel 21“, který bude spoluﬁnancován z prostředků ESF a v jehož návaznos� by
měl být v ČR inovován systém výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol. V rámci průběžného vzdělávání
v oblas� Management jsou plánována osobní setkání
managementu škol se zástupci MŠMT, ČŠI, vysokých škol,
krajských i magistrátních úřadů a prezentace příkladů
dobré praxe s ohledem na speciﬁka jednotlivých krajů.
Zaměříme se také na vzdělávací cíle na národních úrovních v Evropské unii, a to formou výjezdních seminářů,
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přednášek, hospitací, workshopů a výměny zkušenos� s
řídícími pracovníky zahraničních škol.

Konference k e�cké výchově v Hradci Králové
Foto archiv NIDV

Předškolní vzdělávání - od září 2011
Od 2. polole� kalendářního roku 2011 byla
původní vzdělávací oblast 02 Předškolní a základní
vzdělávání rozdělena na dvě samostatné oblas�, a to
02 Předškolní vzdělávání a 03 Základní vzděláván. Toto
dělení pla�lo také již pro Programovou nabídku NIDV
září 2011 – leden 2012.
Nabídka vzdělávacích programů v oblas� Předškolního vzdělávání vycházela ze závěrů výroční zprávy ČŠI a také z hodno�cích dotazníků NIDV z 1. polole� roku 2011. Zaměřila se na aktualizaci a inovaci
ŠVP PV, evaluační nástroje, metody hodnocení, na práci
se vzdělávacím cílem a problema�ku integrace dě� se
speciálními vzdělávacími potřebami, především na oblast logopedie – podporu řečových schopnos� dě�. Ve
vzdělávacích programech byla rovněž zohledněna role
učitele při aktualizaci realizovaných ŠVP PV, dále byly realizovány ak�vity pro rozvoj pedagogických kompetencí
učitelů a jejich didak�ckých a metodických znalos�, dovednos� a schopnos�, rozvoj právního vědomí atd. Byla
zařazena také témata, která poskytla pedagogickým pracovníkům v mateřských školách podporu v oblas� osobnostního rozvoje.
V tomto období byly připravovány, akreditovány a postupně také realizovány další vzdělávací programy. Jedná
se zejména o programy zaměřené na předčtenářskou a
předmatema�ckou gramotnost dě�, aktualizaci a inovaci
ŠVP PV, podporu efek�vních způsobů vzdělávání, problema�ku integrace dítěte se speciálními vzdělávacími po-

třebami v MŠ, podporu řečových schopnos� dě� v MŠ,
obsah vzdělávání, vyhodnocování pedagogické práce,
její korekci a další plánování, práci se vzdělávacím cílem.
Krajské konference, kulaté stoly, letní školy, vícedenní akce v roce 2011:
• 21. - 23. 3. 2011: celostátní setkání „Dny inspirací
pro MŠ“ (80 účastníků)
• 16. 11. 2011 - celostátní konference na MŠMT „Mateřská škola v kontextu kurikulárních změn“ (90 účastníků)
Celkem bylo realizováno 80 vzdělávacích programů
s počtem 1.613 proškolených pedagogů. Akreditováno
bylo 19 nových programů.
V roce 2012 nabídneme v oblas� Předškolní vzdělávání programy podporující rozvoj pedagogických kompetencí učitelek mateřských škol, jejich didak�ckých a
metodických znalos� a dovednos� či rozvoj právního
vědomí.
Stěžejní vzdělávací programy a akce pro rok 2012:
• Dny inspirací pro mateřskou školu - třídenní
interak�vní celostátní kurz 27. – 29. února 2012
• Krajské semináře ve spolupráci s ČŠI: MŠ očima
České školní inspekce (v osmi krajích)
• Podpora rozvoje logopedické prevence a motoriky
v MŠ (třídenní vzdělávací program)
• Letní škola „Osobní a osobnostní rozvoj učitelů
z mateřských škol“

Konference k taneční a pohybové výchově v zákldních školách,
15. 6. 2011
Foto archiv NIDV

Konference k matema�cké gramotnos� 6. 6. 2011
Foto archiv NIDV

Předškolní a základní vzdělávání 1. polole� 2011
Základní vzdělávání –
od 2. polole� 2011
Koncepce vzdělávací oblas� vycházela 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. Dalším
úkolem bylo poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ
podporu v oblas� používání ak�vizujících metod a forem
výuky, modelování klíčových kompetencí, rozpoznávání
stylů učení, osobnostního rozvoje s využi�m sebereﬂek�vních metod. Nabídka se snažila začlenit do obsahu
DVPP maximum prak�ckých činnos� a prak�ckých ak�vit předávaných učiteli z praxe nebo prováděných přímo
ve školách.
Prioritní témata v roce 2011:
• Čtenářská, matema�cká, přírodovědná a ﬁnanční
gramotnost, e�cká výchova, ﬁlmová a audiovizuální výchova, taneční a pohybová výchova, didak�cká podpora
učitele a jeho role při inovaci a implementaci ŠVP v ZŠ,
vzdělávací programy věnované primární prevenci sociálně patologických jevů, inkluzívnímu vzdělávání, týmové
práci a spolupráci i práci v třídním a žákovském kolek�vu
a boji pro� projevům extremismu. Semináře ke standardům pro základní vzdělávání a k problema�ce výuky moderních dějin.
• Do oblas� byly nově od 2. polole� 2011 začleněny
vzdělávací programy z jazykového vzdělávání, ICT a dalších témat vzdělávání.
Mimořádné ak�vity v roce 2011:
• Celostátní konference Matema�ka v běžném životě
(MŠMT, 6. června, 60 účastníků)
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• Celostátní konference Taneční a pohybovou výchovu
v základní škole (MŠMT, 15. června 2011, 70 účastníků)
• Prázdniny trochu jinak (Nesměř, 20. - 26. srpna, 20
účastníků)
• Škola čtenářských dovednos� (1. ročník celostátního
vzdělávacího programu, Jihlava, 22. - 24. srpna, 95 účastníků)
• Celostátní konference Rozvíjení informační a čtenářské gramotnos� ve výuce na 1. a 2. stupni ZŠ (Brno,
5. října, 98 účastníků)
• Mo�vační setkání vyučujících anglič�ny - Reﬂexe jazykového vzdělávání v DVPP (MŠMT, 18. října, členěn pro
MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ)
• Využi� nových metod a forem ve výuce smyčcových
nástrojů na ZUŠ (tradiční dvoudenní seminář ve Vílanci u
Jihlavy, 11. – 12. listopadu, 49 účastníků z celé ČR)
• Kulatý stůl Filmová a audiovizuální výchova na základních školách a gymnáziích (MŠMT, 14. prosince)
V 1. polole� 2011 bylo realizováno 197 vzdělávacích
programů jak pro předškolní, tak pro základní vzdělávání s 3 899 účastníky.
Ve 2. polole� bylo realizováno 221 vzdělávacích programů již jen pro základní vzdělávání se 4 776 účastníky.
K akreditaci bylo pro oblast Základní vzdělávání podáno a schváleno rekordních 90 nových vzdělávacích programů.
Pro další podporu rozvoje gramotnos� budou v roce
2012 realizovány celostátní vzdělávací programy s delší
časovou dotací, např. třídenní Škola čtenářských dovednos�, Škola matema�ckých dovednos�, dvoudenní seminář Chemie pro život, obdobný seminář se chystá též pro
přírodopis. Jsou připraveny několikadenní programy pro
podporu metodiků prevence a pro tělesnou, hudební i
výtvarnou výchovu, ale i pro podporu práce třídních učitelů a učitelů anglič�ny. K tomuto druhu programů náleží též Využi� nových metod a forem ve výuce na ZUŠ.
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Kolokvium k mezinárodní spolupráci ČŠI, NIDV a polských
Kolokvium���mezinárodní���spolupráce���ŠI,�NIDV��a�polských�vzd�lávacích�institucí.�Foto:�archiv�NIDV�
vzdělávacích ins�tucí. Foto: archiv NIDV

Střední vzdělávání
Oblast Středního vzdělávání se v roce 2011 zaměřovala především na další programy a ak�vity, které úzce
souvisejí s naplňováním klíčových změn a úkolů stanovených ve strategických dokumentech reformující české
školství. Cílem byla realizace kvalitního vzdělávání, metodická podpora pedagogů, pomoc vedení středních škol
v procesu změn, kompetencí a odpovědnos� samotných
pedagogů.
Celostátní programy oblas� 04 navazují na ŠVP škol
a jejích uži� v každodenní praxi (program ŠVP v každodenní praxi), na potřebnost škol zařazovat do svých ŠVP
průřezová témata (Finanční gramotnost) a na nový pohled a formy ve vyučování (program Čtením a psaním ke
kri�ckému myšlení). Uvedené programy byly pořádány
ve spolupráci s odbornými týmy České národní banky,
České spořitelny, obchodních akademií a skupinou odborníků z občanského sdružení Kri�cké myšlení.
Hlavní oblas� středního vzdělávání v roce 2011:
Management (legisla�va, ŠVP)
Profese učitele SŠ (psychologické kompetence,
obecné didak�cké dovednos�)
Výuka vzdělávacích oborů – oborová didak�ka)
Inovace ve vzdělávání
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Další témata:
- osobnostní a sociální výchova
- ﬁnanční gramotnost (celostátní program )
- mediální výchova
- e�cká výchova (v rámci celostátních konferencí)
- interak�vní formy výuky v cizích jazycích
- hodnocení a sebehodnocení
- výuka moderních dějin (spolupráce na celostátní
konferenci „I mlčení je lež“) .

Programová nabídka ve vzdělávací oblas� Střední
vzdělávání nabízela semináře zprostředkující nové výukové metody, návody pro práci v týmech a pro využi�
interak�vní tabule (např. programy Tvoříme vlastní výukové materiály s využi�m pro interak�vní tabuli, Interak�vní tabule SmartBoard ve výuce apod.), komunikační
dovednos�, využi� počítačů a ICT gramotnos�, právní
vědomí pedagogů nebo nové metody práce v oblas�
společenskovědných předmětů, nové metody v jazykové oblas� (např. Metoda CLIL poprvé v naší škole apod.).
Mnoho programů reagovalo na nové poje� výuky zaměřené na mezipředmětovou koordinaci, odborná témata
středních odborných škol, metodiku a vlastní hodnocení
školy. V programové nabídce jsou v hojném počtu také
zařazena regionální témata, a to především metodické
semináře s obsahem osobnostní a sociální výchovy, klima
školy, mediální výchovy, e�cké výchovy, interak�vních
forem výuky v cizích jazycích, hodnocení a sebehodnocení, semináře obsahující zvyšování právního povědomí
pedagogů.
Pro oblast Středního vzdělávání bylo akreditováno 15
nových programů. Celkem bylo pro tuto oblast v roce
2011 realizováno 115 vzdělávacích programů v základní
nabídce NIDV.
Do oblas� 04 však patřilo také vzdělávání pedagogů
středních škol v rámci ak�vity CISKOM projektu PRO.MZ
Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (viz
kapitola Projekty).
Počty proškolených (cer�ﬁkovaných) účastníků v roce
2011:
Základní kurzy:
Školní maturitní komisaři
2 803 osob
Zadavatelé
16 979
Hodno�telé písemných prací
14 315
Hodno�telé ústní zkoušky
14 365
Rozšiřující kurzy PUP (přiznané uzpůsobení podmínek)
Zadavatelé PUP
4 534 osob
Hodno�telé písemných prací PUP
5 647
Hodno�telé ústní zkoušky PUP
5 650
Individuální konzultace (počty odpovědí na dotazy škol)
1. kolo (leden – únor 2011)
1 281 škol
2. kolo (březen – duben 2011)
1 186 škol

Síťování příkladů dobré praxe ve spolupráci středních
odborných škol a ﬁrem v oblas� odborné praxe
Cíl: Získávání inova�vních postupů pro zkvalitnění výuky
a odborné praxe žáků středních odborných škol. Těsnější
provázání obsahu odborné výuky s požadavky a nároky
zaměstnavatele
Přinese prak�cké návody:
- jak pokračovat při sjednávání odborných praxí u ﬁrem
zaměstnavatelů
- jak upevňovat a rozvíjet dovednos� pedagogů v dané
oblas�
- jak rozšiřovat a prohlubovat vztahy se zaměstnavateli
a přivésst do ﬁrem nové absolventy středních odborných škol
Projekty v oblas� středního vzdělávání v roce 2012:
Zvyšování kvaliﬁkace pedagogů – SPAP:
Studium pedagogiky
(září 2012 - červen 2014) – 2 ročníky
Cílové skupiny:
- učitelé odborných předmětů SŠ
- učitelé prak�ckého vyučování SŠ
- učitelé odborného výcviku SŠ
- učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ
a konzervatoří
- učitelé jazykové školy s právem státní závěrečné
zkoušky
Hlavní témata průběžného vzdělávání v roce 2012
Cesty k právnímu vědomí učitele SŠ
Psychologické kompetence učitele SŠ
Didak�ka jednotlivých odborných předmětů
Gramotnos� a průřezové oblas� ve vzdělávání
Inovace v metodice výuky Kurz odborné anglič�ny
pro chemiky

Plánované počty pro rok 2012 v rámci resortního úkolu
CISKOM
Základní školení:
Ředitelé a zástupci ředitelů (e-learning)
831
Školní maturitní komisaři (e-learning + prezenční) 360
Hodno�telé ústní zkoušky
(e-learning + prezenční)
2.500
Zadavatelé (e-learning)
1.700
Rozšiřující školení:
Hodno�telé ústní zkoušky PUP (e-learning)
Zadavatelé PUP (e-learning)

2.000
1.200

Resortní úkol pro oblast středního vzdělávání pro rok
2012:

Škola čtenářských dovednos� 22.- 24. 8. 2011 v Jihlavě
Foto: archiv NIDV
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Cesta k úspěchu ve středoškolském dalším vzdělávání
učitelů:
• Využívání nových metod a forem vzdělávání - konzultace, mentoring, koučink, stáže, supervize…
• Spolupráce s MŠMT, OPŘO, VŠ, AIVD, hospodářské
komory, oborové asociace, neziskové organizace, zahraniční spolupráce

Jazykové vzdělávání
Oblast Jazykového vzdělávání reaguje na neustále se
zvyšující potřebu zdokonalování se pedagogů ve znalostech cizích jazyků a v metodice jejich výuky.
Hlavním cílem této vzdělávací oblas� v roce 2011 bylo
zvýšení mo�vace pro studium cizích jazyků učitelů, kteří
jazyk nevyučují, ale mohou jej využít v rámci mezinárodní spolupráce svých škol, dále na podporu nekvaliﬁkovaným učitelům anglič�ny především mateřských škol a 1.
stupně základních škol, podporu jazykové rozmanitos� a
zavádění obsahově a jazykově integrovaného učení metodou CLIL či využívání ICT v jazykovém vzdělávání.
Uvedené cíle se podařilo naplnit prostřednictvím široké nabídky vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování jazykových a metodických kompetencí pedagogů,
které by měly směřovat ke zvýšení kvality a individualizace výuky a školách a podpoře mo�vace žáků k učení se
cizím jazykům.

V roce 2011 bylo ve všech krajích ČR realizováno 171
jazykových vzdělávacích programů, ve kterých bylo celkem proškoleno 1984 účastníků. Nabídku tvořily jednodenní semináře i dlouhodobé kurzy. Většina těchto
programů odpovídala i požadavkům jazykových šablon
projektu EU peníze školám.
Prioritou NIDV byly celostátní konference, z nichž dvě
byly zaměřené na problema�ku jazykové výuky ve školách a metodickou podporu učitelům cizích jazyků. V říjnu
2011 proběhlo Mo�vační setkání vyučujících anglič�ny
v Praze a tato konference byla zaměřena na roli rodilého
mluvčího v jazykové výuce. V listopadu 2011 se konala
dvě Mo�vační setkání ve Zlíně, kde mají tyto konference
již dlouholetou tradici. Metodické workshopy jsou zde
věnovány nejen anglič�nářům, ale i učitelům němčiny
a francouzš�ny. Obě konference se setkaly s obrovským
úspěchem a kladnou odezvou ze stran pedagogů a i
v dalších letech se dočkají svého pokračování.
V roce 2012 bude koncepce Jazykového vzdělávání
vycházet z Národního plánu výuky cizích jazyků 2012/
2015, z výročních zpráv ČŠI a doporučení MŠMT, z evropských dokumentů a doporučení EU a zaměřena bude
především na oblast primární výuky jazyka, rozvoj jazykové propedeu�ky, podporu standardů a testování, odborného cizího jazyka a na podporu vícejazyčnos�. V září
2012 uspořádáme ve spolupráci s MŠMT a Goethe Ins�tutem Mezinárodní konferenci cizích jazyků.

Projekt CLIL - příprava digitálních učebních materiálů - seminář v Brně
Foto archiv NIDV
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Oblast Informační
a komunikační technologie - ICT
Nabídka NIDV v oblas� ICT se zaměřila zejména na
vzdělávací programy poskytující metodickou pomoc při
implementaci ICT do výuky. Bohužel poptávka ze strany
škol nesplnila naše očekávání, neboť paradoxně díky akci
EU peníze školám pedagogič� pracovníci navštěvovali
především vzdělávací akce, které byly součás� ﬁremních
dodávek ICT do škol. Pro malý zájem byla také zrušena
připravená celostátní konference Využi� ICT na základních školách.
V prvním polole� roku 2011 se v oblas� ICT uskutečnilo 118 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo
894 pedagogů. Sta�s�ka druhého polole� je součás�
ostatních oblas�. Od druhé poloviny roku 2011 nebyly
vzdělávací programy v oblas� informačních a komunikačních technologií (ICT) nabízeny v rámci samostatné
oblas�, ale byly začleněny zpět do jednotlivých ostatních vzdělávacích oblas�.
V roce 2012 se budeme snažit rozšířit spektrum nabídky vzdělávací oblas� ICT a nabízet více akcí přímo na
zakázku škol. Ve spolupráci s MŠMT bude připravena celostátní konference na téma kyberšikana.
V roce 2011 ukončilo studium celkem 132 účastníci na
čtyřech krajských pracoviš�ch: Olomouc, Ostrava, Plzeň
a Ús� nad Labem. Od února 2011 nově zahájili studium
44 účastníci na 3 krajských pracoviš�ch: Praha a Střední
Čechy, Brno a Liberec.
V roce 2012 bude studium Koordinátor ŠVP realizováno podle nových standardů – ty původní nevyhovují současným podmínkám a situaci na ZŠ a SŠ. Rovněž se bude
připravovat nová akreditace dle upravených Standardů.

Konzultační centrum
k realizaci ŠVP ZV a ŠVP PV
NIDV poskytuje konzultační pomoc a podporu základním a mateřským školám v realizaci i inovaci školních
vzdělávacích programů formou osobních konzultací a formou hromadných konzultací. Realizace ŠVP je dlouhodobým a postupným procesem, ve kterém školy potřebují
i nadále cílenou pomoc. Cílem KC je udržet nastavenou
úroveň a systém konzultací a dbát o vytvořenou síť konzultantů. Hlavním cílem pro rok 2011 bylo poskytnout
pedagogickým pracovníkům metodickou i odbornou pomoc při práci s ŠVP v konkrétních podmínkách škol prostřednictvím osobních a hromadných konzultací.
Osobní konzultace k ŠVP je určena pedagogickým pracovníkům mateřských, základních škol a nižšího stupně
víceletých gymnázií. Osobní konzultace se uskutečňuje
v prostorách školy, která o tuto službu zažádá. Vzájemnou diskusí mezi konzultantem a zástupcem pověřeným
školou jsou hledány vhodné způsoby a cesty vedoucí k
řešení konkrétních problémů školy. Informace a dopo-

ručení, které vyvstaly během diskusí, mohou pedagogové po zvážení situace využít pro úpravu ŠVP a pro svou
práci. Tématy osobní konzultace jsou otázky a problema�cké oblas� týkající se realizace ŠVP 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, péče o nadané nebo jinak znevýhodněné
žáky, integrované bloky, spolupráce s rodinou, atd.).
Hromadné konzultace jsou organizovány formou
vzdělávacího semináře na všech krajských pracoviš�ch s
pevně stanoveným datem konání. Takové konzultace se

Brána jazyků otevřená Královéhradeckého kraje Foto: archiv NIDV

mohou zúčastnit pedagogové (koordinátoři ŠVP, ředitelé, učitelé) až ze tří škol (max. 9 osob). Pro pedagogy ze
ZŠ a G je určena hromadná konzultace s názvem Školní
vzdělávací program - změny a realizace ve výuce, pro pedagogy z MŠ je určena hromadná konzultace s názvem
Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách.
Ve všech poradenských ak�vitách k ŠVP budeme i nadále pokračovat v roce 2012.

„Prázdniny trochu jinak“ pořádané pro učitele
krajským pracovišžtěm v Ús� nad Labem.
Foto: archiv NIDV

21

KVALIFIKAČNÍ STUDIA
Kvaliﬁkační studium pro
ředitele škol a školských zařízení
„Jednou z priorit dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků je další vzdělávání vedoucích pracovníků škol
a školských zařízení. V souladu se strategickými záměry a
dokumenty České republiky a Evropské unie je nezbytné
zajis�t ucelený program takového vzdělávání…“
Co na této cestě k systému udělal NIDV?
• Navázal na pilotní ověření Funkčního studia pro
ředitele škol a školských zařízení ve čtrnác� pedagogických centrech, tj. přímo řízených organizacích MŠMT.
Studium probíhalo v letech 2002 – 2003 a bylo metodicky podpořeno MŠMT. V rámci této ak�vity vznikl proškolený metodický a lektorský tým a byly vypracovány a
průběžně aktualizovány studijní materiály k jednotlivým
modulům studia.
• Jako nástupce Pedagogického centra Praha převzal
v roce 2005 péči o zajišťování studií pro ředitele ve
všech krajích České republiky Národní ins�tut pro další
vzdělávání.
• Od roku 2005 garantuje NIDV jednotné celostátní
vedení, péči o lektory a organizaci studijních cyklů.
• Tým hlavních lektorů průběžně zapracovává do studia inovace odrážející aktuální legisla�vu a průběh kurikulární reformy.
• V období 2005 – 2008 realizoval NIDV národní projekt Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - Úspěšný ředitel. Projekt kromě modulů
Základní a Profesionalizační přípravy ověřil také tzv.
Funkční průběžné vzdělávání. Tuto navazující třístupňovou strukturou byl naplněn požadavek na zvyšující se
potřebu i nutnost celoživotního vzdělávání ředitelek a
ředitelů škol a školských zařízení.
Vzdělávací program Kvaliﬁkační studium pro ředitele
škol a školských zařízení probíhá v souladu
• s § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
• se Standardy pro udělování akreditací DVVP č. j.:
26 451/2005-25, 30 908/2005-25
Cílovou skupinou tohoto studia jsou pracovníci škol a
školských zařízení, na které se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., dále ředitelé, resp. zástupci ředitelů škol a školských zařízení, zejména pracovníci,
kteří jsou krátce ve funkci, pracovníci připravující se ke
konkurzu na vedoucí funkci či převze� některých činnos� ve vedení školy. Jeho cílem je zabezpečit zákonem požadované studium ke splnění kvaliﬁkačního předpokladu
pro funkci ředitele školy.
Závazný obsah studia je založen na deﬁnici kompetencí ředitele prostřednictvím popisu činnos�, které by měl
vykonávat. Celková hodinová dotace dvousemestrálního
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studia činí 124 vyučovacích hodin, z toho je přímá výuka
100 hodin a odborná stáž 24 hodin (3 dny). NIDV klade
vysoké nároky na přípravu, organizaci a vlastní průběh
studia, včetně odborné přípravy a výběru lektorů v tomto studiu. Obsahuje čtyři moduly:
•
Základy práva
•
Pracovní právo
•
Financování školy
•
Organizace školy a pedagogického procesu
Absolven� studia si mohou dále rozšiřovat své znalos�
v dalších programech vzdělávací oblas� Management.
V rámci průběžného manažerského vzdělání se osvědčily
nadstavbové vzdělávací programy jako Kolokvia ředitelů,
Profesní příprava zástupců ředitelů a projekty Personální
řízení či Autoevaluace – Cesta ke kvalitě. NIDV je rovněž
partnerem v mezinárodních projektech zaměřených na
management škol Interna�onal Coopera�on for School
Leadership a The Making of: Leadership in Educa�on.
V roce 2012 by měl být zahájen dvouletý národní projekt
„Kariéra ředitele školy – Ředitel 21“, který bude spoluﬁnancován z prostředků ESF a v jehož návaznos� by měl
být v ČR inovován systém výběru, přípravy, hodnocení a
rozvoje ředitelů škol.
V roce 2011 probíhalo Kvaliﬁkační studium ve všech
krajích ČR. V prvním polole� roku bylo vytvořeno 16
studijních skupin a studium ukončilo 338 studentů.
Počet studentů na skupinu dosáhl průměrného počtu
21,2. Od září 2011 zahájilo studium 311 studentů a bylo
vytvořeno celkem 13 skupin, tj. průměrně 23,9 studentů na skupinu. Celkový počet studujících v tomto studijním programu v roce 2011 dosáhl počtu 649. V Plzni
byla vytvořena 1 skupina v počtu 20 studentů, kteří začnou studovat od ledna 2012.
V období 2007 až 2011 absolvovalo v NIDV Kvaliﬁkační studium pro ředitele 3972 studentů.

Studium pedagogiky
Vzdělávací program Studium pedagogiky umožňuje
doplnit si vzdělání těm pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvaliﬁkace k získání odborné kvaliﬁkace podle platné školské legisla�vy.
Obsahem Studia pedagogiky jsou 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
a základy didak�ky všeobecných a odborných předmětů)
• Základy psychologie pro pedagogy (modul II – obecná psychologie, psychologie osobnos�, vývojová psycho-

pomohly při realizaci studia a ověření dalších prvků 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.

Studium pro asistenty pedagoga

Workshop v rámci letní školy pro učitele
„Prázdniny trochu jinak“
Foto: archiv NIDV

logie, 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.
V první polovině kalendářního roku 2011 byl zahájen
i ukončen 2. semestr 2010/2011 programu Studia pedagogiky, které úspěšně absolvovalo 255 studujících.
Ve školním roce 2011/2012 jsme nabídli Studium pedagogiky zájemcům v krajských pracoviš�ch NIDV Brno,
České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Ostrava, Hradec
Králové, Praha a Střední Čechy, Ús� nad Labem a Zlín.
Na přelomu srpna nebo v září 2011 zahájili garan� studia
v deví� krajích další, již 6. ročník Studia pedagogiky s celkovým počtem 262 přihlášených účastníků. V průběhu
srpna až prosince 2011 proběhla předepsaná přímá výuka a dvě dílčí zkoušky, které jsou pro úspěšné ukončeni
1. semestru 2011/2012 povinné.
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 (275 absolventů) a ve školním roce 2008/2009 rovněž v deví�
krajských pracoviš�ch (243 absolventů).
Ve školním roce 2009/2010 bylo Studium pedagogiky úspěšně realizováno v rámci DVPP v dese� krajských
pracoviš�ch NIDV (281 absolventů) a ve školním roce
2010/2011 rovněž v rámci DVPP v deví� krajských pracoviš�ch NIDV (255 absolventů). Předpokládaný stav
pro školní rok 2011/2012 je cca 260 účastníků.
Cílem pracovního týmu a garantů Studia pedagogiky je udržet strukturu vedení, ﬁnancování a organizace
studia na současné úrovni. Zlepšit je možné především
vzdělávání jednotlivých garantů v oblastech, které by jim

Jedním z předpokladů úspěšné realizace inkluzivního
vzdělávání je jednoznačně přítomnost asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu. Zájem o pedagogické asistenty každým rokem stoupá. Cílem studia je připravit
kvaliﬁkované asistenty pedagoga v souladu s § 20 písm.
e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, o akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Studium je určeno pro všechny zájemce s minimálně
základním vzděláním, kteří v současné době tuto funkci
vykonávají a nemají potřebnou odbornou způsobilost, i
pro ty, kteří chtějí toto povolání začít vykonávat. Teore-

Kvaliﬁkační studium pedagogiky - seminář ve Zlíně
Foto: archiv NIDV

�cká část studia je 107 hodin, prak�cká část 40 hodin
Studium je zakončeno závěrečným testem a obhajobou
závěrečné práce před komisí.
Ve druhém polole� školního roku 2010/2011 byl realizován druhý semestr studia pro asistenty v Praze a Středních Čechách a v Karlových Varech. V roce 2011 získalo
kvaliﬁkaci celkem 56 asistentů pedagoga. Výuka probíhala tradičně na krajských pracoviš�ch v Praze a v Karlových Varech. Od září 2011 započalo studium 53 uchazečů o kvaliﬁkaci asistenta pedagoga. Pro velký zájem byla
v Karlových Varech v prosinci otevřena další studijní
skupina s 23 uchazeči. Lektorský tým tvořili odborníci
především z PPP, SPC, VŠ a ředitelé škol. Prak�cká část
studia probíhala ve školách a školských zařízeních, která
integrují žáky se sociokulturním znevýhodněním i žáky
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s různým stupněm zdravotního pos�žení. Při studiu byl
kladen důraz na komunikační dovednos� budoucích asistentů pedagoga.

Kompetence výchovných poradců
v oblas� péče o žáky se zdravotním
pos�žením I. a II.
Vzdělávací program je určen pro kvaliﬁkované výchovné poradce základních a středních škol, kteří získali
kvaliﬁkaci v rámci Studia pro výchovné poradce podle
ustanovení § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném
znění (250 hodin) v období před dubnem 2009. Obsah
vzdělávacího programu vychází ze standardů MŠMT a
je realizován ve dvou variantách (pro výchovné poradce
bez speciálně pedagogického vzdělání – 63 hodin a se
speciálně pedagogickým vzděláním – 40 hodin. Ve školním roce 20010/2011 a 2011/2012 byly vzdělávací programy realizovány na většině krajských pracovišť NIDV.
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.
Prostřednictvím tohoto studia si kvaliﬁkovaní výchovní poradci rozšířili své dosavadní znalos� v oblas� speciální pedagogiky a získali potřebné kompetence v oblas�
péče o žáky se zdravotním pos�žením zejména se zaměřením na profesní uplatnění těchto žáků. Výuka probíhala v průběhu celého roku na jedenác� pracoviš�ch NIDV
(Praha a Střední Čechy, Zlín, Olomouc, Ostrava, Brno,
Pardubice a Hradec Králové) a studim absolvovalo 212
výchovných poradců.

Studium školní koordinátor
environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty - EVVO

ce a úpravy a vyhodnocování ŠVP; Základní manažerské
dovednos� koordinátora; Evaluace jako východisko pro
zkvalitňování vzdělávacího procesu; Třístupňová stáž.
Do pilotního studia Školní koordinátor EVVO v Karlovarském kraji bylo v roce 2011 zapojeno 22 vyučujích.

Koordinátor ŠVP
Vzdělávací program je určen současným i budoucím
koordinátorům ŠVP na základních školách, gymnáziích,
středních odborných školách a středních odborných učiliš�ch, tedy pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají
nebo se připravují na činnost koordinátora ŠVP v souladu
s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb.
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 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
V roce 2011 ukončilo studium celkem 132 účastníků
na čtyřech krajských pracoviš�ch: Olomouc, Ostrava, Plzeň a Ús� nad Labem. Od února 2011 nově zahájilo studium 44 účastníci na 3 KP: Praha a Střední Čechy, Brno
a Liberec
V roce 2012 bude studium Koordinátor ŠVP realizováno podle nových standardů – ty původní nevyhovují současným podmínkám a situaci na ZŠ a SŠ. Rovněž se bude
připravovat nová akreditace dle upravených Standardů.

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, realiováno však bylo pouze v karlovarském kraji, kde jej absolvuje 24 zájemců. Studium obsahuje tyto moduly: Kurikulární reforma českého školství;
Činnos� související s přípravou ŠVP; Tvorba ŠVP; Realiza- Interak�vní metody patří i v rámci DVPP mezi učiteli k nejoblíbenějším.
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Foto: archiv NIDV

PROJEKTY
CISKOM - ak�vita projektu
Příprava podmínek reformované
maturitní zkoušky (PRO.MZ)
Příprava podmínek reformované
maturitní zkoušky (PRO.MZ) je projekt,
Po�ty�seminá���CISKOM�2011
v jehož rámci NIDV komplexně zajištuje
vzdělávání pedagogických pracovníků
středních škol k nové maturitní zkoušce (CISKOM). Projekt byl zahájen v polovině roku 2009 a pokračoval i v náslePo�ty�seminá���CISKOM�2011
Hodnotitelé�písemných
dujících dvou letech.
334
prací�a�ústní�zkoušky
Hlavním cílem projektu i pro rok
2011 bylo proškolování požadovaných
535
Organiza�ní�funkce�(�ED,
funkcí potřebných pro realizaci nové
ŠMK,�ZAD)
maturitní zkoušky. Konkrétně se jedHodnotitelé�písemných
Školení�funkcí�pro�žáky�s
334
nalo o školení pro ředitele a zástupce
prací�a�ústní�zkoušky
PUP
ředitelů středních škol, školní maturitní
218
535
Organiza�ní�funkce�(�ED, komisaře, zadavatele a hodno�tele píŠMK,�ZAD)
semných zkoušek a ústní zkoušky. ŠkoŠkolení�funkcí�pro�žáky�s lení probíhala v průběhu celého roku.
Většina školení byla realizována forPUP
mou e-learningu. V případě hodno�218
telů a školních maturitních komisařů
Po�ty�proškolených�CISKOM�2011
na e-learning navazovala i prezenční
školení. Stanovené počty proškolených
v rámci jednotlivých cílových skupin
byly splněny.

Po�ty�proškolených�CISKOM�2011
Hodnotitelé�písemných
9184

11542

11542

prací�a�ústní�zkoušky

Organiza�ní�funkce�(�ED,
ŠMK,�ZAD)

9184
5306

Školení�funkcí�pro�žáky�s
Hodnotitelé�písemných
PUP
prací�a�ústní�zkoušky

Organiza�ní�funkce�(�ED,
ŠMK,�ZAD)

Školení�funkcí�pro�žáky�s
PUP
5306

V roce 2011 bylo v rámci projektu
realizováno celkem 1 087 školení, kterých se zúčastnilo 26 032 účastníků.
V roce 2011 byla plošná školení
doplněna i o tzv. individuální konzultace k problema�ce nové maturitní
zkoušky. Ty probíhaly tak, že ředitelům
škol byla nabídnuta možnost diskutovat všechny nejasnos� s konzultantem
vyslaným z NIDV na školu. Na přípravě
odpovědí ředitelům škol se pak podíleli i pracovníci CERMATu, který je vedle
NIDV dalším partnerem projektu PRO.
MZ .
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HODNOTITELÉ PÍSEMNÝCH PRACÍ A ÚSTNÍ ZKOUŠKY
Druh seminá�e
Hodnotitel písemných prací - Anglický jazyk (e-learning)
Hodnotitel písemných prací
- Francouzský jazyk (e-learning)
Hodnotitel písemných prací - N�mecký jazyk (e-learning)
Hodnotitel písemných prací - Ruský jazyk (e-learning)
Hodnotitel písemných prací - Špan�lský jazyk (e-learning)
Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky
- �eský jazyk a literatura (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky - N�mecký jazyk (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (e-learning)
Hodnotitel ústní zkoušky - Špan�lský jazyk (e-learning)
Hodnotitel písemných prací - Anglický jazyk
Hodnotitel písemných prací - Francouzský jazyk
Hodnotitel písemných prací - N�mecký jazyk
Hodnotitel písemných prací - Ruský jazyk
Hodnotitel písemných prací - Špan�lský jazyk
Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky
- �eský jazyk a literatura
Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky - N�mecký jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky - Špan�lský jazyk
Celkem

Po�et seminá�� Po�et ú�astník�
28
678
7
14
9
6

82
338
140
54

39
38
8
20
10
7
54
8
38
11
7

933
923
112
501
191
75
860
88
460
164
52

54
84
8
62
14
9
535

932
1406
112
801
190
92
9184

ORGANIZA�NÍ FUNKCE
Druh seminá�e
Školní maturitní komisa� (e-learning)
Školní maturitní komisa�
Management škol (e-learning)
Zadavatelé (e-learning)
Celkem

Po�et seminá��
27
76
19
96
218

Po�et ú�astník�
882
785
545
3094
5306

ŠKOLENÍ FUNKCÍ PRO ŽÁKY S PUP MZ
Druh seminá�e
Hodnotitelé písemných prací s PUP
Hodnotitelé ústní zkoušky s PUP
Zadavatelé s PUP
Celkem

Po�et seminá��
101
138
95
334

Po�et ú�astník�
3479
4866
3197
11542

Autoevaluace
Vytváření systému a podpora škol
v oblas� vlastního hodnocení - Cesta ke kvalitě
Cílem projektu Autoevaluace - Cesta ke kvalitě je podpořit autoevaluační procesy na školách (MŠ speciální, ZŠ,
SŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky) a vhodně provázat vlastní autoevaluaci
a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a
ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality. V rámci projektu bude vytvořena např. strukturovaná nabídka
ověřených evaluačních nástrojů a postupů, podpůrný
poradenský systém, systém vzdělávání vedoucích pracovníků škol, koordinátorů a poradců pro evaluaci atd.
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Cílovou skupinu projektu tvoří pracovníci škol a školských
zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Klíčové ak�vity
• Výzkumy a analýzy (realizuje partner Národní
ústav odborného vzdělávání v Praze)
• Vývoj a ověřování (realizuje partner Národní ústav
odborného vzdělávání v Praze)
• Podpůrné systémy pro školy a partnery škol
(realizuje partner Národní ústav odborného
vzdělávání v Praze)

NIDV. Cílem konferencí bude seznámit a předat výstupy
z jednotlivých ak�vit projektu pedagogické, odborné veřejnos� a zřizovatelům škol a školských zařízení. Budou
rovněž vy�štěny Metodiky ke vzdělávacím programům
Koordinátor AE a Poradce AE.

Personální řízení
PEŘÍ

Ilustrační foto z archivu NIDV

• Vzdělávání a diseminace - realizuje jako partner
NIDV. Cílem ak�vity 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 Vzdělávání a diseminace má tyto
dílčí ak�vity:
D1a – Vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů
pro koordinátory AE ve školách a poradce pro školy v oblas� AE;
D1b – Návrh studia k výkonu specializované činnos�;
D2 – Diseminace výstupů projektu – konference pro pedagogickou a odbornou veřejnost a pro zřizovatele;
D3 – Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím
programům ak�vity.
V měsících září – prosinec 2011 byl již podruhé realizován pilotní vzdělávací program „Koordinátor autoevaluace“. Do ak�vity bylo opět zapojeno všech
14 krajských pracovišť NIDV. Obou programů se zúčastnilo celkem 437 pedagogů. Kombinovaná forma studia,
která zahrnovala 50 vyučovacích hodin, byla rozdělena na
30 hodin prezenčního vzdělání a 20 hodin e-learningu.
V období leden – červenec 2011 byl zpracován návrh
studia k výkonu specializované činnos� „Koordinátor autoevaluace“. Jedná se o studijní program v rozsahu 250
vyučovacích hodin s modulovým uspořádáním ve dvou
po sobě následujících školních rocích, který je určen pro
účastníky prezenční formy vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace. Vzdělávací program „Koordinátor
AE“ je zaměřen na získání, resp. rozvoj odborných kompetencí, důležitou úlohu zde hraje také třístupňová praxe.
Výhled na rok 2012 závěrečné krajské konference projektu
Od ledna 2012 do března 2012 budou v rámci ak�vity „D – Vzdělávání a diseminace“ probíhat závěrečné
krajské konference (s důrazem na diseminaci výstupů a
zhodnocení přínosu projektu), které budou realizovány
regionálními garanty ve všech krajských pracoviš�ch

Projekt Personální řízení (PEŘÍ) volně navazoval na již ukončený národní
projekt Úspěšný ředitel. Jeho cílem
byla podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblas� personálního
řízení. V rámci projektu byl vytvořen nový vzdělávací
program, který se v šes� studijních modulech zaměřoval
na personální řízení jako dynamickou složku řízení školy
či školského zařízení, na personální strategii a poli�ku.
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 byl
pilotně ověřován v období září 2010 – září 2011.
V září 2010 byla započata realizace pilotního školení
vzdělávacího programu ve všech krajích ČR (kromě Prahy), a to v 17 studijních skupinách s 220 účastníky. Na
základě výsledků a evaluace těchto školení byl vzdělávací program a studijní a metodické materiály inovovány a
byly připraveny tři nové vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Na závěr projektu
byl vydán sborník obsahující nejlepší závěrečné práce
účastníků pilotního školení a uspořádána závěrečná konference projektu.
V září 2011 bylo ukončeno pilotní školení vzdělávacího
programu Personální řízení. Osvědčení získalo 182 účastníků, kteří úspěšně splnili všechny podmínky řádného
ukončení vzdělávání. Důraz byl kladen na monitoring a
evaluaci vzdělávání a vzdělávacího programu. Na základě
Závěrečná evaluační konference projektu se uskutečnila 26. 9. 2011 v Pardubicích. Všechna vystoupení poukázala na nutnost manažerského vzdělávání pro výkon
funkce ředitele školy a školských zařízení. V lednu 2012
bude projekt ukončen.

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. „Projektový manažer
2501“ je zaměřen na vzdělávání řídicích pracovníků, kte-
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ří již působí v pozici projektových manažerů a potřebují
profesionální a komplexní podporu. Má přímou návaznost na vzdělávací oblast Management jak obsahovou,
tak z hlediska cílové skupiny. Dále na IPo „Personální
řízení“, a to průnikem dotčených vzdělávacích modulů,
např. Řízení lidských zdrojů. Základním cílem projektu
je vytvořit a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí
projektových manažerů v oblas� projektového řízení ve
školství.
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.
Výstupy projektu PM 250+ k 31. 12. 2011:
• kompetenční proﬁl projektového manažera ve školství
- v projektu vznikl dokument, který popisuje kompetence PM ve školství a na jaké úrovni by měly být
• metodika ověřování úrovně kompetencí PM ve školství
- způsob měření kompetencí PM
• aplikace pro změření vlastního kompetenčního proﬁlu
ve srovnání s požadovaným proﬁlem PM ve školství - (po
roce ji opět otevřeme v březnu)
• metodika zpracování osobního plánu rozvoje PM ve
školství
• realizace 14 osobních konzultací 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 a prezentace k 8 vzdělávacím modulům
• webová stránka www.projektmanazer.cz
• realizace modulu A (pouze e-learning, přístup je stále
otevřený)
• realizování 6 modulů B, C, D, E, G, H - kombinace 3denního semináře v Telči s e-learningovým studiem
• osobní koučinky projektových manažerů realizované
společnos� Koučink Centrum
• 2 elektronické zpravodaje
• metodika věcného auditu - pomůže s ověřením, do
jaké míry byla v průběhu projektu dodržena základní
pravidla projektového řízení, zda byl projekt veden po
věcné stránce správně
• věcné audity u 3 projektů
Pro rok 2012 Projekt PM 250+ připravuje:
• elektronické poradenství prostřednictvím portálu
PM 250+
• osobní koučinky projektových manažerů, do počtu
100 koučovacích sezení
• věcné audity projektů v počtu 27
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• realizaci posledního vzdělávacího modulu F (kombinace e-learningu s třídenním výjezdním seminářem)
• realizaci modulu A (pouze e-learning)
• dvě vydání elektronického zpravodaje
• správu a aktualizaci www.projektmanazer.cz
• 74 projektových manažerů na cer�ﬁkaci (on-line testy
a workshopy)
• samotnou cer�ﬁkace min. 50 projektových manažerů
ve spolupráci se Společnos� pro projektové řízení
• standard pro studium k výkonu specializovaných činnos�, konkrétně projektového manažera
• balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství
• konferenci

Brána jazyků otevřená
Královéhradecký kraj
Projekt byl zaměřen na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství. Pomohl
řešit celkově nízkou úroveň znalos� cizích jazyků a neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách. Zahrnoval výuku v Jazykovém modulu – pravidelné
kurzy anglič�ny, němčiny, francouzš�ny a španělš�ny
v rozsahu 160 hodin na každý kurz, cyklus 10 workshopů v Metodickém modulu, dva intenzivní tuzemské letní
kurzy a zahraniční jazykové kurzy.
Brána jazyků otevřená navázala na projekt CLIL – obsahově a jazykově integrované vyučování, neboť pro
aplikaci metody CLIL ve vyučovacím procesu je nutná jazyková znalost u učitelů odborných předmětů.
Shrnu� výstupů projektu
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.

BJO Hradec Králové. Foto: archiv NIDV

Celkově bylo v projektu v roce 2010 proškoleno 538 pedagogických pracovníků.
V roce 2011 byl ukončen jazykový modul závěrečnými
zkouškami – písemnými a ústními. Proběhne cer�ﬁkace
úspěšných absolventů projektu a budou realizovány zahraniční kurzy pro vybrané účastníky projektu. Projekt
skončil v září 2011.

a koordinátory ŠVP. Šlo o dvoudenní společná setkání,
jejichž záměrem byla výměna zkušenos� s tvorbou jednotlivých kapitol ŠVP, a to pod vedením lektorů z řad pilotních škol.
•
Leden a února 2012 - řízená setkání vedená formou skupinových supervizí jejich ŠVP (určeno školám,
které mají svůj školní vzdělávací program rozpracovaný)
•
Únor – květen 2012 - terénní konzultace tj. řešení konkrétních otázek a problémů ohledně jejich ŠVP
přímo ve škole (určeno školám, které mají ŚVP hotový)
V první polovině roku 2012 proběhne výzkum, jehož
cílem je zmapovat problema�ku procesu přípravy ŠVP
na ZUŠ a následně zpracovat doporučení na podporu
probíhající reformy a dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ZUŠ.
Souhrn přímých vzdělávacích akcí pro ZUŠ:
•
13 jednodenních konferencí pro 780 účastníků
•
40 dvoudenních seminářů pro 800 účastníků
•
47 řízených setkání pro 600 účastníků
•
147 terénních konzultací pro 147 škol

Pěvecký seminář s italskou pěvkyní Wilmou Vernocchi v červnu 2011
v Karlových Varech. Foto: archiv NIDV

Partnerem projektu je Asociace základních uměleckých škol v České republice.

Metodická podpora pedagogů ZUŠ
v oblas� řízení zavádění ŠVP
(Podpora ZUŠ)

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

Projekt je určen základním
uměleckým
školám v celé ČR s výjimkou Prahy. Jeho cílem je
podpořit ZUŠ v přípravě školních vzdělávacích programů
(ŠVP). Základní pracovní metodou je sdílení zkušenos�
pod vedením školitelů z řad pilotních škol, které spolupracovaly na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu
pro základní umělecké vzdělávání, a které mají několikaleté zkušenos� s tvorbou ŠVP.
V průběhu března 2011 byly školám zpřístupněny (na
webu NIDV) studijní a metodické materiály pro vytvoření
školního vzdělávacího programu. Šlo o šablonu pro ŠVP
s instrukcemi k jednotlivým kapitolám, o studijní prezentace s názornými informacemi k jednotlivým kapitolám
a o odkazy na nové ukázky zpracování kapitol ŠVP pilotních škol.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2011. Jeho hlavním cílem je
zprostředkovat účastníkům kompetence pro kvaliﬁkované metodické působení v oblas� uži� informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávacím procesu.
V souladu s podmínkami Výzvy je projekt realizován
v osmi krajích České republiky, a to v kraji Středočeském,
Libereckém, Ústeckém, Pardubickém, Vysočina, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském.
V roce 2011 bylo po obsahové i organizační stránce
komplexně připraveno akreditované Studium k výkonu
specializované činnos� - koordinace v oblas� informačních a komunikačních technologií podle § 9 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Toto studium má rozsah 250 hodin, přičemž 100 hodin probíhá prezenčně a 150 hodin
e-learningovou formou v prostředí LMS Moodle. Studium je rozděleno do 13-� povinných a 5-� volitelných studijních modulů a trvá jeden rok. Začátkem školního roku
2011 - 2012 zahájilo toto kvaliﬁkační studium 309 účastníků ve 27 studijních slupinách. Studující měli k dispozici
vytvořené elektronické studijní materiály, při e-learningovém studiu byli vedeni proškolenými tutory.
Projekt bude pokračovat i v roce 2012, kdy bude závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné práce
ukončen 1. běh kvaliﬁkačního studia, zahájen 2. běh a
dále bude poskytnuta ICT koordinátorům podpora prostřednictvím odborných konzultací. Kromě kvaliﬁkačního
studia budou realizovány i jednotlivé semináře z oblas�
ICT.

Od září 2011 do května 2012 probíhaly přímé vzdělávací akce (viz níže), které byly zaměřeny na pokračování
tvorby ŠVP a na jeho ﬁnální dopracování:
•
Září 2011 - jednodenní krajské konference, jejichž cílem bylo zopakování obsahu a principů RVP i ŠVP,
vysvětlení případných nejasnos� a upozornění na často
se vyskytující problémy.
•
Říjen 2011 - semináře pro management škol
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Zvyšování kvaliﬁkace pedagogů
(SPAP)
Projekt Zvyšování kvaliﬁkace pedagogů (zkratka SPAP)
byl zahájen 1. září 2011 a je zaměřen na zvýšení odborné
kvaliﬁkovanos� 1100 pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení prostřednictvím inovovaných programů DVPP - Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu
proasistenty pedagoga (dále jen SP a VP AP) v souladu s
výzvou (podak�vitou 2), výsledky odborných analýz a v
souladu s akčními plány MŠMT.
Úvodní ak�vitou projektu je revize, hodnocení a inovace stávajících Standardů pro udělování akreditací DVPP
u SP a VP AP. Součás� ak�vity bude rovněž reakreditace
inovovaných vzdělávacích programů DVPP. Poté navazuje tvorba kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality SP a
VP AP a jako tře� bude realizována rozvojová ak�vita, v
jejímž rámci budou vytvořeny doplňkové e-learningové
moduly pro distanční vzdělávání pro SP a VP AP. Takto
připravené inovované studijní programy a materiály budou následně ověřeny v praxi v rámci celorepublikové
realizace vzdělávacích programů SP a VP AP s výjimkou
HMP. První ročník pilotního ověřování bude realizován
ve školním roce 2012/2013.
SPAP – projekt byl zahájen v září 2011 klíčovou ak�vitou 01, která se zabývá revizí, hodnocením a inovací
stávajících Standardů pro udělování akreditací DVPP u
Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga.

Koordinátor ŠVP
Vzdělávací program je určen současným i budoucím
koordinátorům ŠVP na základních školách, gymnáziích,
středních odborných školách a středních odborných učiliš�ch, tedy pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají
nebo se připravují na činnost koordinátora ŠVP v souladu
s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb.
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 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 vzdě
lávacího procesu
•
třístupňová stáž
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Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším
stupni víceletých gymnázií (CLIL)
Projekt byl 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.
V roce 2010 byl pedagogům nabídnut akreditovaný
40hodinový vzdělávací program, který zájemcům o metodu CLIL ukázal možnos�, ale i limity této metod.
V České republice absolvovalo školení k metodě CLIL
celkem 477 pedagogů ve 34 studijních skupinách, z nichž
31 skupin tvořili učitelé s anglickým jazykem, 2 skupiny
byly zaměřeny na německý jazyk a 1 skupina na francouzš�nu.
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 jednom víceletém gymnáziu byly natáčeny videozáznamy z vyučovacích hodin,
ve kterých pedagogové aplikovali metodu CLIL. Vytvořená Metodická příručka byla v roce 2011 distribuována
poštou na základní školy a gymnázia v ČR jako podpůrný
metodický materiál. Projekt byl ukončen k 31. 5. 2011.

Při výuce ve školách je kladen stále větší důraz na vizualizci a
interak�vnost. Foto: 10. ZŠ Plzeň
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Využívání metody CLIL v ostatních p�edm�tech

Využívání metody CLIL na jednotlivých
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Využívání metody CLIL v jazykových hodinách
(výp�j�ky témat z jiných p�edm�t�)�

Výzkum implementace metod� y CLIL v �eské republice
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Vytvoření vzdělávacích modulů
pro pracovníky působící
v oblas� cestovního ruchu
Grantový projekt
Cílem projektu, jehož realizátorem je Vzdělávací a konferenční centrum Telč, je vytvořit dvě sady vzdělávacích
modulů pro oblast cestovního ruchu včetně komplexní
pedagogické dokumentace, pilotně ověřit použi� těchto
vzdělávacích modulů na vzorku osob z cílové skupiny a
na základě zpětné vazby z pilotního ověřování vytvořit
jejich ﬁnální podobu. Produktem projektu tak bude celkem deset vzdělávacích modulů, které se po jejich ověření stanou součás� nabídky dalšího vzdělávání nejen
v kraji Vysočina. Do projektu je zapojeno 20 účastníků,
pracovníků informačních center nebo městských kulturních zařízení v kraji Vysočina.
V první polovině roku 2011 byla ověřena první sada
těchto vzdělávacích modulů:
1.
2.
3.
4.
5.

Efek�vní komunikace s klientem
Aser�vní jednání a zvládání konﬂiktů
Zvládání stresu a selfmanagement
Základy práva pro pracovníky v cestovním ruchu
Základy komunikace ve světových jazycích

Součás� pilotu bylo i ověření pedagogické dokumentace zpracované k těmto vzdělávacím modulům – studijních materiálů, pracovních listů a testů, metodických
poznámek pro lektora a Pwp prezentace.
Ve druhé polovině roku 2011 probíhala příprava pedagogické dokumentace ke druhé sadě vzdělávacích
modulů, a to včetně zpracování hodno�cích posudků na
jednotlivé studijní materiály a pracovní listy.
Druhá sada zahrnuje tyto vzdělávací moduly:
6.
7.
8.
9.
10.

Geograﬁe regionů. Environmentální aspekty
cestovního ruchu
Historie regionů
Základy marke�ngu pro cestovní ruch.
Základy ekonomie pro cestovní ruch
Prezentační dovednos�
Organizace a řízení projektu

V roce 2012 bude pilotně ověřena druhá sada vzdělávacích modulů (opět včetně pedagogické dokumentace).
Na základě evaluace obou pilotních sad budou provedeny ﬁnální opravy jednotlivých komponent pedagogické
dokumentace a provedeno vyhodnocení celého pilotu.
To bude prezentováno na závěrečné konferenci, která je
plánována na druhou polovinu roku 2012.
Partneři projektu:
Městský úřad Telč
Kulturní zařízení města Pelhřimova
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Zvyšování kompetencí
vedoucích pracovníků ZUŠ
Grantový projekt
Hlavním cílem projektu, jehož realizátorem je Vzdělávací a konferenční centrum Telč a který běží již tře�m rokem, je zvýšení kompetencí ředitelů, zástupců ředitelů a
perspek�vních učitelů základních uměleckých škol kraje
Vysočina v oblas� řídící a personální poli�ky školy, a to
formou zapojení cílové skupiny do systému vzdělávání,
stáží a workshopů. Projektu se účastní celkem
38 vedoucích pracovníků základních uměleckých škol
z kraje Vysočina.
V roce 2011 byly realizovány celkem čtyři třídenní vzdělávací bloky, na kterých účastníci absolvovali pět
vzdělávacích ak�vit. Tím byla dokončena realizace všech
projektem plánovaných jedenác� vzdělávacích ak�vit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Využi� PC v procesu řízení,
Selfmanagement
Základy komunikace
Personální management
Manažerské dovednos�
Prezentační dovednos�
Interpersonální dovednos�
Jazykové dovednos�
Image školy, reklama, PR
Právo a e�ka
Ekonomické minimum

V průběhu roku probíhaly současně se vzděláváním
také workshopy zaměřené na výměnu dobrých zkušenos� z praxe, ale také ze stáží, jejichž realizace byla rovněž součás� projektu. Účastníci vzdělávání stážovali na
celkem čtyřech školách – dvou konzervatořích (v Pardubicích a v Českých Budějovicích) a dvou základních uměleckých školách (v Hradci Králové a v Praze 10 – Hos�vaři).
Produktem projektu, tj jeho základním výstupem bude
zpracování plánu řízení školy pro každou ze základních
uměleckých škol, jejíž zástupci se do projektu zapojili. Při
vytváření plánu řízení školy (s výhledem na cca pět let)
budou mj. implementovány poznatky z absolvovaných
vzdělávacích ak�vit, wrokshopů a stáží.
V roce 2012 projekt předpokládá dokončení všech
plánů řízení škol a jejich odevzdání zprostředkovateli dotace – Kraji Vysočina. V dubnu 2012 bude projekt
ukončen závěrečnou konferencí, na které by mělo dojít
ke zhodnocení kvality a průběhu vzdělávání, a to jak ze
strany účastníků, tak ze strany poskytovatele vzdělávání
– společnos� Infra, s. r. o. Na druhou polovinu roku je
v rámci udržitelnos� projektu naplánováno jednodenní
setkání ředitelů škol s cílem výměny zkušenos� z oblas�
řídící a koncepční činnos� ředitele školy.
Partneři projektu:
Základní umělecká škola Havlíčkův Brod
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec

Informační a metodická podpora oblas�
podpory 1.4 OP VK

EU peníze základním školám

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. Projekt je spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR. Projektové žádos� je možné podávat do 20. prosince 2012. Cílovou skupinou jsou vedoucí
pracovníci ZŠ a jejich pedagogič� pracovníci odpovědní
za přípravu a realizaci projektu prostřednictvím šablon.
Hlavním smyslem vytvoření projektu bylo podpořit
rozvoj těch oblas� vzdělávání, které se dlouhodobě ukazují jako problema�cké. Jsou jimi čtenářská a informační
gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matema�ka, přírodní vědy, ﬁnanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání.
Na základě pověření MŠMT realizovalo NIDV pro žadatele a příjemce této podpory informační semináře a metodické konzultace.
Od února do října 2011 bylo zrealizováno 156 seminářů pro příjemce podpory 1.4 a proškoleno 2819
účastníků z 2050 základních škol.
Také v roce 2012 bude NIDV poskytovat informační a
metodickou podporu nejen zbývajícím cca 8 % ZŠ, které
se do projektu doposud nezapojily, ale i základním školám, které projekt již realizují.
Informační a metodická podpora oblas�
podpory 1.5 OP VK

EU peníze středním školám
17. června 2011 vyhlásilo Ministerstvo mládeže tělovýchovy České republiky Výzvu č. 34 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní
osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblas� podpory
1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách pod názvem EU peníze středním školám. Projekt je
spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je určen pro střední školy mimo území
hlavního města Prahy. Projektové žádos� je možné podávat nejpozději do 30. června 2012.
Smyslem projektu je podpořit rozvoj vzdělávacích oblas�, které se dlouhodobě ukazují jako problema�cké.
Podporou vy�povaných témat by mělo dojít ke zlepšení
situace. Tématy jsou: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matema�ka, odborné
kompetence, ﬁnanční gramotnost, inkluzívní vzdělávání,
mentoring.
Na základě pověření MŠMT realizovalo NIDV a podzim
2011 informační semináře a workshopy pro žadatele a
poskytovalo jim také metodickou podporu formou individuálních konzultací. Cílovou skupinou byli vedoucí pracovníci SŠ a jejich pedagogič� pracovníci odpovědní za
přípravu a realizaci projektu prostřednictvím šablon.
Od října do listopadu 2011 bylo zrealizováno 21

workshopů pro žadatele podpory 1.5 a proškoleno
517 účastníků z 303 středních škol. V tomtéž období
bylo zrealizováno 73 individuálních konzultací pro 110
účastníků ze 73 SŠ.
Na základě pověření MŠMT bude NIDV realizovat
v roce 2012 workshopy pro příjemce oblas� podpory
1.5. Plánuje se uskutečnění 76 workshopů ve 13 regionech ČR a proškolení 1520 účastníků.
Celostátní soutěž digitálních výukových objektů

Domino Česká republika
Sta�s�ky vyplývající z podaných žádos� škol o dotace v rámci oblas� podpory 1.4 EU peníze školám jednoznačně ukázaly, že nejvíce preferovány jsou šablony zaměřené na tvorbu digitálních učebních materiálů a na
vzdělávání učitelů v oblas� využívání moderních komunikačních technologií.
Ve snaze podpořit mo�vaci, tvořivost a krea�vitu učitelů v oblas� tvorby digitálních učebních materiálů, a
přispět tak k zatrak�vnění a větší vizualizaci výuky a k
rozšíření ICT do většiny předmětů vyučovaných na školách, vyhlásil v roce 2011 Národní ins�tut pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery celonárodní soutěž DOMINO ČR. Prostřednictvím této soutěže
mají učitelé možnost ukázat své dovednos� v této oblas� a prezentovat nejkvalitnější výukové materiály, které
budou následně zapojeny je do mezinárodních soutěží
obdobného charakteru, např. E-learning award.
Z téměř dvou set prací přihlášených do soutěže jich
do ﬁnálového kola postoupilo osmnáct. Nejlepší práce
byly oceněny hodnotnými dary od partnerů soutěže, a
to AV MEDIA a. s., Proﬁmedia s. r. o., IBM Česká republika spol. s r. o., Intel a. s. a Microso� s. r. o., 3M Česko
spol. s r. o. Poděkování patří také všem organizátorům
soutěže, zejména Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava a Základní škole Lupáčova Praha.
Úspěch prvního ročníku a odezva veřejnos�, škol i
jednotlivých autorů soutěžních prací jsou dobrým důvodem, aby i v roce 2012 měla soutěž DOMINO ČR své pokračování. Průběh soutěže je možno sledovat na h�p://
domino.nidv.cz, kde probíhá také registrace zájemců.
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RESORTNÍ ÚKOLY MŠMT V ROCE 2011
E�cká výchova

E�cká výchova (dále EtV) je začleněna do Rámcového
vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání s platnos� od
1. 9. 2010. EtV je jednou z priorit nabídky DVPP. NIDV
svými ak�vitami reaguje nejen na potřebu diskuse k EtV,
k obnově občanské kultury u dě� a mládeže, ale rovněž
na potřebu systému dalšího vzdělávání učitelů k problema�ce výuky e�cké výchovy.
V roce 20011 byly uspořádány dvě celostátní konference k e�cké výchově ve spolupráci s MŠMT. Kromě
toho proběhly také krajské konference a workshopy pro
ředitele škol a školských zařízení a ostatní pedagogické
Resortní úkoly MŠMT v roce 2011
pracovníky.
Akce k podpoře zavádění e�cké výchovy do škol realická výchova
zoval NIDV ve spolupráci s MŠMT, E�ckým forem, SPIEV,
Etická výchova
(dále
EtV) jea zahraničními
za�len�na do ins�tucemi.
Rámcového vzd�lávacího plánu pro základní
vysokými
školami
Konference v Hradci Králové se zúčastnil
lávání s platností od 1. 9. 2010. EtV je jednou z priorit nabídky DVPP. NIDV svýmii aktivitami
významný český ﬁlozof prof. Jan Sokol z UK Praha
uje nejen na pot�ebu diskuse k EtV, k obnov� ob�anské kultury u d�tí a mládeže, ale rovn�ž
Foto: archiv NIDV
ot�ebu systému dalšího vzd�lávání u�itel� k problematice výuky etické výchovy.
dv� celostátní
konference k etické
výchov�výchově
ve spolupráci
V roce 20011 byly uspo�ádány
Úspěch
konference
k e�cké
v Hradci Králové
MT. Krom� toho prob�hly také krajské konference a workshopy pro �editele škol a školských
NIDV ve spolupráci
čujícím občanské a e�cké výchovy a dalším zájemcům
ení a ostatní pedagogické
pracovníky. s Královéhradeckým krajem,
Univerzitou Hradec Králové a Akademií Jana Amose
z řad pedagogické i nepedagogické veřejnos�. Se svýAkce k podpo�e zavád�ní etické výchovy do škol realizoval NIDV ve spolupráci s MŠMT,
Komenského Jičín uspořádali KONFERENCI KE ZKVAmi příspěvky vystoupili nejen přední odborníci v oblas�
institucemi.
ým forem, SPIEV,
vysokými
školami aETICKÉ
zahrani�ními
LITNĚNÍ
A PODPOŘE
VÝCHOVY
V ČR, která
e�cké výchovy – prof. Jan Sokol z UK Praha, doc. Pavel
proběhla 24. listopadu na Krajském úřadě v HradVacek z UHK, ing. Milan Lášek, předseda E�ckého fóra
ci Králové. Konference s názvem PROMĚNA ŠKOLY
a další, ale i zástupci ze škol s vlastními zkušenostmi
– ETICKÁ VÝCHOVA V (POST)MODERNÍ DOBĚ byla
s výukou e�cké výchovy. Součás� programu bylo i
určena vedoucím pracovníkům všech typů škol, vyuslavnostní předání ceny E�ckého fóra za rok 2011.

Etická výchova – krajské konference

Místo konání
Brno
�eské Bud�jovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plze�
Praha a St�ední �echy
Ústí nad Labem
Zlín
Celkem ú�astník�

Po�et ú�astník�
21
26
103
38
23
66
25
27
32
16
37
30
24
468

Přehled konferencí k e�cké výchově v roce 2011

34

covní seminá�e ke Standard�m základního vzd�lávání

odiska pro vznik Standard� základního vzd�lávání (dále ZV):

Pracovní semináře ke Standardům
základního vzdělávání
Východiska pro vznik Standardů základního
vzdělávání (dále ZV):
• součást programového prohlášení vlády
• konkrétní reakce na výsledky vzdělávání žáků ve
výzkumech (TIMSS, PISA, PIRLS)
• doporučeno analy�ckými zprávami
(McKinsey & Company 2010, Dvořák 2011)
Diskuze o podobě Standardů ZV:
• podzim 2010: výzva ministra k široké diskusi
o vzdělávacích standardech pro ZV
• 15. 10. 2010: konference Standardy pro ZV,
hodnocení výsledků vzdělávání
• 4. 11. 2010: navazující seminář
• květen 2011 - pracovní semináře na MŠMT
ke standardům pro ČJ, M, AJ.
V návaznos� na tyto ak�vity uspořádal NIDV v rámci
každého pracoviště pracovní semináře, jejichž obsahem
byly základní informace ke Standardům (MŠMT), před-

stavení národního projektu NIQUE (ČŠI), prezentace pra-

ským sdružením Pant 4. ročník mezinárodní konference

ávaznosti na
tyto aktivity
v rámcivazba
každého
seminá�e,
covních
týmů uspo�ádal
(M, ČJ, AJ)NIDV
a zpětná
pro pracovišt�
případné pracovní
o výuce
soudobých dějin „I mlčení je lež ve výuce souchž obsahem
byly
základní
informace
ke
Standard�m
(MŠMT),
p�edstavení
národního
úpravy.
dobých projektu
dějin“ (Ostrava, 8. – 9. prosince 2011), které se
QUE (�ŠI), prezentace pracovních tým� (M, �J, AJ) a zp�tná vazba pro p�ípadné
úpravy. také hosté z Maďarska, Polska a Slovenska.
zúčastnili

Místo konání
Brno
�eské Bud�jovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plze�
Praha a St�ední �echy
Ústí nad Labem
Zlín
Celkem ú�astník�

Po�et
ú�astník�
37
35
31
48
40
28
31
33
34
20
25
35
40
437

NIDV navázalo spolupráci se zástupci Památníku Terezín, s nimiž se bude podílet na přípravě a realizaci vzdělávacích programů pro učitele základních a středních škol
k tématu vyučování o holocaustu.

Filmová a audiovizuální výchova
a Taneční a pohybová výchova

Filmová a audiovizuální výchova (dále jen F/AV) a Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) byly s platnos� od 1. září 2010 zařazeny na základních školách mezi
nepovinné vzdělávací obory, které umožňují oboha�t
vzdělávací obsah základního vzdělávání v oblas� Umění
a kultura. Doplňující vzdělávací obor F/AV podporuje rozvoj žáků jako uživatelů ﬁlmových a obecně audiovizuálních produktů a zároveň rozvíjí jejich vnímavost a tvůrčí
Pracovní semináře ke Standardům v roce 2011
schopnos� prostřednictvím ﬁlmových/audiovizuálních
výrazových prostředků. TPV podporuje rozvoj krea�vity
ou�asné pojetí výuky moderních d�jin
žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného
výuky
poru�ení MŠMT k výuce Současné
d�jin 20. stol., �. poje�
j. 17 245/2009
- 22�
pohybu
člověka.
Poslední desetiletí došlo
k zásadním zm�nám
a školách a
moderních
dějinv pojetí výuky d�jepisu Národní
ins�tut pro další vzdělávání uspořádal v proávaznosti na kurikulární reformu se zm�nily také didaktické cíle tohoto p�edm�tu (žáci a
sinci
2011
ve
spolupráci s MŠMT ČR, Národním ústavem
denti se již neu�í
pouze dese�le�
fakta, naopak
m�li být vedení
k další
práci s nimi a k jejich
V poslední
došlobyk zásadním
změnám
v pojepro
vzdělávání
erpretaci) a �nových
Na tuto
skute�nost
reagovat
nabídka dalšího vzd�lávání(divizí VÚP), Filmovou a televizní fakultou
výukyforem
dějepisu
ve školách
a v bude
návaznos�
nataké
kurikulární
AMUob�anským
v Praze, Střediskem amatérské kultury Impuls Hradagogických pracovník�. V této souvislosti uspo�ádal NIDV ve spolupráci
reformu se změnily také didak�cké cíle tohoto předmětu decsKrálové,
Západočeskou univerzitou v Plzni a kinem
užením Pant 4. ro�ník mezinárodní konference o výuce soudobých d�jin „I ml�ení je lež ve
(žáci a studen� se již neučí pouze fakta, naopak by měli Světozor kulatý stůl k Filmové a audiovizuální výchově,
uce soudobých d�jin“ (Ostrava, 8. – 9. prosince 2011), které se zú�astnili také hosté
být vedení k další práci s nimi a k jejich interpretaci) a který byl určen ředitelům a pedagogům ZŠ a gymnázií,
Ma�arska, Polska a Slovenska.
nových forem Na tuto skutečnost bude reagovat také
NIDV navázalo spolupráci se zástupci Památníku Terezín, s nimiž se studentům
bude podílet anazástupcům pedagogických fakult, odbornabídka
dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků.
ných
asociací ve vzdělávání, organizátorům
prav� a realizaci vzd�lávacích program� pro u�itele základních a st�edních škola kprofesních
tématu
V
této
souvislos�
uspořádal
NIDV
ve
spolupráci
s
občanletních
ﬁlmových
škol
a další odborné veřejnos�.
�ování o holocaustu (rezortní úkol vyplývá z memoranda �.j. 4217/2011-22 uzav�eného mezi

MT a Památníkem Terezín)

STATISTIKY NIDV 2011

mová a audiovizuální výchova a Tane�ní a pohybová výchova

Filmová a audiovizuální výchova (dále jen F/AV) a Tane�ní a pohybová výchova (dále jen
V) byly s platností od 1. zá�í 2010 za�azeny na základních školách mezi nepovinné vzd�lávací
Od obohatit
roku 2005
akreditoval
NIDV
1553 vzdělávacích
programů, z toho je nyní 653 aktuálvzd�lávací
obsah základního
vzd�lávání
v oblasti Um�ní a kultura.
ory, které umož�ují
obor F/AV
podporuje akreditace
rozvoj žák� jako
a obecn� kteří spolupracovali a spoluprapl�ující vzd�lávací
ně platných
(platnost
je 3uživatel�
roky). filmových
Počet lektorů,
diovizuálních produkt� a zárove� rozvíjí jejich vnímavost a tv�r�í schopnosti prost�ednictvím
cují s NIDV
od rokuprost�edk�.
2005 činíTPV
2.953.
ových/audiovizuálních
výrazových
podporuje rozvoj kreativity žák�
st�ednictvím tance vycházejícího z p�irozeného pohybu �lov�ka.

V roce 2011:
- realizoval NIDV v celé ČR celkem 1.179 vzdělávacích programů v rámci DVPP
v celkovém rozsahu 444.918 vyučovacích hodin
- se zúčastnilo vzdělávacích programů NIDV 21.649 pedagogických pracovníků
- využilo nabídku vzdělávacích programů NIDV celkem
4.933 škol a školských zařízení
- se NIDV podílel na 75 připomínkových řízeních do materiálů pro gremiální porady
náměstka skupiny 2 MŠMT
35

Vzd�lávací programy
v oblasti p�edškolního a základního
vzd�lávání

standardní VP
studia
VP v projektech
VP v rezortních úkolech
konzultace
mezinárodní spolupráce

standardní VP
studia
VP v projektech
VP v rezortních
úkolech
konzultace
mezinárodní
spolupráce

516
48
188

Vzd�lávací programy
21
v oblasti st�edního vzd�lávání

standardní VP

studia

VP v projektech

VP v rezortních úkolech

mezinárodní spolupráce

36

standardní VP
studia
VP v projektech
VP v rezortních
úkolech
mezinárodní
spolupráce

74
18
139

Vzd�lávací programy (VP) v oblasti managementu

standardní VP

VP v projektech
VP v rezortních úkolech
mezinárodní spolupráce

�
�
�
standardní VP
168
VP v projektech
29
Po�et realizovaných vzd�lávacích program� a po�ty ú�astník�
VP v rezortních úkolech
5
v jednotlivých vzd�lávacích oblastech v roce 2011
mezinárodní spolupráce

�

2011
Po�et
realizovaných
vzd�lávacích
program�
Po�et
ú�astník�
vzd�lávacích
program�

Management

P�edškolní a
základní vzd�lávání

St�ední
vzd�lávání

Kvalifika�ní studia

�
�
�

181

568

82

111

�
�
�

4.237

9.906

1.349

1.958

�
�

�
�

Po�ty ú�astník� - 2011
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Rozpo�et NIDV 2011

ROZPOČET NIDV 2011

Státní rozpo�et

Kmenová �innost
Ukazatel

v tis. K�
Rozpis rozpo�tu Skute�nost

Platy
OON
Odvody + FKSP
OBV
Výnosy
Limit po�tu zam�stnanc�

21 961
11 538
9 232
12 651
23 298
75,67

Zdroj krytí p�i
p�ekro�ení ukazatele
22 809 z fondu odm�n
11 497
9 984 vlastní výnosy
36 722 vlastní výnosy
25 502
74,41

Resortní projekty MŠMT

Kvalifika�ní studium pro �editele škol a školských za�ízení
Ukazatel
Rozpis rozpo�tu Skute�nost
Platy
OON
Odvody + FKSP
OBV
Výnosy
Limit po�tu zam�stnanc�

1 456
0
0
2 000
5

v tis. K�
Zdroj krytí p�i
p�ekro�ení ukazatele

1 456
960 vlastní výnosy
510 vlastní výnosy
170 vlastní výnosy
1 640
5

Ostatní

Etická výchova, Nové obory vzd�lávání, Sou�asné pojetí výuky moderních d�jin,
Seminá�e ke Standard�m pro základní vzd�lávání
v tis. K�
Zdroj krytí p�i
Ukazatel
Rozpis rozpo�tu Skute�nost
p�ekro�ení ukazatele
Platy
0
0
OON
450
422
Odvody + FKSP
0
0
OBV
616
602
Výnosy
0
0
Limit po�tu zam�stnanc�
0
0

Ú�elové prost�edky

Odborný seminá� k výuce moderních d�jin:
Ukazatel
Rozpis rozpo�tu

OBV

38

70

v tis. K�
Skute�nost
70

Zdroj krytí p�i
p�ekro�ení ukazatele

