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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rokem 2015 završil Národní institut pro další vzdělávání desáté výročí
své existence. Rozsahem aktivit a činností, jejich formami a šíří témat,
kterými se zaměřujeme především na profesní rozvoj a vzdělávací,
metodickou a konzultační podporu pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení, se NIDV stal institucí, která je seriózním a nepostradatelným partnerem jak pro školy a pedagogy, tak pro samotné
ministerstvo školství. Dokážeme operativně reagovat na aktuální i specifické potřeby a požadavky v oblasti DVPP v jednotlivých krajích České republiky a zároveň jednotně a celoplošně realizovat úkoly vyplývající ze státních priorit ve vzdělání i z rezortních projektů MŠMT. Velká pozornost je v NIDV tradičně
věnována také zájmovému a neformálnímu vzdělávání, organizaci soutěží a olympiád vyhlašovaných
MŠMT a podpoře nadání.
Ani rok 2016, kdy nás čeká plnění dalších významných a náročných úkolů, nezůstane NIDV nic dlužen
svému poslání a cílům. Vedle průběžného vzdělávání a zajišťování kvalifikačních studií se zaměříme především na prioritní tematické oblasti, jako jsou Společné vzdělávání, Vzdělávání pro kariérní řád a implementace Strategie digitálního vzdělávání. Velkou pozornost věnujeme i nadále podpoře nadání a pedagogů a škol při integraci cizinců.
Předkládaná výroční zpráva je tedy nejen ohlédnutím, ale především hrdou bilancí vykonané práce týmu
metodiků i provozně-správních zaměstnanců NIDV působících ve všech krajích České republiky, nevyjímaje
naše externí spolupracovníky, konzultanty a lektory. Je to však také předzvěst toho, co NIDV jako přímo řízená organizace ministerstva školství s mnohaletou tradicí chce i v budoucnu školám a všem svým cílovým
skupinám poskytovat.
Helena Plitzová
ředitelka
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Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
Základní informace
Status a identifikace
Národní institut pro další vzdělávání – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků je přímo řízená organizace MŠMT.
Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo ředitelství:	Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Statutární zástupce:	Mgr. et Mgr. Helena Plitzová,
ředitelka
Telefon:
+420 222 122 122
E-mail:	info@nidv.cz;
sekretariat@nidv.cz
Web:
http://www.nidv.cz
IČ:
45768455
DIČ:
CZ45768455
ID:
8pswgy6
Výchozí dokumenty
Při zajišťování své činnosti se NIDV opírá zejména
o následující strategické dokumenty:
• Zřizovací listina NIDV včetně dodatků
• Strategické a koncepční dokumenty MŠMT
a Evropské unie
-	Národní program rozvoje vzdělávání v České
republice – Bílá kniha
-	Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky
na období 2011–2015
-	Strategie vzdělávací politiky České republiky
do roku 2020
-	Strategie celoživotního učení
ČR 2007–2015
-	Strategie vzdělávací politiky České republiky
do roku 2020
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-	Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou
republiku
-	Strategie udržitelného rozvoje
-	Koncepce rozvoje mládeže
na období 2014–2020
-	Koncepce rozvoje nadání a péče o nadané
na období 2014–2020
- Dlouhodobé záměry jednotlivých krajů
-	Strategie digitálního vzdělávání
do roku 2020 atd.
• Legislativní normy, především
-	zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
-	Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků,
ve znění pozdějších předpisů, 561/2004 Sb.
-	zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) atd.
• Závěry gremiálních porad a porad vedení MŠMT
• Aktuální vládní usnesení týkající se školství
a především dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení

Historie
NIDV vznikl v roce 2005 sloučením čtrnácti krajských pedagogických center, která začala fungovat
jako krajská pracoviště NIDV. V roce 2011 přešlo
do správy NIDV učební středisko Richtrovy boudy
v Peci pod Sněžkou. Na základě opatření MŠMT
č. 21632/2013-1 z 9. 7. 2013 se NIDV sloučil
s účinností od 1. 1. 2014 s Národním institutem
dětí a mládeže (NIDM), stal se jeho nástupnickou

organizací a převzal jeho činnosti. S ním získal
NIDV také školicí a ubytovací středisko Medvedica v Tatranské Štrbě a další majetek (táborové základny apod.).

Poslání a cíle NIDV
Hlavním posláním NIDV je zajištění a realizace
úkolů, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické a celoplošné profesní
podpoře
- pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
- pedagogických pracovníků školských zařízení pro
zájmové vzdělávání
- pracovníků s dětmi a mládeží v rámci zájmových
útvarů a volnočasových aktivit.
Poskytováním kvalitních služeb v oblasti dalšího
vzdělávání i odborné, metodické a didaktické podpory garantuje NIDV profesní rozvoj pedagogických pracovníků v celé České republice.
Díky celorepublikové působnosti a prostřednictvím sítě krajských pracovišť – center vzdělávací,
metodické a konzultační podpory – může NIDV
operativně reagovat na specifické vzdělávací
potřeby pedagogů a škol v jednotlivých krajích
a zároveň být platformou pro sdílení zkušeností a přenos informací mezi regionálním školstvím
a ministerstvem školství.
Potenciál NIDV
• celostátní dostupnost – dosah do každé školy
v každém regionu ČR
• síť lektorů, metodiků, specialistů, odborných
garantů i externích spolupracovníků
• mnohaleté zkušenosti, odbornost, znalost školského terénu

Klienti NIDV
• řídící pracovníci škol a školských zařízení
• pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ (odborných
předmětů, praktického vyučování, odborného
výcviku), VOŠ, ZUŠ a SUŠ
• vychovatelé, pedagogové volného času, pracovníci NNO
• speciální pedagogové, asistenti pedagoga
• žáci v systému podpory nadání
Partneři NIDV a spolupracující instituce a organizace
• ostatní přímo řízené organizace MŠMT, především Národní ústav pro vzdělávání, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Dům zahraniční spolupráce atd.
• Česká školní inspekce
• akademická obec a vysokoškolská pracoviště
• profesní asociace ve školství
• zahraniční kulturní instituty, zastoupení Evropské komise, zahraniční partneři v oblasti DVPP
• střešní organizace cílových skupin v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání (Česká rada
dětí a mládeže, Sdružení pracovníků domů dětí
a mládeže)
• ostatní spolupracující instituce
Specifika a aktuální požadavky MŠMT na činnost NIDV
v každém kalendářním roce jsou konkretizovány a podrobně popsány v Plánu hlavních úkolů NIDV.
Financování činnosti NIDV podle zdrojů
• hlavní (kmenová) činnost
• účelově přidělené prostředky na specifické úkoly MŠMT
• rezortní projekty
• udržitelnost výstupů ukončených projektů
• ostatní spolupracující instituce
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Organizační struktura a management NIDV 2015
Ředitelka
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

Public
relations

Kancelář ředitelky
Tajemník
(funkce obsazena od 1. 1. 2016)

Sekce strategií a inovací
Náměstek
PaedDr. Josef Rydlo
Oddělení vzdělávání
a podpory
Vedoucí: PaedDr. Eva
Vincejová, PhD.

Sekce profesního rozvoje a kariéry
Náměstkyně
Mgr. Irena Hošková

Oddělení koncepce
a mezinárodní spolupráce
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Machalík, PhD.

Sekce ekonomiky a provozu
Náměstek: Ing. Viktor Šinkovec
Od března 2016 Mgr. Aleš Frýdl
Oddělení ekonomiky
a personalistiky
Vedoucí:
Kristina Junková

Talentcentrum
Vedoucí:
Ing. Miroslava Fatková

13 krajských pracovišť NIDV
13 vedoucích krajských pracovišť a metodici pro vzdělávání
Krajská metodická a konzultační centra podpory

Samostatný referát
Projektová kancelář
Vedoucí: Ing. Daniela Zachystalová
Od července 2015 Mgr. Petr Valenta

Oddělení správy,
provozu a služeb
Vedoucí: Jan Burget

Samostatný referát
smluvních vztahů
Vedoucí: Mgr. Aleš Frýdl

Oddělení komunikace
a informací
Vedoucí: Mgr. Radek Maca

Učební středisko Richtrovy boudy
Vedoucí: Lenka Janoušková
Učební a rekreační středisko
Penzion Medvedica

Krajské pracoviště Brno
Vedoucí: Mgr. Šárka Dostalová
Křížová 22
603 00 Brno
Tel.: 543 541 274
e-mail: brno@nidv.cz

Krajské pracoviště Liberec
Vedoucí: Mgr. Jana Otavová
Masarykova 28
460 01 Liberec
Tel.: 482 360 511
e-mail: liberec@nidv.cz

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy
Vedoucí: PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
Senovážné náměstí 25
10 00 Praha 1
Tel.: 222 122 302
e-mail: praha@nidv.cz

Krajské pracoviště České Budějovice
Vedoucí: Mgr. Miloslav Poes
Hlinsko 49
370 01 České Budějovice
tel.: 387 699 011
e-mail: cbudejovice@nidv.cz

Krajské pracoviště Olomouc
Vedoucí: Mgr. Dušan Vitoul
Wellnerova 25
779 00 Olomouc
tel:
775 571 603
e-mail: olomouc@nidv.cz

Krajské pracoviště Ústí nad Labem
Vedoucí: Mgr. Jiří Strašík
Winstona Churchilla 6
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 211 255
e-mail: usti@nidv.cz

Krajské pracoviště Hradec Králové
Vedoucí: Mgr. Jana Berkovcová
Luční 460
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 500 911
e-mail: hradeckralove@nidv.cz

Krajské pracoviště Ostrava
Vedoucí: Mgr. Josef Kubáň
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 596 120 454
e-mail: ostrava@nidv.cz

Krajské pracoviště Zlín
Vedoucí: Ing. Ladislava Hašková
Potoky 267
760 01 Zlín
Tel.: 577 437 711
e-mail: zlin@nidv.cz

Krajské pracoviště Jihlava
Vedoucí: Mgr. Miloslav Vyskočil
Zborovská 3
586 01 Jihlava
Tel.: 567 571839
e-mail: jihlava@nidv.cz

Krajské pracoviště Pardubice
Vedoucí: PhDr. Ing. Milan Bareš
Za Pasáží 657
530 02 Pardubice
Tel.: 466 046 140
e-mail: pardubice@nidv.cz

Účelová zařízení

Krajské pracoviště Karlovy Vary
Vedoucí: PhDr. Ilona Juhásová
Západní 15
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 585 268
e-mail: karlovyvary@nidv.cz

Krajské pracoviště Plzeň
Vedoucí: PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D
Čermákova 18
301 00 Plzeň
Tel.: 377 473 608
e-mail: plzen@nidv.cz
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Učební středisko Richtrovy boudy
č. p. 81, 542 21 Pec pod Sněžkou
tel.: 499 896 249, 778 521 415
e-mail: info@richtrovyboudy.cz
www.richtrovyboudy.cz
Učební a rekreační středisko Medvedica
Lieskovec 3008, 059 41 Tatranská Štrba
Tel: +421 948 427 407
E-mail: penzionmedvedica@gmail.com
www.penzionmedvedica.sk

Přehled činností NIDV
Celoplošná vzdělávací, metodická a konzultační činnost v oblasti DVPP
Vzdělávání ve státních prioritách, průběžné vzdělávání,
kariérní vzdělávání – kvalifikační studia
(prostřednictvím 13 krajských pracovišť NIDV)

Systémová
podpora
nadání
Soutěže

Realizace
projektů
financovaných

z ESF

Mezinárodní spolupráce
Publikační a ediční činnost, PR
Koncepční a analytická činnost – expertní služby

Administrativní zajištění
programů státní podpory

13 krajských pracovišť NIDV – krajských center podpory

Hospodářská činnost a servisní služby NIDV
Ekonomická, provozní a správní činnost
Administrativa

Vzdělávací a metodická činnost v rámci DVPP
(individuální vzdělávání a konzultace nebo programy pro školy a pedagogické kolektivy na zakázku)
Rezortní projekty – vzdělávání v prioritních tématech MŠMT
Průběžné vzdělávání ve vzdělávacích oblastech
Management
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Střední vzdělávání
Umělecké vzdělávání (ZUŠ/SUŠ)
Zájmové vzdělávání
Průřezové oblasti:
Jazykové vzdělávání
Informační a komunikační technologie
Příprava a realizace vzdělávacích programů pro
zaměstnance PŘO
Kariérní vzdělávání – kvalifikační studia
Studia pro splnění kvalifikačních předpokladů
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky volného času
Didaktické studium cizího jazyka
Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů – Studia k výkonu specializovaných činností

Ubytovací a stravovací služby
Účelová zařízení

Koordinátor ICT
Koordinátor EVVO
Koordinátor ŠVP
Konzultace a poradenství školám (individuální
a skupinové), metodická podpora
Příprava pedagogických pracovníků na vykonávání funkcí souvisejících s realizací státní
maturitní zkoušky
Systémová podpora nadání
Příprava a realizace celostátních kol 14 soutěží
vyhlašovaných MŠMT vč. navazujících mezinárodních soutěží
Realizace koncepčních a vzdělávacích projektů
spolufinancovaných z ESF
Další odborné činnosti NIDV
Příprava a předložení vzdělávacích programů
k akreditaci na MŠMT
Autorizovaná osoba
Koncepční a analytická činnost, expertní služby
Administrativní zajištění programů státní podpory
Mezinárodní spolupráce
Ediční činnost a Public relations
Hospodářská činnost a servisní služby
Ekonomická, provozní a správní činnost
Administrativa
Ubytovací a stravovací služby
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Úkoly NIDV v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok 2015
Vzdělávání ve státních
prioritách
Rezortní projekty 2015

Průběžné vzdělávání
v rámci DVPP

Systémová podpora
nadání

CISKOM 5.0 – Příprava
a realizace školení pro
funkce zajišťující chod
procesů maturitní zkoušky

Předškolní vzdělávání

Podpora implementace
Strategie digitálního
vzdělávání

Střední vzdělávání

Studium pedagogiky

Umělecké vzdělávání

Studium pro asistenta
pedagoga

Významná historická výročí
v letech 1914–1918
(100. výročí I. světové války)
Významná historická výročí:
600 let od úmrtí Jana Husa;
Význam Karla IV.

Management

Kariérní
vzdělávání

Základní vzdělávání

Zájmové a neformální
vzdělávání
Průřezové oblasti
Jazykové vzdělávání

Udržitelnost výstupů
projektu Kariérní systém

Vzdělávání v ICT

Podpora ZUŠ

Podpora nadání

Podpora globálního
rozvojového vzdělávání

Vzdělávání PŘO

Studia pro splnění
kvalifikač. předpokladů
Studium pro ředitele
škol a škol. zařízení

Soutěže
a olympiády

Cizí jazyky pro život

Talnet

Informační centra
digitál. vzdělávání

Síť podpory
nadání

Zdraví a dopravní
výchova
Kariérní systém
K2

Studium pedagogiky
volného času
Didaktické studium
cizích jazyků
Studia pro splnění dalších
kvalifikačních předpokladů
Studia k výkonu
specializovaných činností
Koordinátor ICT

Podpora funkční gramotnosti:
literární, dokumentové, numerické

Koordinátor EVVO

Podpora výuky odborné cizojazyčné
terminologie na SŠ a SOŠ

Koordinátor ŠVP

Podpora zájmového a neformálního
vzdělávání

Projekty OP VK
(ukončené)

Metodická podpora
Individuální a skupinové konzultace
Konzultace k realizaci a úpravám
ŠVP PV a ŠVP ZV pro MŠ a ZŠ
Krajské sítě podpory nadání
Podpora škol a pedagogů pro
společné vzdělávání
Podpora škol a pedagogů pro práci
s dětmi/žáky-cizinci

Činnosti a výstupy NIDV za rok 2015 v grafech

Vzdělávání ve státních prioritách – rezortní projekty
NIDV zajišťuje plošnou a jednotnou realizaci rezortních projektů, které odrážejí priority státní vzdělávací
politiky a pomáhají naplňovat aktuální témata a úkoly MŠMT. Tyto vzdělávací programy jsou financovány ministerstvem školství a účast na nich je bezplatná.

Přehled výstupů rezortních projektů NIDV za rok 2015
Název rezortního projektu

Počet aktivit

CISKOM 5.0 – Příprava a realizace školení pro funkce definované zákonem č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon) zajišťující chod
procesů maturitní zkoušky na
školách

777 seminářů
105 seminářů – aktualizační školení pro hodnotitele
ústní zkoušky z ČJL
76 seminářů pro zadavatele PUP
69 seminářů pro zadavatele PUP
53 konzultačních seminářů – komisaři
36 konzultací pro předsedy komisí
32 seminářů pro management škol

Významná historická výročí –
odkaz velkých Čechů:
Výročí 600 let od úmrtí Jana Husa
Odkaz/význam Karla IV.

13 seminářů (v každém kraji jeden)

Významná historická výročí
v letech 1914–1918
100. výročí I. světové války

Konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti 19. 2. 2015
Semináře – různá témata
1 exkurze Památník Pečkárna

konference – 66
semináře a exkurze – 156

Podpora témat vládních usnesení – Globálního rozvojového
vzdělávání

Dny otevřených dveří GRV v 7 krajích
4 semináře
Konference k GRV (11. 11. 2015) v rámci Evropského
roku pro rozvoj

DOD – 139
Konference, semináře – 133

Podpora funkčních gramotností: 1. Výběr a odborná dvoudenní příprava skupiny 9 lek• Literární
torů – průvodců.
• Dokumentové
2. Tvorba 8hodinového vzdělávacího programu Funkč• Numerické
ní gramotnost pro život
• 28 seminářů v celé ČR
• motivační setkání se školením garantů
• závěrečný hodnoticí kulatý stůl
Podpora výuky odborné terminologie na SŠ a SOŠ se zaměřením na potřebu zvládnutí
minimálních komunikačních
dovedností

10 kurzů odborného CJ (A, N, R) k výuce OCJ
4. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnost ve
školách (12. 10. 2015)
3 následné workshopy
1 kulatý stůl k jazykovému vzdělávání

Podpora implementace
Strategie digitálního vzdělávání

4. ročníku celostátní konference Digitální technologie
ve výuce – praktické využití ve školách
27 VP pro management škol
Školení ICT koordinátorů (kombinované)
15 osobních konzultací

Podpora ZUŠ

Vzdělávací programy:
Začínající učitel ZUŠ – v 7 krajích ČR
Zkušený učitel ZUŠ – 1 pilotní seminář
Celostátní kulatý stůl (24. 11. 2015)

Podpora zájmového a neformál- 1x Studium pedagogiky volného času
ního vzdělávání
31 kurzů Studia pedagogiky pro pedagogy volného času
37 seminářů v průběžném vzdělávání
Udržitelnost výstupů projektu
Kariérní systém

Počet účastníků
16 021

192

Proškolených lektorů – 9
Semináře – 511
Motivační setkání – 40
kulatý stůl – 35

Účastníci kurzů – 86
Konference – 95
Workshopy – 70
kulatý stůl – 26
Konference – 181
semináře – 319
účastníků konzultací – 15
Začínající učitel – 115
Zkušený učitel – 31
kulatý stůl – 91
absolventů SPVČ – 14
absolventů SpPVČ – 682
účastníků VP – 542

Analýza informačních systémů potřebných pro kariérní systém učitelů

Celkové údaje k realizaci rezortních projektů NIDV v roce 2015
Počet rezortních projektů
10

12

Celkové náklady (financováno MŠMT)
12 356 843 Kč

Celkový počet účastníků
19 569

Průběžné vzdělávání
Průběžné vzdělávání je realizováno dle § 10
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků
(Průběžné vzdělávání) a vede k prohlubování
kvalifikace ve smyslu § 230 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce. Jedná se o jednodenní i vícedenní vzdělávací programy (semináře, workshopy, kulaté stoly, konference, konzultace),
které probíhají většinou prezenční formou, ale
také jako kombinované studium (blended learning: prezenční semináře a on-line studium).
NIDV realizuje jak individuální vzdělávání, tak vzdělávací programy na objednávku připravené na míru
dle požadavků konkrétních škol, a to jak pro pedagogické sbory, tak pro skupiny pedagogů.

V rámci průběžného vzdělávání nabízí NIDV akreditované vzdělávací programy v těchto oblastech:
Management
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Střední vzdělávání
Umělecké vzdělávání (pro ZUŠ a SUŠ)
Zájmové vzdělávání
Vzdělávání pracovníků přímo řízených organizací MŠMT (PŘO)
Průřezové oblasti
Jazykové vzdělávání
Informační a komunikační technologie
Vzdělávání pedagogů pro práci s nadanými žáky
Vzdělávání pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci
Vzdělávání pracovníků PŘO MŠMT
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Management

Významné celostátní a mezinárodní akce:

Cílová skupina:
Řídící pracovníci škol (ředitelé, zástupci ředitelů
a další manažerské profese ve školství)
V roce 2015 byly v oblasti Management realizovány na krajských pracovištích NIDV vzdělávací
programy podporující kvalitu a rozvoj manažerských schopností a dovedností jak u začínajících,
tak u zkušených řídících pracovníků škol. Podpora
byla zaměřena zejména na zavádění nových právních předpisů ve školství a aktuální témata, jako
např. Bezpečné zacházení s chemickými látkami,
Globální vzdělávání, Společné vzdělávání, Digitální technologie. Zájem byl i o metody a formy
v oblasti personálního řízení, projektovou problematiku navazující na úspěšně realizovaný projekt
Projektový manažer 250+, dále také o novinky
z inspekční činnosti na školách, o podporu profesního rozvoje a kvality ve vzdělávání a v neposlední
řadě o problematiku sociální.
Nabídka vzdělávání v oblasti Management má často přesah do dalších vzdělávacích oblastí, např. do
oblasti Kvalifikační studia pro ředitele škol a školských zařízení.

•

Celostátní seminář Manažerské trivium – Vedení zaměstnanců k sebeřízení a odpovědnosti za chování – prázdninová škola pro řídící
pracovníky škol (8.–10. 7. 2015, Pec pod Sněžkou)

•

Celostátní konference Odraz 1. světové války
ve škole a ve společnosti (19. 2. 2015, MŠMT,
Praha)

•

Mezinárodní konference při příležitosti 10. výročí vzniku NIDV: Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást jejich profesního rozvoje (2. 12. 2015, Národní technická
knihovna, Praha)

•

Integrace dětí/žáků ze zahraničí do českých
škol – Řečové dovednosti (výuka češtiny pro
cizince) – mezinárodní seminář pořádaný ve
spolupráci s Landes Akademií v Rakousku.

•

Celostátní konference ICT ve škole – současné
možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení
školy

Vzdělávací oblast Management v roce 2015
Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů
Celkový počet proškolených osob

236
3 440

Nejčastěji realizované vzděPočet
Celkem
lávací programy v oblasti
realizací účastníků
Management (celorepubliková bilance za rok 2015)
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních – Minimální
standard

12

231

Manažerský restart

9

74

Kolokvium ředitelů

8

163

Diskuzní setkání na podporu
pedagogů vzdělávající děti/žáky-cizince

7

96

Aktuální problémy v účetnictví
příspěvkových organizací

6

143

Inspekční činnost ve školách
a školských zařízeních

6

116

Kde mohou chybovat vedoucí
pracovníci a důsledky těchto
chyb

6

112

Hospitace – součást řízení školy

6

97
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Předškolní vzdělávání
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol, pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ (spolupráce a vzájemné propojování aktivit MŠ a ZŠ)
Vzdělávací programy v této oblasti byly v roce
2015 zaměřeny zejména na tato témata:
• prohlubování a rozšiřování znalostí v oblasti
logopedické prevence (rozvoj komunikačních
schopností a dovedností, prevence vzniku poruch řeči, prevence vzniku čtenářských obtíží)
• podporu spolupráce pedagogických pracovníků MŠ a 1. stupně ZŠ (kontinuita mezi preprimárním a primárním vzděláváním) a na
podporu rozvoje pregramotností – vzájemné
propojování
• metodickou pomoc pro začínající pedagogické pracovníky (popř. pedagogy vracející se po
delší časové pauze zpět do praxe)
• podporu rozvoje pohybových dovedností
(správný tělesný vývoj dětí, podpora výchovy
ke zdraví)
• podporu vzdělávání v oblasti rané péče – děti
od dvou let v mateřské škole (oblast psychomotorického vývoje dítěte raného věku, vhodná cílená komunikace a aktivní spolupráce s rodiči)
• didaktiku polytechnické výchovy (začleňování do
tematických celků ŠVP – cíleně rozvíjet pracovní
schopnosti a dovednosti předškolních dětí)
• podporu rozvoje sociálních dovednosti předškolního pedagoga
• vhodné metody a formy výuky angličtiny a aktivity pro děti předškolního věku
• podporu rozvoje v informační a jazykové gramotnosti
• rozvoj a podporu tvořivosti prostřednictvím
hudebních, dramatických a výtvarných aktivit s využitím principů etické výchovy.
Významné celostátní akce:
Ve dnech 9. a 10. června 2015 se uskutečnila celostátní konference Podpora spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ, jejímž cílem byla výměna
zkušeností v otázkách provázanosti předškolního
a školního vzdělávání, porovnání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů obou stupňů vzdělávání.

V září 2015 vyhlásilo MŠMT opět Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2015, v rámci kterého byly
realizovány 4 celostátní informační semináře.
Vzdělávací oblast Předškolní vzdělávání v roce 2015
Celkový počet realizovaných
vzdělávacích programů
Celkový počet proškolených
osob

220, z toho 23 na
objednávku
3 838, z toho 167 na
akcích na objednávku

Nejčastěji realizované vzděláPočet
Celkem
vací programy v oblasti
realizací účastníků
Předškolní vzdělávání (celorepubliková bilance za rok 2015)
Logopedický asistent – primární
logopedická prevence (64 hodin)

12

277

Děti od dvou let v mateřské škole

12

226

Polytechnická výchova v mateřské škole

9

121

Rozvoj komunikačních schopností
a dovedností v mateřské škole

8

122

Roční jazykový metodický kurz
pro výuku Aj

7

97

Manipulativní hry – vhodný
nástroj přípravy na školní matematiku v MŠ

7

85

Dítě s poruchami autistického
spektra v běžné MŠ

7

81

Poznávání neživé i živé přírody
prostřednictvím pokusů

6

135

Hry a činnosti pro prevenci agrese
a agresivity u dětí v MŠ

5

86

Tematické celky ŠVP a polytechnická výchova

5

79

Předčtenářská gramotnost v MŠ

5

70
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Základní vzdělávání
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně základních škol
V rámci této nejrozsáhlejší vzdělávací oblasti nabízel NIDV vzdělávací programy zaměřené jak
na oborovou didaktiku a metodiku výuky v jednotlivých předmětech, tak také témata průřezová. Základní školy měly největší zájem o semináře
se zaměřením na tyto tematické oblasti:
Pedagogická diagnostika
Týmová spolupráce
Aktuální legislativa
Efektivní vedení vyučovací hodiny
Cílený rozvoj nadání u žáků
Práce se žáky s různými typy postižení
Sebehodnocení a reflexe vlastní práce
Zvládání krizových a rizikových situací
Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci
Nové metody a formy práce se žáky
Práce s agresivními žáky
V rámci rezortních projektů vyplývajících z priorit MŠMT pro rok 2015 poskytoval NIDV školám
a pedagogickým pracovníkům podporu v těchto
oblastech:
• Funkční gramotnosti pro praktický život člověka, tzn. soubor tří složek – gramotnost literární, dokumentová a numerická.
• Významná historická výročí – odkaz velkých
Čechů, konference a vzdělávací programy
• 100. výročí 1. světové války, konference a vzdělávací programy
• Informační semináře ke standardům dalších
cizích jazyků, konzultace a poradenství
• Podpora implementace Strategie digitálního
vzdělávání, konference a vzdělávací programy
• Podpora pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci ve školách, poradenství, vzdělávání
• Vzdělávací programy ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání
Rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání. NIDV v této souvislosti nabízel základním školám 35 tematicky zaměřených programů.
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Významné celostátní akce:
XVII. ročník celostátního semináře s mezinárodní
účastí Dítě v krizi (1.–2. 6. 2015, Zlín) – 137 účastníků (MŠ, ZŠ, SŠ)
XXIII. ročník letní školy dramatiky a arteterapie
Prázdniny trochu jinak (16.–22. 8. 2015, Nesměř
u Velkého Meziříčí) – 20 účastníků
Celkem 24 čtenářských dílen ve všech krajích
České republiky (podzim roku 2015)
Vzdělávací oblast Základní vzdělávání v roce 2015
Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů
Celkový počet proškolených osob

708
7 860

Nejčastěji realizované vzdělávací programy v oblasti
Počet
Celkem
Základní vzdělávání (celorerealizací účastníků
publiková bilance za rok 2015)
Rozvíjíme matematickou gramotnost

13

206

Písmo Comenia Script

10

135

Strategie vyšetřování šikany I

8

167

Kázeňské problémy ve školní třídě

7

128

Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách

6

125

Specifické poruchy chování

6

102

Spolupráce asistenta pedagoga
a učitele

5

141

Hodnocení a sebehodnocení žáka

5

103

Komunikace s rodiči

5

88

Matematika v běžném životě

5

80

Etická výchova – podpora zavádění do výuky ZŠ

5

44

Střední vzdělávání
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci středních škol, středních odborných škol a učilišť, gymnázií i vyšších odborných škol
Rok 2015 by vyhlášen Rokem přírodovědného
a technického vzdělávání. Aktuální témata z této
oblasti byla zařazována do programové nabídky
po celý kalendářní rok. Z celkově 155 uskutečněných a uzavřených programů pro oblast Středního
vzdělávání bylo 42 realizovaných programů s tematikou podpory přírodovědného a technického
vzdělávání, především pro obory chemie, fyzika,
matematika a ICT, polytechnické vzdělávání, praktická výuka odborných předmětů, finanční gramotnost, environmentální výchovy a matematika
s vazbou na připravovanou maturitní zkoušku.
Oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti byly podpořeny programy, které sdělovaly
nové trendy, přístupy a formy ve vyučovacích hodinách v provázanosti na školní vzdělávací programy.
Součástí nabídky pro střední vzdělávání jsou také
rezortní projekty, především CISKOM – Příprava
pedagogických pracovníků na vykonávání funkcí
souvisejících s realizací státní maturitní zkoušky.
Této vzdělávací oblasti se týkal i rezortní projekt
Podpora výuky odborné terminologie na SŠ a SOŠ
se zaměřením na potřebu zvládnutí minimálních
nutných komunikačních dovedností žáků.

Rezortní projekt CISKOM 5.0 – Příprava a realizace školení pro funkce definované zákonem
č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zajišťující chod
procesů maturitní zkoušky na školách
V rámci aktivity CISKOM zajišťuje NIDV ve spolupráci s CZVV přípravu personální infrastruktury –
školení pedagogických pracovníků pro společnou
část maturitní zkoušky. Cílové skupiny (pozice):
Ředitelé a zástupci ředitelů škol, školní maturitní
komisaři, předsedové maturitních komisí, hodnotitelé písemné práce a hodnotitelé ústní zkoušky,
zadavatelé, hodnotitelé PUP a zadavatelé PUP.
V rámci úkolu se dále realizují konzultační semináře
k problematice realizace nové maturitní zkoušky.
Tři formy školení:
•

kombinované (e-learning a prezenční školení)

•

pouze e-learningy

•

pouze prezenční školení

Realizace plánovaných seminářů proběhla ve dvou
etapách (jarní a podzimní).
Celkem bylo v rámci projektu realizováno 777 seminářů, kterých se zúčastnilo 16 021 účastníků.
Další aktivity v rámci CISKOM:
•

105 aktualizačních školení pro hodnotitele
ústní zkoušky z ČJL, které bylo nutné realizovat
v souvislosti se změnami společné části maturitní zkoušky.

•

76 seminářů pro zadavatele PUP

•

69 seminářů pro zadavatele

•

53 konzultačních seminářů (nepovinných)

•

36 konzultačních seminářů pro předsedy maturitních komisí

•

32 konzultačních seminářů pro management
škol

•

Semináře pro specifické cílové skupiny (lektoři, neslyšící, rodilí mluvčí apod.).

Vzdělávací oblast Střední vzdělávání v roce 2015
Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů
Celkový počet proškolených osob

155
2 145

Nejčastěji realizované vzděláPočet
Celkem
vací programy v oblasti
realizací účastníků
Střední vzdělávání v roce 2015
Rozvíjíme matematickou gramotnost

9

174

Aktuální úprava úřední korespondence

6

108

Islám a střet civilizací

5

68

Aktuální obsahové a metodické
otázky výuky ekonomiky na SŠ

4

184

Vývojové tendence v současné
češtině

3

48

Výuka odborného výcviku – příklady z praxe

3

41

Základy statistiky v Excelu

3

22

Podobně jako v minulých letech byl velký důraz
kladen na kvalitu seminářů, která je v CISKOMu zajišťována pečlivým výběrem lektorů, jejich proškolováním, aktualizací studijních materiálů a opor,
hospitacemi na seminářích apod.
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Umělecké vzdělávání (ZUŠ a SUŠ)
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci základních uměleckých škol
a středních uměleckých škol
Tato vzdělávací oblast byla samostatně vyčleněna
od roku 2013 a dnes představuje kvalitní a v Evropě unikátní podporu pro ZUŠ a SUŠ, a to v rámci
tří pilířů:
Pilíř A – dvouletý program v každém kraji ČR, prostřednictvím kterého je zajišťována pestrá nabídka
jednodenních vzdělávacích programů zaměřených
na odbornost, ICT a manažerské dovednosti.
Pilíř B – nabízí tři základní studia, každé v rozsahu
32 hodin, pro pedagogy Základních uměleckých
škol (ZUŠ). Pro každou z níže uvedených cílových
skupin je v rámci studia připravena podpora těch
oblastí, které je na určité pozici potřeba rozvíjet.
•

Základní umělecké vzdělávání – Začínající učitel

•

Základní umělecké vzdělávání – Zkušený učitel

•

Základní umělecké vzdělávání – Management
školy

Tyto programy byly realizovány v rámci rezortního
úkolu Podpora ZUŠ.
Pilíř C – celostátní programy a celostátní setkání
v rámci jednotlivých oborů ZUŠ. Vedle již tradičních celostátních vzdělávacích programů (Hra na
varhany, Setkání učitelů tanečního oboru ZUŠ, Setkání učitelů výtvarného oboru ZUŠ, Hra na elektronické klávesové nástroje) se uskutečnil také
nově akreditovaný program Celostátní setkání
učitelů souborové a orchestrální hry na ZUŠ, které
absolvovalo celkem 305 účastníků.
Součástí této vzdělávací oblasti je rezortní projekt Podpora ZUŠ. I v roce 2015 vycházel z výsledků výzkumu provedeného v rámci projektu
financovaného z ESF Podpora ZUŠ, kde byla navržena základní struktura koncepce vzdělávání
učitelů a managementu ZUŠ s perspektivou naplňování principů kariérního růstu. V roce 2015
byla ve Středočeském kraji spuštěna pilotáž studia Základní umělecké vzdělávání – zkušený učitel a do nabídky vzdělávacích programů v krajích
bylo zařazeno studium Základní umělecké vzdělávání – začínající učitel (které bylo pilotováno
v roce 2014).
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Vzdělávací oblast Umělecké vzdělávání v roce 2015
Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů

70

Celkový počet proškolených osob

829

Nejčastěji realizované vzdělávací programy v oblasti Umělecké vzdělávání v roce 2015

Počet
Celkem
realizací účastníků

Základní umělecké vzdělávání –
začínající učitel

11

164

Rychle a zábavně – nové metodické postupy při výuce nejen
nejmenších kytaristů

6

107

Využití nových metod a forem
ve výuce v pěveckém oddělení
hudebního oboru na ZUŠ

6

92

Využití nových metod a forem ve
výuce v akordeonovém oddělení
na ZUŠ

6

91

Využití nových metod a forem ve
výuce dechových nástrojů na ZUŠ

5

99

Kolokvium ředitelů

5

86

Využití nových metod a forem ve
výuce klávesových nástrojů na ZUŠ

4

108

Vyvrcholením byl již tradiční Kulatý stůl Podpora
ZUŠ, který proběhl 24. listopadu 2015 na Novoměstské radnici v Praze za účasti zástupců MŠMT,
ČŠI, Asociace základních uměleckých škol, Ústřední
umělecké rady ČR, Asociace ředitelů konzervatoří,
NÚV, lektorů, ředitelů ZUŠ, SUŠ, médií a hostů.
Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 91 účastníků.
Zároveň bylo při této mimořádné příležitosti vydáno speciální číslo Bulletinu NIDV zaměřené na
ZUŠ a SUŠ.
Název vzdělávacího programu

Počet
Počet
realizací účastníků

Základní umělecké vzdělávání –
Začínající učitel ZUŠ

7

115

Základní umělecké vzdělávání –
Zkušený učitel ZUŠ

1

31

Celkem

8

146

Zájmové a neformální vzdělávání
Cílová skupina:
Vychovatelky a vychovatelé školních družin a školních
klubů, pedagogové volného času, vedoucí zájmových
kroužků či pracovníci nestátních neziskových organizací, které se věnují dětem a mládeži.

Významné celostátní akce:
Celostátní seminář vychovatelů a vychovatelek
školních družin a školních klubů (5. a 6. června
v Praze) – 137 účastníků
Podíl na přípravě Celostátního semináře ředitelů středisek volného času (18. až 20. listopadu
ve Sněžném – Milovech) – 195 účastníků (SVŠ
a DDM)
4. ročník celostátní soutěže Brána k druhým – pro
týmy dětí a mladých lidí, kteří dělají něco užitečného pro ostatní (soutěžilo 24 týmů – 18 v dětské
a 6 v dospělé kategorii).
Vzdělávací oblast Zájmové a neformální vzdělávání
v roce 2015

Neformálním vzděláváním se myslí celá rozsáhlá oblast volnočasové výchovy a vzdělávání (dříve nazývaná mimoškolní). Pokud se tyto aktivity uskutečňují ve
školských zařízeních (střediska volného času – typicky DDM, školní kluby a školní družiny, případně školy
– kroužky), hovoří se o zájmovém vzdělávání. V této
vzdělávací oblasti se uskutečňuje udržitelnost projektu Klíče pro život s cílem poskytovat kontinuálně
pracovníkům s dětmi a mládeží kvalitní možnosti odborného růstu v tradičních oblastech jejich zájmu.
V roce 2015 kromě tradiční popularity kurzů s právní
tematikou výrazně vzrostl
zájem o vícedenní kurzy
či kurzy zaměřené na metodiku zážitkových programů
v neformálním vzdělávání
(Zážitkové aktivity v neformálním vzdělávání, Hry,
soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením, Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí podle jejich osobnosti, Hry pro každou
příležitost). Větší zájem byl i o některé kvalifikační
kurzy (Zdravotník zotavovacích akcí, Kurz instruktorů vodní turistiky, Instruktor školního lyžování).
Posílena byla i podpora Informačních center pro
mládež (ICM) – k již tradičnímu čtyřdennímu Kurzu MBTC pro začínající pracovníky ICM byly navíc
přidány ještě dva jednodenní Public relations a Základy fundraisingu.

Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů
Celkový počet proškolených osob

72
1 073

Nejčastěji realizované vzdělávací programy v oblasti Zájmové
Počet
Celkem
a neformální vzdělávání (čísla
realizací účastníků
v závorce = počet dní)
Repetitorium školské legislativy (1)

8

117

Evaluace ŠVP II (2)

4

65

Netradiční výtvarné techniky –
jednoduché, efektivní, levné (1)

4

70

Řešení problémových situací z pohledu práva (1)

4

47

Rozvíjení klíčových kompetencí
u dětí podle jejich osobnosti (2)

3

54

Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením (2)

3

46

19

Průřezové oblasti
Rozsáhlými průřezovými oblastmi v nabídce
průběžného vzdělávání, které prostupují všemi typy a stupni škol, a tedy i vzdělávacími
oblastmi Management, Předškolní vzdělávání,
Základní vzdělávání, Střední vzdělávání a Umělecké vzdělávání, jsou Jazykové vzdělávání a Informační a komunikační technologie.

Úspěšné programy:
• semináře zaměřené na metodiku výuky angličtiny především na 1. stupni ZŠ a jazykově-metodické kurzy pro výuku angličtiny v mateřských školách
• didaktická studia angličtiny (ve všech krajích
ČR)
• jazykové kurzy Brána jazyků otevřená (určeny
především vyučujícím ostatních nejazykových
předmětů)

Jazykové vzdělávání
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci všech druhů a typů škol
– učitelé jazykových i nejazykových předmětů, řídící pracovníci škol, nepedagogičtí pracovníci škol
Formy:
• jazykové kurzy pro všechny úrovně dle SERRJ
(Brána jazyků otevřená)
• didaktické a metodické semináře k výuce cizích jazyků (průběžné vzdělávání, rezortní projekty)
• didaktické studium cizích jazyků
• celostátní a mezinárodní konference a setkání
vyučujících cizích jazyků
Jazykové vzdělávání v NIDV je dlouhodobě zaměřeno na podporu vícejazyčnosti ve školách. Z aktuálních priorit a témat se jedná především o tyto
úkoly:
Zavádění metody CLIL
Podpora výuky cizích jazyků v předškolním
a raném školním věku
Metodika výuky dalšího cizího jazyka s využitím učebních strategií při studiu prvního cizího
jazyka
Výuka cizích jazyků žáků se specifickými poruchami učení
Cizojazyčná komunikace v krizových situacích
Podpora výuky odborných cizích jazyků
na středních školách se zaměřením na profesní praxi
Realizace didaktického studia cizího jazyka dle
novely vyhlášky o DVPP
Příprava žáků k maturitní zkoušce z cizího jazyka
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Významné celostátní a mezinárodní akce v roce
2015:
16. ročník Motivačního setkání vyučujících cizích
jazyků ve Zlíně (4.–5. 11. 2015)
IV. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách – Význam výuky odborného cizího jazyka pro uplatnění v praxi (12. 10. 2015),
pořádaná ve spolupráci s MŠMT, zahraničními kulturními instituty a Zastoupením Evropské komise
v Praze. Během konference se konaly doprovodné akce – workshopy a kulaté stoly k jazykovému
vzdělávání.

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání v roce 2015
Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů
vč. jazykových kurzů v rámci průběžného vzdělávání

92

Celkový počet proškolených osob včetně účastníků mezinárodní konference (95) a následných
workshopů (86).

785

Rezortní projekt pro cizí jazyky v roce 2015
V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 realizoval NIDV také rezortní úkol MŠMT
v oblasti jazykového vzdělávání prostřednictvím
projektu Podpora výuky odborné terminologie
na SŠ a SOŠ se zaměřením na potřebu zvládnutí
minimálních nutných komunikačních dovedností
žáků.
Podpora výuky odborné terminologie na SŠ a SOŠ
(8 hodin prezenčního školení +
15 hodin e-learningu)

Počet
Počet
realizací účastníků

Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing

9

20

Kurz odborné němčiny se zaměřením na obchod a marketing

8

13

Kurz odborné angličtiny pro strojaře: Strojírenská technologie

8

11

Kurz odborné němčiny pro strojaře: Strojírenská technologie

3

3

Kurz odborné angličtiny pro cestovní ruch

7

14

Kurz odborné němčiny pro cestovní ruch

6

10

Celkem

41

71

Projekt financovaný z ESF
V roce 2015 byl ukončen celostátní projekt financovaný z ESF Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol
zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL (Cizí
jazyky pro život), jenž byl zaměřen na:
• zavádění rodilých mluvčích do základních škol
• podporu internacionalizace a mezinárodních
projektů škol
• zavádění metody CLIL
• jazykové vzdělávání učitelů a žáků
Náklady projektu činily více než 50 milionů Kč.
Více informací o projektu v části Projekty.
Film na podporu výuky cizích jazyků
V roce 2015 vydal NIDV ve spolupráci s vydavatelstvím Bridge Publishing House propagační DVD
a film k aktuálním tématům v jazykovém vzdělávání v ČR s názvem Cizí jazyky pro život.

Informační a komunikační technologie
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci všech druhů a typů
škol – vyučující ICT
a ostatních předmětů, řídící pracovníci
škol, nepedagogičtí
pracovníci škol
NIDV prostřednictvím této oblasti zajišťuje přímou podporu
pedagogům se zájmem o informační a komunikační technologie v návaznosti na Strategii digitálního
vzdělávání 2020.
Priority a výstupy v oblasti ICT v roce 2015:
• Změna obsahu vzdělávání – bylo vytvořeno
a akreditováno 31 vzdělávacích programů (téměř polovina nově akreditovaných vzdělávacích
programů má e-learningovou podporu), které
jsou zaměřené na využití IT v jednotlivých oblastech (předmětech), na vytvoření bezpečného
virtuálního prostředí ve škole, obecný rozvoj informatického myšlení.
• Rozšíření nových forem vzdělávání – individuální podpora pedagogických pracovníků a ICT
koordinátorů, webináře, poradenství a podpora
škol při přípravě projektů s problematikou ICT,
byly zahájeny přípravy na tvorbu masivního otevřeného on-line kurzu (MOOC).
• Příprava na zřízení sítě ICT metodiků – jejich
hlavním úkolem bude sledovat vývoj digitálních
technologií, připravovat doporučení pro školy,
pomáhat podporovat a koordinovat rozvoj digitálních technologií na školách. V roce 2015 byla
připravena náplň práce krajského ICT metodika
a prověřeny prostorové a technické podmínky
jejich fungování na jednotlivých krajských pracovištích NIDV. Další kroky, tzn. zřízení vlastní sítě
a zařazení problematiky uplatnění digitálních
technologií ve výuce do kariérního systému nebyly realizovány z důvodu zpoždění implementace příslušných strategických dokumentů.
• Byl vytvořen difuzní model integrace digitálních
technologií do práce učitele – Profil Učitel21, který byl ověřen v projektu ICDV a na ZŠ některých
pražských obvodů.
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Vzdělávací oblast Informační a komunikační
technologie v roce 2015
Celkový počet realizovaných vzdělávacích programů
Celkový počet proškolených osob

53
702

Vzhledem k rozsáhlosti tématu, jeho důležitosti
a nutnosti plošné realizace byla část vzdělávacích
aktivit v této oblasti podpořena rezortním projektem Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání 2015 (vzdělávací programy formou
prezenčních seminářů a e-learningu).
Výstupy:
• 27 specifických vzdělávacích programů pro
ředitele škol k zavádění digitálních technologií
do života školy (zúčastnilo se celkem 305 řídících pracovníků škol):
ICT ve škole – současné možnosti ICT ve
vzdělávání a strategie vedení školy
Bezpečné virtuální prostředí – role ředitele školy
Tablety ve škole – komplexní vhled do problematiky pro vedení škol
Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby
•

Kurz Bezpečnost ve virtuálním světě (30hodinový komplexní vzdělávací program, z toho
16 hodin probíhalo formou e-learningu) – proškoleno 14 učitelů (ICT koordinátorů)

•

15 osobních konzultací přímo na školách (nejčastěji téma „Správa školní sítě, nové technologie“ a „Začleňování ICT do výuky“)

•

4. ročník celostátní konference „Digitální
technologie ve výuce – praktické využití ve
školách“ (zúčastnilo se celkem 181 učitelů, ředitelů, ICT koordinátorů a IT odborníků)

•

Elektronická publikace „Digitální zdroje a učitelé“, ve které mohou učitelé najít potřebné inspirace pro využití digitálních technologií ve výuce
a některá témata probíraná při konzultacích.

V roce 2015 se uskutečnil již 5. ročník soutěže
DOMINO, který podpořil zájem učitelů o inovaci
vyučovacího procesu a rozšíření ICT do předmětů
vyučovaných na školách (zasláno pouze 22 soutěžních objektů, do finále vybráno 10 prací).
Více na http://domino.nidv.cz/2016/stranka/o-soutezi
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Příprava a realizace vzdělávacích
programů pro zaměstnance přímo
řízených organizací MŠMT

Na základě potřeb vzniklých z realizace činností
přímo řízených organizací MŠMT (PŘO) i samotného MŠMT zařazuje NIDV do své nabídky vzdělávání
zaměstnanců těchto institucí. Jedná se o vzdělávací programy k prohloubení nebo doplnění odborné kvalifikace příslušných pracovníků.
V roce 2015 uskutečnil NIDV šetření vzdělávacích
potřeb pracovníků zařízení institucionální výchovy. Ve vybraných krajích byly nabídnuty v období
září–listopad 2015 semináře určené pro vyškolené interní auditory PŘO ve školství – pro nezájem
se tato školení neuskutečnila.
Na základě výsledků šetření vzdělávacích potřeb
pracovníků zařízení institucionální výchovy byly vytvořeny vzdělávací programy pro tuto cílovou skupinu. V období listopad až prosinec proběhly úvodní
semináře na téma: Komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci a Agrese, šikana a proces jejich
řešení. Zúčastnilo se celkem 15 odborných zaměstnanců pracujících v zařízení institucionální výchovy.
Úkol bude pokračovat i v roce 2016.
V případě vzdělávání odborných zaměstnanců zařízení institucionální výchovy byl počet účastníků nízký, přestože témata odpovídala výsledkům
šetření vzdělávacích potřeb těchto zaměstnanců.
Řešením by mohlo být mimo jiné nabídnout toto
vzdělávání zdarma, neboť zařízení institucionální
výchovy nemají dostatek finančních prostředků
na DVPP.

Kariérní vzdělávání – Kvalifikační studia
V souladu s Vyhláškou č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, realizuje NIDV
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků následující studia:

Kvalifikační studium pro ředitele škol
a školských zařízení

I. Studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
• Kvalifikační studium pro ředitele škol a ŠZ
• Studium pedagogiky
• Studium pedagogiky volného času
• Studium pro asistenty pedagoga
II. Studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – Studia k výkonu specializovaných činností
• Koordinátor ICT
• Koordinátor školního vzdělávacího programu
• Koordinátor EVVO

Studijní program je členěn na 4 moduly:
Základy práva
Pracovní právo
Financování školy
Organizace školy a pedagogického procesu
Součástí studia je povinná stáž, zpracování písemné práce a její obhajoba před komisí.
Zájem účastníků v roce 2015 velmi výrazně překročil
původně plánovaný počet (z předpokládaného počtu
450 studentů a 18 studijních skupin až na 633 studentů a 26 skupin). Toto studium probíhalo na všech
krajských pracovištích NIDV, přičemž na krajském
pracovišti Praha a Střední Čech a České Budějovice
bylo realizováno po dvou studijních skupinách.

Cílová skupina:
Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, kteří jsou jmenováni do funkce ředitele a nemají potřebné kvalifikační studium, ale také těm
zájemcům z řad pedagogických pracovníků, kteří
se připravují do konkurzního řízení na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení.
Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a rozvoje lidských zdrojů včetně ochrany zdraví, které
jsou předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.
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Studium pedagogiky a)

Studium pedagogiky b)

(podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.)
Cílová skupina:
Studium pedagogiky a) je určeno pedagogickým
pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace
podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jedná se především
o tyto pedagogické pracovníky:
• učitele odborných předmětů střední školy
• učitele praktického vyučování střední školy
• učitele odborného výcviku střední školy
• učitele uměleckých odborných předmětů ZUŠ,
SOŠ a konzervatoře
• učitele jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky
Studium pedagogiky umožňuje účastníkům doplnit si kompetence v oboru pedagogických věd,
které by měl absolvent nezbytně ovládat pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka.
Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie.
V rámci udržitelnosti kvalifikačního studia projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP) bylo
toto studium nabízeno prostřednictvím krajských
pracovišť NIDV ve všech krajích České republiky
v rámci nabídky DVPP za účastnický poplatek. Současně jsou v realizovaných kvalifikačních studiích
využívány veškeré studijní a metodické materiály
vytvořené v rámci projektu včetně e-learningových modulů.

(podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.)
Cílová skupina:
Studium pedagogiky b) je určeno pedagogickým
pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace
podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jedná se především
o pedagogické pracovníky, kteří působí nebo chtějí působit jako:
• pedagog volného času (studium v rozsahu
celkem 136 hodin, z toho 120 hodin prezenční výuky, 8 hodin pedagogické praxe, 8 hodin
e-learningu)
• vychovatel (studium v rozsahu celkem 88 hodin, z toho 72 hodin prezenční výuky, 8 hodin
pedagogické praxe, 8 hodin e-learningu)
• asistent pedagoga s minimálně středním vzděláním (studium v rozsahu celkem 88 hodin,
z toho 72 hodin prezenční výuky, 8 hodin pedagogické praxe, 8 hodin e-learningu)

V 1. pololetí 2015 byl realizován 2. semestr Studia
pedagogiky a) v rámci 1. roku udržitelnosti projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP) ve
27 skupinách. Studium pedagogiky a) k 30. 6. 2015
ukončilo 614 absolventů v rámci ČR.
Ve 2. pololetí 2015 byl zahájen 2. rok udržitelnosti
projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP),
ve školním roce 2015/2016 bylo otevřeno 13 skupin Studia pedagogiky a). 1. semestr Studia pedagogiky a) byl ukončen k 31. 12. 2015 s celkovým
počtem 283 účastníků v rámci ČR.
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V roce 2015 bude kvalifikační studium nabízeno
ve vybraných krajských pracovištích NIDV.
V rámci udržitelnosti kvalifikačního studia projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP) bylo
toto studium nabízeno prostřednictvím krajských
pracovišť NIDV ve všech krajích České republiky
v rámci nabídky DVPP za účastnický poplatek. Současně jsou v realizovaných kvalifikačních studiích
využívány veškeré studijní a metodické materiály
vytvořené v rámci projektu včetně e-learningových modulů.
Počátečních 40 hodin Studia pedagogiky b) je vyučováno jako společný modul, následně se dělí na
specializace.
V 1. pololetí 2015 byl realizován 2. semestr Studia
pedagogiky b) v rámci 1. roku udržitelnosti projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP) ve 4 skupinách. K 30. 6. 2015 jej ukončilo 55 absolventů
(Brno, Hradec Králové – 2 skupiny, Plzeň).
Ve 2. pololetí 2015 byl zahájen 2. rok udržitelnosti
projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP),
ve školním roce 2015/2016 byly otevřeny 2 skupiny Studia pedagogiky b). 1. semestr Studia pedagogiky b) byl ukončen k 31. 12. 2015 s celkovým
počtem 31 účastníků (Hradec Králové, Plzeň).

Studium pro asistenty pedagoga
(podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.)

Didaktické studium cizího jazyka – anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
(vychází z úpravy vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)
Cílová skupina:
Didaktické studium cizího jazyka (DS) je určeno
pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí získat
znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky
cizího jazyka, a nekvalifikovaným vyučujícím, kteří
si mohou absolvováním DS kvalifikaci doplnit (při
splnění VŠ vzdělání a jazykové zkoušky C1).

Cílová skupina:
Studium pro asistenty pedagoga je určeno pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Jedná se především o pedagogické pracovníky,
kteří působí nebo chtějí působit jako asistent pedagoga. Je určen především pro zájemce s úplným
základním vzděláním.
V nabídce je studium v rozsahu celkem 120 hodin
(80 hodin prezenční výuky, 40 hodin pedagogické
praxe) a v rozsahu 147 vyučovacích hodin (107 hodin prezenční výuky a 40 hodin odborné pedagogické praxe ve školách a školských zařízeních).
V průběhu studia absolvují účastníci průběžné
testy ověřující jejich aktuální znalosti. Studium je
zakončeno závěrečným testem a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Studium je zaměřeno na:
• problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve
všech čtyřech jazykových dovednostech žáků,
tj. v porozumění písemnému projevu (čtení)
a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném
písemném a ústním projevu.
• seznámí se základy managementu výuky jazyků ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce
cizích jazyků.
Studium je rozděleno do dvaceti tříhodinových
bloků (celkem 60 hodin výuky). Cílem programu je
poskytnout učitelům motivaci, konzultace, postupy a náměty pro vlastní práci pedagoga ve výuce
cizího jazyka. Učitelé si prohloubí a uspořádají didaktické znalosti, seznámí se s aktuálním směřováním výuky cizích jazyků podle RVP.
V tomto roce bylo v NIDV otevřeno 12 skupin DS
AJ + 1 skupina DS NJ. Absolventi studia hodnotí
velmi kladně odbornost lektorů a obsah studia
přínosný pro jejich praxi.

V roce 2015 bylo toto studium nabízeno ve třech
krajských pracovištích NIDV: Praha – 2 studijní
skupiny (49 účastníků); Liberec (28 účastníků);
Karlovy Vary – 3 studijní skupiny (122 účastníků).
Úspěšně studium ukončilo 199 účastníků, což je
o 77 více než v roce 2014.
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Koordinátor školního vzdělávacího Koordinátor v oblasti informačních
programu pro základní a střední a komunikačních technologií
(podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 a) Studium k vývzdělávání
Cílová skupina:
Vzdělávací program je určen současným koordinátorům ŠVP na základních školách, gymnáziích,
středních odborných školách a středních odborných učilištích.

konu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií)

V roce 2015 proběhla revize RVP a ŠVP a dle jejich výstupů byl revidován Standart studia ze strany MŠMT, aby odpovídal aktuálním dokumentům
(např. Strategie vzdělávání 2020). Po aktualizaci
byl Standard předložen k akreditaci.
Studium, které bylo dle harmonogramu akreditováno a bylo celostátně nabízeno na všech krajských pracovištích NIDV, obsahuje tyto moduly:
•

Kurikulární reforma českého školství;

•

Realizace, úpravy a vyhodnocování ŠVP;

•

Základní manažerské dovednosti koordinátora;

•

Evaluace jako východisko pro zkvalitňování
vzdělávacího procesu.

Studium je organizováno v rozsahu 250 vyučovacích hodin a je realizováno jak prezenční formou,
tak i formou e-learningu. Jednotlivé moduly jsou
zaměřeny na získání systémových znalostí a dovedností 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.
Od září 2015 byly otevřeny 2 studijní skupiny –
jedna skupina na KP Praha a Střední Čechy pro
účastníky z Čech a jedna skupina na KP Brno – pro
účastníky z Moravy. Celkem se v 1. semestru do
studia zapojilo 44 účastníků.

Cílová skupina:
Studium je určeno učitelům, kteří chtějí na své
škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií.
Studium, které vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních
technologií ve vzdělávacím procesu. Je organizačně
a časově rozloženo do tří semestrů a koncipováno
formou blended learningu. Celkový rozsah studia
je 250 hodin, prezenčně je studováno 100 hodin
a formou e-learningu pak 150 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem. Obsah studia je rozdělen tematicky do 13 povinných
a 5 volitelných modulů, ze kterých účastník vybírá
a absolvuje tři. Studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební
komisí. V roce 2016 je plánována revize standardu
tohoto studia.
Studium bylo realizováno od ledna 2015 zatím pouze
v Plzeňském kraji (proběhly první dva semestry, studijní skupina s 13 účastníky) a od října 2015 v Praze (proběhla část 1. semestru, studijní skupina s 13 účastníky). Obě studia byla dokončena na jaře 2016.
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Krajské pracoviště
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha a Střední Čechy
Ústí nad Labem
Zlín
Celkový součet

Počet vzdělávacích
programů
188
175
158
262
177
253
129
207
121
290
371
263
192
2 786

Počet
účastníků
3 637
2 205
2 204
3 563
2 816
2 409
2 510
3 322
1 667
3 838
5 694
3 314
2 804
39 983

Statistika vzdělávacích oblastí

Počet vzdělávacích programů

Počet účastníků

01 – Management

196

3 363

02 – Předškolní vzdělávání

245

3 814

03 – Základní vzdělávání

492

7 484

04 – Střední vzdělávání

155

1 983

05 – Kvalifikační studia

66

1 341

06 – Konzultační centrum

21

26

07 – ZUŠ a SUŠ

76

1 582

08 – Vzdělávání zaměstnanců MŠMT, PŘO, OPŘO

2

14

12 – Kariérní systém – Informační semináře

55

1 489

14 – Zdraví a dopravní výchova

34

404

15 – CISKOM – hodnotitelé (základní školení)

261

4 319

16 – CISKOM – hodnotitelé ÚZ ČJL (aktualizační školení)

6

0

20 – CISKOM – KOSS hodnotitelé ústní zkoušky

34

558

21 – CISKOM – zadavatelé (základní školení)

152

3 608

22 – CISKOM – školní maturitní komisaři (základní školení)

34

482

24 – CISKOM – KOSS didaktické testy

28

702

25 – Cizí jazyky pro život

195

1 314

28 – CISKOM – KOSS PZMK a výchovní poradci SŠ k PUP MZ

37

745

29 – CISKOM – KOSS hodnotitelé písemné práce z ČJL

17

341

30 – CISKOM – KOSS management škol

32

653

31 – CISKOM – KOSS ŠMK, ZAD, ZAD PUP

81

994

33 – CISKOM – KOSS hodnotitelé písemné práce z cizího jazyka

27

236

34 – CISKOM – speciální semináře

3

41

35 – CISKOM – příjímací řízení

23

812

36 – Informační centra digitálního vzdělávání

503

3 495

51 – Systém podpory nadání

11

183

Celkový součet

2 786

39 983
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Talentcentrum NIDV
Systém podpory nadání a péče o nadané
Talnet, Soutěže a olympiády
Talentcentrum NIDV se zaměřuje na systémovou podporu nadání a péči o nadané děti, žáky
a studenty (včetně mimořádně nadaných) s cílem identifikovat a rozvíjet jejich nadání a maximálně využít a uplatnit jejich potenciál. Cílem
je vytvořit a rozvíjet otevřený koordinovaný
mezirezortní systém podpory nadání a péče
o nadané, který zahrnuje oblasti formálního,
zájmového i neformálního vzdělávání.
Talentcentrum realizuje aktivity ve třech oblastech:
• Zavádění Systému podpory nadání v souvislosti s naplňováním Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014
– 2020;
• Projekt Talnet, on-line systém studia žáka/
studenta s podporou odborníka, doplněný
dalšími prezenčními aktivitami;
• Zajišťování 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT
včetně navazujících soutěžních a nesoutěžních aktivit v ČR a v zahraničí.

Systém podpory nadání
Tato aktivita navazuje jako rezortní projekt na první systémový projekt v ČR zaměřený
na podporu nadaných PERUN
(Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaný v letech 2011 až
2014 Národním institutem dětí
a mládeže. Jejím cílem je mimo
jiné vytvoření Krajských sítí podpory nadání (KSPN) ve všech krajích České republiky s využitím již existující celorepublikové Sítě
podpory nadání (SIPON), která sdružuje regionální
instituce mající zájem a předpoklady systematicky
podporovat pedagogy pracující s nadanými žáky,
ale i samotné žáky. Jsou to jak vybrané školy (základní, střední i vysoké), pedagogicko-psychologické poradny, krajská pracoviště NIDV, Česká školní
inspekce, Národní ústav pro vzdělávání, výzkumné
instituce, ale i neziskové organizace (NNO) či střediska volného času (SVČ).
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Pozitivní roli pro podporu hraje web
www.talentovani.cz a odborný recenzovaný časopis Svět nadání.
V roce 2015 bylo Talentcentrum NIDV přijato za
člena Sítě evropských talentcenter. Zahraniční
spolupráce v roce 2015 probíhala ve dvou úrovních:
• spolupráce v oblasti péče a podpory nadání
a s tím související účast na mezinárodních konferencích a v dalších aktivitách;
•

spolupráce zaměřená na odborné aktivity pro
děti a mládež provázané na soutěže (účast
žáků na zahraničních aktivitách, realizace recipročních výměn žáků v rámci soutěží).

Od září 2015 byly ustaveny dvě funkční Krajské sítě
podpory nadání v Plzeňském a Královéhradeckém
kraji poskytující v daném regionu s podporou Talentcentra nabídku aktivit a dalších služeb pro
žáky a učitele (informační, metodická podpora,
vzdělávání, vývoj a realizace aktivit) s využitím regionálních kapacit a zdrojů. Pokračovaly práce na
vytváření KSPN v dalších šesti krajích ČR (Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Pardubický,
Ústecký, Středočeský), které budou ustaveny do
konce roku 2015 a probíhá příprava na zavedení
KSPN ve zbývajících krajích.
V roce 2015 bylo akreditováno 15 nových vzdělávacích programů vhodných pro pedagogy, kteří
se zabývají rozvojem nadání na všech stupních
škol.
Nabídka vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané s využitím Modulárního systému
vzdělávání:
•

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky
škol a školských zařízení pro psaní, hodnocení
a prezentaci odborných prací SOČ (říjen 2015)

•

Seminář Škola hrou – využití her při výuce ve
třídách s integrovanými nadanými žáky (říjen
2015)

Nabídka kurzů pro pedagogy
• Volnočasové příležitosti pro nadané žáky
• Využití her při výuce s integrovanými
nadanými žáky
• Badatelsky orientované aktivity pro nadané
žáky
• Využití projektové metody při práci ve třídě
s integrovanými nadanými žáky
• Duševní sporty ve vzdělávání nadaných:
Mezinárodní dáma 1
• Duševní sporty ve vzdělávání nadaných:
Mezinárodní dáma 2
• Nebojme se fyzikální olympiády – rozbor
a řešení teoretických úloh pro ZŠ
• Nebojme se fyzikální olympiády – rozbor
a řešení teoretických úloh pro SŠ
• Nebojme se fyzikální olympiády – praktická
realizace experimentálních úloh pro ZŠ
• Nebojme se fyzikální olympiády – praktická
realizace experimentálních úloh pro SŠ
• Systematický úvod do problematiky nadání
(kurz pro školské koordinátory péče o nadání)
• Vyhledávání a identifikace nadání (kurz pro
školní koordinátory péče o nadání)
• Tvořivost, logika a úlohy pro podporu nadání
Kulaté stoly krajských sítí podpory nadání (KSPN)
ve vybraných krajích (Plzeňský, Královéhradecký,
Ústecký, Pardubický, Středočeský, Moravskoslezský, Olomoucký a Jihomoravský)
Konference s mezinárodní účastí Tvořivost
jako součást nadání – Sítě pro podporu nadání
(19. a 20. října 2015, Praha)

Talnet
Experimentální projekt Talnet (www.talnet.cz) nabízí pro žáky základních a studenty středních škol
se zájmem o přírodní vědy soustavu systematických aktivit většinou nesoutěžního charakteru.
Oborové zaměření aktivit je: fyzika, chemie, biologie, geografie, matematika, astronomie, aplikované a multioborové aktivity. Nověji Talnet zavádí
aktivity v oblasti humanitních věd: historie, psychologie.
Hlavní typy aktivit v Talnetu:
-o
 n-line kurzy (T-kurzy)
-p
 ráce na vlastních projektech
-e
 xkurze na odborná pracoviště s on-line přípravou (T-exkurze)
-p
 rojektově-badatelská aktivita s on-line přípravou garantů badatelských záměrů (T-expedice)
- společná soustředění
- mezinárodní aktivity a strukturované hry pro
jednotlivce i týmy
Talnet pomáhá svým účastníkům kromě orientace
v odborných tématech také v řadě dalších dovedností: zvládání počítačové a komunikační gramotnosti, v kvalitě písemného i mluveného projevu,
ve vedení diskuze a v argumentaci. K dispozici
účastníkům Talnetu je také odborné poradenství
zaměřené na zlepšení učebních výsledků.

2010 2011 2012*) 2013 2014 2015
Počet přihlášených žáků
v kurzech

399

325

311

277

554

323

Počet
úspěšných
absolventů
kurzů

101

77

87

71

116

56

*) v ročníku 2012–2013 bylo možno se přihlásit jen do jednoho bloku T-kurzu v podzimním i jarním termínu
Počet tematických exkurzí

Celkový počet
účastníků

T-exkurze 2014–2015

12

94

T-exkurze 2015–2016

5

74
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Soutěže vyhlašované MŠMT

Středoškolská odborná činnost

V roce 2015 se Talentcentrum NIDV podílelo na zajištění 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT. Z hlediska obsahového zaměření se jedná o tři skupiny soutěží:
Přírodovědné: osm přírodovědných oborů soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ),
Matematické a technické: Pythagoriáda, Soutěž
v programování, pět technických oborů soutěže
Středoškolská odborná činnost,
Humanitní: šest soutěží v cizích jazycích – angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština,
latina, pět humanitních oborů soutěže Středoškolská odborná činnost, Olympiáda v českém jazyce,
Dějepisná olympiáda, literárně-výtvarné soutěže
Evropa ve škole a Daniel, literární soutěž Náš svět.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní
soutěž pro studenty všech typů středních škol. Je
vyhlašována v 18 vědních oborech (technických,
přírodovědných, humanitních). Výsledkem SOČ je
samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornými
porotami na úrovni školních, okresních a krajských
kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka.
Příznačná pro tuto soutěž je spolupráce se špičkovými vysokoškolskými i výzkumnými pracovišti.
Soutěž má vlastní internetovou stránku www.soc.cz
a vydává elektronický časopis SOČkař.

Přehled o účasti v soutěžích v roce 2015
Název soutěže

Školní
kola

SOČ

1 560

1 183

1 136

303

Soutěž v programování

---

---

326

63

Pythagoriáda

72 497

7 397

---

---

Olympiáda
v českém jazyce

39 812

4 327

534

62

Dějepisná olympiáda

21 725

2 611

406
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Vyvrcholením soutěže byla Celostátní přehlídka
SOČ, která se konala v červnu 2015 v Praze ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a dalšími pražskými vysokými školami. Bylo zpracováno
DVD z celého průběhu Celostátního kola. V rámci
Celostátní přehlídky SOČ bylo realizováno také setkání bývalých úspěšných účastníků soutěže.

Soutěž v jazyce
anglickém

38 428

3 366

559

69

Matematické a technické soutěže

Soutěž v jazyce
německém

7 984

1 659

449

71

Soutěž v programování

Soutěž v jazyce
francouzském

3 500

---

422

54

Soutěž v jazyce
ruském

1 073

---

184

26

Soutěž v jazyce
španělském

2 000

---

202

34

Soutěž v jazyce
latinském

300

---

45

20

Evropa ve škole
– výtvarný obor

7 100

---

2 000

850

Evropa ve škole
– literární obor

1 950

---

391

94

Daniel

---

---

---

125

Náš svět

---

---

---

331

Celkem

197 929

20 543

6 654

2 133
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Okresní Krajská Ústřední
kola
kola
kola

V roce 2015 se uskutečnil již 37. ročník soutěže.
Do elektronického systému bylo v rámci prvních,
školních kol přihlášeno 1 560 prací, které posuzovala odborná porota (učitelé středních a vysokých
škol, pracovníci asociací vzdělávání a odborníci
z praxe).

Cílem Soutěže v programování je rozvíjet zájem
žáků o výpočetní techniku a programovací jazyky,
prohloubit jejich znalosti v ovládání IT softwaru
a v používání nástrojů potřebných k vytváření webových aplikací. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – programovací jazyky a aplikovaný software,
které jsou dále rozčleněny podle věku soutěžících
na kategorie pro žáky a pro mládež.
Ústřední kolo soutěže se konalo v červnu 2015
v zařízení Škola v přírodě Duncan v Janských Lázních. Postoupilo do něj ve čtyřech kategoriích celkem 63 žáků základních a středních škol.
Pythagoriáda
Matematická soutěž je určena žákům 5., 6., 7.
a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících

ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem
o logické myšlení. V České republice je realizována již od roku 1978 a na úrovni škol je nejvíce
obsazovanou soutěží (viz úvodní tabulka).

hodnotící schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít
cizího jazyka jako prostředku k získání informací
a seznámení s příslušnou kulturou.

V roce 2015 soutěž probíhala ve spolupráci se členy
Jednoty českých matematiků a fyziků, byl rozšířen
autorský kolektiv a kolektiv recenzentů. Pro další
ročník byla iniciována spolupráce s metodiky matematiky Národního ústavu pro vzdělávání s cílem
přesněji specifikovat obsahovou náplň soutěže.

NIDV připravuje každoročně tyto soutěže v jazyce anglickém, německém, francouzském, ruském,
španělském a latinském.

Humanitní olympiády
Smyslem těchto soutěží je podpořit zájem mladé generace o rodný jazyk a historii. Mají nejen
vědomostní a dovednostní složku, ale v rámci několikadenních ústředních kol umožní účastníkům
vzájemné setkání a navázání kontaktů.
Olympiáda v českém jazyce
Soutěž se svým obsahem zaměřuje na prověření
komplexního ovládání českého jazyka jak po stránce gramatické, tak stylistické, a sleduje také literární nadání jednotlivých soutěžících. V nižších kolech
účastníci řeší soubor gramatických úloh a píší sloh
na zadané téma. V ústředním kole se počet úloh
zdvojnásobí a je doplněn o mluvní cvičení.
Ústřední kolo 41. ročníku olympiády se konalo
18. až 24. června 2015 v Bělé pod Bezdězem. Z téměř 40 tisíc soutěžících v základním školním kole
do něj postoupilo 62 soutěžících.
Dějepisná olympiáda
Obsahové zaměření 44. ročníku Dějepisné olympiády vycházelo z tématu „Pot, slzy a naděje aneb
Život je boj“. Otázky se v jednotlivých kolech zaměřovaly na zlomové události v našich dějinách.
Ústřední kolo soutěže probíhalo od 25. do 29. 5.
2015 v Litoměřicích ve spolupráci s Památníkem
Terezín. Podmínkou pro účast v něm bylo vypracování písemné práce na téma „Hrdina mého regionu“. Zúčastnilo se ho celkem 31 soutěžících.

Soutěže v cizích jazycích
Cílem těchto soutěží je posilovat motivaci a zájem
žáků základních a studentů středních škol o studium cizích jazyků. Jsou to konverzační soutěže,

Cizojazyčné soutěže mají i důležitý společenský
přesah, který vychází ze spolupráce s řadou zahraničních institucí: Americké centrum, Goethe institut, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo,
Francouzský institut v Praze, Institut Cervantes,
Velvyslanectví Španělského království. Kulturní
přínos spočívá v tom, že se jich na školní úrovni
účastní přes 50 tisíc dětí.

Korespondenční soutěže
Do této skupiny spadá trojice jednokolových
soutěží, které podporují v dětech a dospívajících
schopnost dívat se kolem sebe a své poznání i prožívání umělecky ztvárnit.
Evropa ve škole
Výtvarný a literární soutěžní projekt, který představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy
k evropskému myšlení. Soutěž je určena dětem
a mladým lidem od 5 do 21 let. Do ústředního
kola bylo zasláno 850 výtvarných prací a 94 prací
literárních.
Vernisáž a výstava soutěžních prací a vyhlášení výsledků výtvarné i literární části soutěže se konaly
28. a 29. května 2015 v Ivančicích ve spolupráci
se Střediskem volného času Ivančice a městem
Ivančice. Byl vydán sborník literární části soutěže
a kalendář na rok 2016 s obrázky vybraných soutěžních prací. V září a říjnu 2015 proběhla vernisáž
výstavy vybraných oceněných prací uplynulého
ročníku v Praze v prostorách Evropského domu,
neboť tuto soutěž podporuje Zastoupení Evropské
komise v ČR.
Daniel
Soutěž u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Mladší kategorie soutěže je určena
žákům 8. a 9. ročníků základních škol (případně
srovnatelných ročníků víceletých gymnázií), starší
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kategorie pak studentům středních škol. Soutěž se
skládá ze tří oborů:
•

obor literární – poezie, povídky, fejetony, atd.

•

obor historický – dějepisné studie

•

obor fotografický

V uplynulém ročníku soutěže Daniel, mezi jejíž
patrony patří i kardinál Miloslav Vlk, bylo registrováno celkem 125 soutěžních příspěvků. Nejúspěšnější autoři převzali ocenění ve Velkém sále Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea
v Praze 19. března 2015. Z vybraných literárních
prací byl vydán sborník v nákladu 200 kusů.
Náš svět
Literární soutěž pro děti od 6 do 15 let bez vyhlášených témat. Celkem bylo zasláno 331 soutěžních příspěvků a 33 autorů oceněných prací bylo
pozváno na vyhlášení výsledků soutěže, které již
tradičně proběhlo v rámci květnového mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti. Z oceněných prací sestavila porota sborník, který byl vydán nákladem 200 kusů.

téma „Feeding the Planet, Energy for Life“. Na soutěži získala česká delegace tři zvláštní ceny – Cenu
Evropské chemické společnosti a cenu společnosti
EIROforum, konkrétně cenu European Molecular
Biology Laboratory spojenou s měsíční stáží na
Univerzitě v Heidelbergu, a zvláštní cenu organizátorů soutěže.
INTEL ISEF
Mezinárodní veletrh vědy a techniky – International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) –
je nejprestižnější celosvětová soutěž odborných
středoškolských projektů, která zahrnuje 15 soutěžních oborů od přírodovědných přes technické
až po humanitní. Do Spojených států amerických
zamířila delegace SOČ v květnu 2015 a v konkurenci 1 700 projektů ze 70 států světa získala čtvrtou
hlavní cenu Michaela Kajšová z Gymnázia Zlín.

Mezinárodní soutěže zajišťované ve školním roce 2014–2015
Důležitým nástrojem pro porovnání úrovně znalostí, dovedností, tvořivosti mezi studenty v rámci
evropských zemí, ale i v rámci USA, Číny a dalších
států světa jsou mezinárodní soutěže.
EUSO
V rámci Evropy se v roce 2015 studenti účastnili
soutěže European Union Science Olympiad (EUSO),
která se konala začátkem dubna v rakouském Klagenfurtu. Jedná se o týmovou soutěž studentů do
18 let, pro kterou jsou účastníci vybíráni z krajských kol fyzikální, chemické a biologické olympiády (tyto olympiády nezajišťuje NIDV). Studentské
týmy přivezly stříbrné medaile.
EUCYS
Další významnou evropskou soutěží je European
Contest for Young Scientist (EUCYS), která se konala ve druhé polovině září jako součást celosvětové
výstavy EXPO 2015 v Miláně. V rámci EXPO 2015
bylo pořadateli soutěže EUCYS vyhlášeno zvláštní
32

Ostatní mezinárodní akce s českou účastí
Na soutěži vědeckých prací v Pekingu v dubnu 2015 získala stříbrnou medaili Tereza Pitrová
z Gymnázia Brno-Řečkovice. Soutěže se čeští studenti účastní od roku 2014 díky podpoře Českého
svazu vědeckotechnických společností.
Do evropských zemí vyjeli studenti i na další nesoutěžní aktivity – Swiss TALENT Forum, International Wildlife Research Week, Expo Science International (ESI), Celostátní přehlídka SOČ Slovenské
republiky v Piešťanech. Další evropské aktivity
navazovaly na soutěž Evropa ve škole. Jednalo se
o výtvarně zaměřené pobyty úspěšných účastníků
ústředního kola soutěže a rovněž o výstavu výtvarných prací v německém Arnstadtu.
Podrobné informace o soutěžích jsou dostupné na
www.talentovani.cz.

Podpora pedagogických pracovníků
vzdělávajících děti/žáky-cizince
V roce 2015 pokračoval
NIDV v budování systému
komplexní podpory pedagogických pracovníků
při začleňování dětí/žákůcizinců do výuky a jejich
vzdělávání, a to informační, metodické a vzdělávací. Systém je založen na fungování 13 krajských
kontaktních center podpory – NIDV, krajských koordinátorech, odborných pracovnících a provozu
poradního internetového portálu. Postupně vzniká také ucelená nabídka vzdělávacích programů
na podporu učitelů, kteří pracují ve svých školách
s dětmi – žáky cizinci.

Přehled počtu akcí k cizincům:
• Krajské kulaté stoly nazvané „Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávajících
děti/žáky-cizince“
Místa konání: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, Zlín
Počet účastníků celkem: 156
•

Aktivity:
Krajští koordinátoři ve spolupráci s odbornými
pracovníky zmapovali situaci na poli péče o cizince v každém kraji a zasíťovali relevantní aktéry. Poskytovali konzultace pedagogům a školám
při potížích s integrací dětí/žáků-cizinců. Organizovali vzdělávací programy pro pedagogické
pracovníky a v 10 krajích uspořádali tzv. krajské
kulaté stoly. Na nich se sešli nejen zástupci škol,
ale také všech organizací, které mají k problematice v daném kraji co říci.
V průběhu roku byl také aktualizován webový
portál http://cizinci.nidv.cz, který nabízí školám
prvotní orientaci v problematice a mimo jiné
nabízí metodické materiály, které lze využít přímo ve výuce.

Vzdělávací programy v rámci DVPP v celé ČR
Názvy seminářů:
	Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva
Integrace dětí / žáků ze zahraničí do českých škol
Dvojjazyčná (bilingvní) výchova
Čeština z druhé strany, jak ji učit děti-cizince I
Čeština z druhé strany, jak ji učit děti-cizince II
Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol
Počet účastníků celkem: 118
Počet uskutečněných seminářů: 12

•

Intervence poskytnuté pedagogům
Konzultace e-mailové, telefonické, osobní
i prostřednictvím elektronického formuláře
z webu http://cizinci.nidv.cz
Celkový počet intervencí: 131

Byly vytvořeny propagační materiály o systému
podpory ze strany NIDV, které byly distribuovány do škol, a dále bylo vytvořeno DVD s metodikou postupu přijetí žáka-cizince do základní školy. Krajští koordinátoři i odborní pracovníci byli
pravidelně proškolováni a probíhalo průběžné
vyhodnocování jejich činnosti.
V průběhu roku byly také vytvářeny a předkládány vzdělávací programy DVPP k akreditaci na
MŠMT.
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Konzultační centra NIDV
Vedle vzdělávání nabízí NIDV také metodickou
podporu a konzultace prostřednictvím svých konzultačních center (KC), která fungují ve všech krajích ČR. Jedná se o tyto formy podpory:
• Konzultace k realizaci a úpravám ŠVP PV
a ŠVP ZV – pro MŠ, ZŠ, nižší ročníky gymnázií, případně k realizaci kurikulární reformy ve
školách. Konzultace jsou školám a školským
zařízením poskytovány buď prostřednictvím
osobní návštěvy konzultantů ve školách, nebo
formou hromadných setkání s konzultanty na
krajských pracovištích NIDV.
•

•

Supervizní podpora pedagogům i celým pedagogickým sborům – MŠ, ZŠ, SŠ. NIDV rozšiřuje
nabídku o supervizní podporu pedagogům formou nabídky cyklu vzdělávacích programů (36
hod.), které si může objednat management
školy pro celý pedagogický sbor nebo v případě zájmu může být supervizní podpora nabídnuta v krajských pracovištích NIDV pro skupinu
pedagogů z různých škol. Supervizní podpora
je zaměřena na posílení kompetencí pedagoga, osobnostní rozvoj, spolupráci v týmu a přispívá k vytváření zdravého klimatu školy.
Individuální mentorská podpora pedagogů
– MŠ, ZŠ, SŠ. Mentor působí jako průvodce
konkrétního učitele v určité oblasti či tématu
a pomáhá mu nalézt správný směr či řešení.
Předávání znalostí a dovedností probíhá přímo
ve škole mentorovaného učitele.

Supervizní a mentorská podpora pedagogům MŠ,
ZŠ a SŠ vzhledem k omezeným možnostem akreditace MŠMT a problematickému uznání supervizní
a mentorské podpory jako legitimních forem profesního rozvoje pedagogů, včetně jejich finanční
náročnosti, nebyla v roce 2015 pedagogům poskytována.
V rámci konzultačního centra bylo nabízeno těchto 5 vzdělávacích programů k realizaci RVP PV
a RVP ZV:
Osobní konzultace k ŠVP PV (neakreditováno)
Osobní konzultace k ŠVP ZV (neakreditováno)
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Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských
školách (akreditováno)
Školní vzdělávací program – změny a realizace ve
výuce (akreditováno)
Konzultace k úpravám ŠVP ZV (neakreditováno,
pouze pro úpravy RVP od 1. 9. 2013)
Výše uvedené vzdělávací programy jsou využívány
školami v minimální míře.
Důvody: finanční náročnost, konzultace nelze
akreditovat MŠMT, školy se v průběhu let s RVP/
ŠVP již víceméně sžily.
O konzultaci školy žádají většinou při nástupu nového ředitele či ředitelky školy, který/á chce zavést
změny do ŠVP, dále při výrazně negativním hodnocení ŠVP ze strany ČŠI.

Metodická podpora činnosti NNO, SVČ, ŠK, ŠD
Cílem této metodické podpory je:
• poskytovat metodickou pomoc pedagogickým
pracovníkům škol a školských zařízení a pracovníkům pracujícím v NNO dětí a mládeže
a v NNO pracujících s dětmi a mládeží
• podílet se na obsahové a metodické přípravě
vzdělávacích programů a projektů pro NNO,
SVČ, ŠK, ŠD
• uskutečňovat metodické návštěvy na jednáních, akcích NNO, ČRDM a krajských rad dětí
a mládeže (např. CVVZ)
• systematicky podporovat rozvoj organizací
a zvyšování kvality činností prostřednictvím
osvěty k tématu uznávání neformálního vzdělávání a rozvoje kompetencí pracovníků pracujících v NNO
• zabývat se problematikou uznávání neformálního vzdělávání, podporou práce osobním
kompetenčním portfoliem
• spolupracovat na aktualizaci, revizi a vytváření
Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání
• ve spolupráci s NÚV, DZS, s Fondem dalšího
vzdělávání (MPSV) a dalšími partnery pořádat
společná setkání a kulaté stoly

Projekty financované z Evropského sociálního fondu
V roce 2015 realizoval a ukončil NIDV ve spolupráci s MŠMT a ostatními partnery pět projektů financovaných z Evropského sociálního
fondu – Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
• IPn Kariérní systém
• IPn K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
• IPo Rozvoj cizojazyčných a interkulturních
kompetencí žáků a učitelů základních škol
zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL
(Cizí jazyky pro život)
• IPo Informační centra digitálního vzdělávání –
ICDV
• IPo Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy
Zkratky:
IPn – individuální projekt národní
IPo – individuální projekt ostatní

Kariérní systém
Doba realizace 15. 3. 2012 – 31. 3. 2015,
náklady 28 395 036 Kč
Náplní a cílem projektu bylo řešení dlouhodobě
očekávaného systému v oblasti školství, který by
umožnil pedagogickým pracovníkům celoživotní
zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních
pravidel. Podmínkou pro jeho reálné fungování je
vytvoření víceúrovňových standardů pro učitele
i ředitele, popis podmínek a možností kariérního
postupu, příprava hodnoticích procesů a návrh institucionálního i finančního zajištění celého systému. Cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci
a vedoucí pracovníci škol.
Klíčové aktivity:
KA 01 Kariérní systém
• Příprava kariérního systému vycházejícího ze
schválené Koncepce kariérního systému učitelů, jehož úkolem je motivovat učitele a ředitele škol k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní
pedagogické práci a který jim umožní volbu
různých kariérních cest a postupů.

KA 02 Systém vzdělávání
• Tvorba systému vzájemně provázaných modulových vzdělávacích programů, které byly následně ověřeny v praxi. V únoru a březnu 2015
bylo realizováno ve všech krajích ČR celkem 53
informačních seminářů, kterých se zúčastnilo
1 257 účastníků z řad pedagogické veřejnosti.
KA 03 Profesní portfolio
• Vytvoření a ověření systému vedení profesních
portfolií jako základu pro hodnocení kvality
práce učitele. Portfolia slouží k evidenci a doložení absolvovaných vzdělávacích programů
v rámci DVPP, dalších forem podpory (např.
koučinku, mentoringu, supervize, konzultací),
údajů o samostudiu, vlastní praxi, zavádění
nově získaných poznatků do praxe, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích
potřeb.
Výstupy:
• Standard učitele
• Hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kariérním systému
• Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému
• Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů
• Kariérní systém učitelů – metodická příručka
pro učitele
• Kariérní systém učitelů – metodická příručka
pro ředitele škol
• Kariérní systém – informační brožura
• Kariérní systém – stanovení a popis nových
specializovaných činností
Metodiky a materiály jsou dostupné na http://
nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/karierni-system/
vystupy.ep/.
Závěrečná konference projektu se konala 5. března 2015 v Národní technické knihovně v Praze.
Jejím smyslem bylo informovat cílové skupiny
o výstupech projektu, zajistit propagaci projektu
a kariérního systému učitelů, ale také představit
vizi kariérního systému ředitelů.
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Udržitelnost:
Cílem je zajistit přípravu procesů implementace kariérního systému učitelů v období po ukončení IPn Kariérní systém a před zahájením vlastní implementace
v rámci plánovaného projektu IMKA (Implementace
kariérního systému učitelů). Příprava podrobného
plánu implementace byla realizována činností několika pracovních skupin, které se zaměřovaly jednak
na oblast legislativních úprav souvisejících se zavedením kariérního systému, jednak na problematiku
věcnou, časovou, finanční a organizační.
V závěru roku 2015 byla ustavena zvláštní pracovní
skupina, která měla za úkol revidovat obsah kariérního systému, nikoliv jeho implementaci. Po ukončení
činnosti této skupiny bude návrh implementace kariérního systému aktualizován podle nových výstupů.

K2 – kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání
Doba realizace 1. 10. 2012 – 30. 6. 2015,
náklady 45 510 411 Kč
Cílem projektu bylo nabídnout metodické a řídící
nástroje pro sebehodnocení kvality v nestátních neziskových organizacích (NNO) a školských zařízeních
pro zájmové vzdělávání. Strategicky se tím podporoval trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání. Dále pak tento projekt v souladu s Koncepcí
státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Strategií
celoživotního učení vytvořil předpoklady pro zvýšení prestiže neformálního vzdělávání, a tím i jeho budoucí uznávání pro kvalifikaci i pracovní zařazení.
Cílovou skupinu projektu tvořili vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání
a pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží, dále
děti a mládež – účastníci neformálního vzdělávání, pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, zaměstnanci vysokých škol, vyšších
odborných škol, účastníci dalšího vzdělávání a instituce poskytující další vzdělávání.
Klíčové aktivity:
KA 01 Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového):
• Zavedení nástrojů řízení růstu kvality do běžné
praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového), podpora jejich konkurenceschopnosti. Výstupem byl on-line systém pro
řízení kvality OLINA.
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KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (vč. zájmového)
• Příprava podmínek pro zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, definování
a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávání.
Výstupem byl on-line nástroj pro zápis kompetencí a plánování osobnostního rozvoje Osobní
kompetenční portfolio – OKP.
Součástí této aktivity bylo Studium pedagogiky
volného času (SPVČ), v jehož rámci byl pilotně
ověřen připravený kvalifikační vzdělávací program a mentoringový systém rozvoje pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro
zájmové vzdělávání. V roce 2015 se uskutečnilo
40 těchto kurzů a prošlo jimi 983 pedagogů.
Akce a vzdělávací programy uskutečněné
v rámci realizace obou klíčových aktivit projektu K2 absolvovalo celkem 7 790 účastníků.
Projekt vyvrcholil 20. května 2015 závěrečnou
konferencí, která se uskutečnila v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Na konferenci
byly představeny nové informace z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, činnosti
jednotlivých klíčových aktivit a jejich výstupy.
Ze strany účastníků byl také velký zájem o odpolední pracovní dílny k jednotlivým klíčovým
aktivitám a nástrojům (on-line systémům),
které v rámci projektu vznikly.
Výstupy:
• Metodika – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace,
(sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání
• Metodika pro odborné konzultanty
• Metodika pro konzultanty k zavádění kvality
• Implementační příručka pro zavádění kvality
prostřednictvím aplikace OLINA
• On-line nástroj pro zápis kompetencí a plánování osobnostního rozvoje Osobní kompetenční portfolio (http://znv.nidv.cz/okp)
• On-line sytém pro řízení kvality OLINA (http://
kvalita.nidv.cz)
Metodiky a příručka jsou dostupné na http://znv.
nidv.cz/k2/publikace, další informace o projektu
na www.ka2.cz.

J

A

ZY

KY PRO

OT

IV

CIZÍ

Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků
a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích
a metody CLIL – Cizí jazyky pro život

Ž

Doba realizace 1. 10. 2014 – 31. 8. 2015,
náklady 50 269 777 Kč
Cílem projektu bylo zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků a pedagogických pracovníků základních škol vč. malých škol do 200
žáků a malotřídek s důrazem na rozvoj schopností
aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty mimo
výuku ve škole, ale též při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu i v osobním a společenském životě.
Klíčové aktivity
KA 01 Rodilí mluvčí do škol
Cílem této aktivity byl nábor a zavádění rodilých
mluvčích do českých škol, jejich metodické vedení
a proškolování k využívání metody CLIL a efektivnímu působení ve školách.
Celkem bylo uvedeno 141 anglicky, německy
a francouzsky mluvících rodilých mluvčích do
204 základních škol ve všech krajích ČR.
Výstupem této aktivity je analytická studie popisující problematiku zavádění a fungování rodilých
mluvčích jak z hlediska legislativního, tak pedagogického a organizačního, který by do budoucna
mohl sloužit pro MŠMT jako metodický a koncepční návod pro systémovou práci s rodilými
mluvčími v českých školách.

KA 02 Podpora internacionalizace škol
Cílem této klíčové aktivity byla metodická a informační podpora škol při tvorbě a realizaci mezinárodních projektů škol formou cyklu seminářů,
workshopů, konzultací a příkladů dobré praxe:
• Seznámení s možnostmi mezinárodní spolupráce formou projektových aktivit
• Získání informací, kde je možné žádat o finanční či metodickou podporu a kde lze nalézt potenciální zahraniční partnery
• Získání zkušeností s výstavbou projektové žádosti
Vzdělávání v této aktivitě absolvovalo 80 pedagogických pracovníků.
KA 03 Nebojte se CLIL
(Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka odborného předmětu a cizího
jazyka)
Cílem této aktivity bylo propagovat metodu CLIL,
odbourávat nedůvěru a podpořit školy a učitele při
jejím širokém zavádění a metodicky vést a vzdělávat rodilé mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve
školách.
V rámci této aktivity se uskutečnilo 80 seminářů,
ukázkových hodin nebo vzdělávacích programů na
klíč a 200 konzultací. Podpořeno bylo 250 pedagogů a následně 5 000 žáků v hodinách s využitím metody CLIL.
KA 04 Brána jazyků
Od podzimu 2014 v projektu probíhalo 39 prezenčních jazykových kurzů, které v červnu 2015
úspěšně absolvovalo celkem 488 učitelů převážně
nejazykových předmětů.
V rámci této klíčové aktivity byl poprvé v českém
školství pilotně ověřen individualizovaný řízený
blended learning zaměřený na rozvoj ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce (s využitím výukového systému DynEd), v němž studovalo 72 učitelů a 1 217 žáků z 24 základních škol.
V červenci 2015 se v rámci projektu uskutečnila
Letní škola anglického, německého a francouzského jazyka s rodilými mluvčími, které se účastnilo 50 učitelů.
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Výstupy:
Projektovými aktivitami bylo podpořeno celkem
1 240 pedagogických pracovníků a cca 35 000
žáků. Zároveň byl pilotně ověřen systém kaskádovité podpory (organizační, metodické, vzdělávací)
rodilých mluvčích se zapojením mnoha subjektů
(krajských koordinátorů NIDV, tutorů, uvádějících
učitelů, pedagogických sborů a managementu podpořených škol, partnerských institutů a organizací).
Projekt vyvrcholil 22. června 2015 závěrečnou
konferencí v Praze, kde byl kromě výstupů projektu představen dokumentární film Cizí jazyky pro
život.
Sborníky
•

Nebojte se CLIL

•

Podpora internacionalizace

•

Rodilí mluvčí do škol

Publikace jsou dostupné na
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/cjz/vystupy.ep/.
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Informační centra digitálního vzdělávání – ICDV
Doba realizace 1. 12. 2014 – 31. 7. 2015,
náklady 27 398 535 Kč
Cílem projektu byl rozvoj a zvýšení digitálních
kompetencí řídících a pedagogických pracovníků
na školách prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Projekt rovněž zahájil vzdělávání ředitelů škol v oblasti
bezpečnosti práce ve virtuálním prostředí. Na jeho
základě ředitel s mentorem vybrali společně nosné praktické aktivity pedagogů ve výuce a s metodikem ICT aktualizovali ICT plán školy.
Všechny aktivity byly doprovázeny e-learningovou
a on-line podporou. V projektu probíhala evaluace profesního rozvoje s využitím aplikace Škola21
a modelu TCPK (Technological, Pedagogical, Content Knowledge).
Klíčové aktivity:
KA 01 Koučink, mentoring a podpora pedagogických
pracovníků formou asistence při pedagogických
a technických problémech s využitím ICT ve výuce
• Vytvoření týmu mentorů a tutorů e-learningových kurzů, kteří působili po celé republice.
Byla vytvořena on-line podpora s akreditovanými vzdělávacími programy a s oporami pro
využívání mobilních dotykových zařízení ve
vzdělávání a on-line podpora pro pedagogické
pracovníky, která sloužila jako uživatelská podpora. Pomocí diskuzních fór mohli pedagogičtí
pracovníci konzultovat s tutory, mentory, lektory nebo mezi sebou.
KA 02 Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky
• Týmem expertů NIDV bylo vybudováno on-line
vzdělávací a komunikační prostředí, které
obsahovalo LMS, webináře, on-line úložiště,
helpdesk, testovací prostředí výukových aplikací, evaluační modul. Byl vytvořen obsah
jednotlivých vzdělávacích programů a základy
školního vzdělávacího prostředí pro všechny zapojené školy v novém on-line prostředí.
Současně byly migrovány e-learningové kurzy
z KA 01.

Výstupy:
• 45 podpořených základních a středních škol v ČR
• 1 174 úspěšně podpořených osob
• 70 odborně vyškolených lektorů, tutorů a mentorů
• 11 akreditovaných vzdělávacích programů na
podporu řídících pracovníků škol a pedagogů
s odborným i didaktickým obsahem
• závěrečná evaluační zpráva o využívání mobilních zařízení ve výuce

Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti
zdravého životního stylu a dopravní
výchovy
Doba realizace 9. 10. 2014 – 31. 7. 2015,
náklady 6 326 692 Kč
Cílem projektu byla podpora a rozšíření vzdělávání
žáků a pedagogů základních škol ve Středočeském kraji v oblasti preventivních programů pro zdravý životní
styl a dopravní výchovu. Jeho náplní byla aktualizace
a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů
v oblasti zdravého životního stylu, bezpečnosti a ohleduplného chování v silničním provozu. Hlavním programem projektu bylo zážitkové vyučování a moderní
zábavné metody práce s pedagogy a s žáky.
Klíčové aktivity:
KA 01 Zpracování didaktických materiálů a vzdělávacích programů na základě revidovaného RVP ZV
• Tvorba metodik dopravní výchovy pro 1. a 2.
stupeň ZŠ, akreditovaného vzdělávacího programu „Na zdraví“, akreditovaného vzdělávacího programu „Dopravní abeceda!“ a profilů
koordinátora prevence dopravní výchovy na
ZŠ a zdravého životního stylu na ZŠ.
KA 02 Pilotní ověření vzdělávacích programů
a výukových objektů pro zdravý životní styl a dopravní výchovu
• Ověření metodik a vzdělávacích programů vytvořených v KA 01 a proškolení pedagogů na
koordinátory prevence výchovy ke zdraví a dopravní výchovy. Proběhly jednak semináře pro

učitele – 4x Zdravý životní styl a 4x Dopravní výchova – za účasti 430 pedagogů, jednak
„Dny ve škole“ s přímou realizací výukových
zážitkových programů pro děti, jichž se ve 32
školách zúčastnilo 2 773 žáků.
KA 03 Poradenská a konzultační podpora
• Bylo poskytnuto 100 konzultací a poradenství
pedagogickým pracovníkům škol a 47 lektorům.
KA 04 Evaluace projektu a závěrečný seminář
• Realizace vzájemné výměny zkušeností škol;
příklady dobré praxe na školách probíhaly formou zážitkových lekcí a byly zapracovávány do
školních vzdělávacích programů; zpracování
Závěrečné zprávy o systému DVPP v oblasti
zdravého životního stylu a dopravní výchovy.
Výstupy:
• Kompetenční profil Koordinátora DV
• Kompetenční profil koordinátora výchovy ke
zdravému životnímu stylu
• Metodická příručka zdravého životního stylu
• Manuál vzdělávacího programu „Zdravý životní styl“
• Metodika ke vzdělávacímu programu Dopravní výchova a zážitkové lekce
• SYLABUS ke vzdělávacímu programu Dopravní
výchova a zážitkové lekce
• SYLABUS pro vzdělávací program „Zdravý životní styl“
• Výměna předvedení zážitkových lekcí mezi
školami
• Metodický materiál pro zážitkové lekce
• Zážitkové lekce dopravní výchovy
• Závěrečná zpráva o systému DVPP
Výstupy projektu jsou ke stažení na http://www.
projektzad.cz/.
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Přehled projektů NIDV realizovaných v OP RLZ

1.

2.

3.

Druh
projektu

Název projektu

IPn

Zavádění Rámcového
vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání
(RVP ZV) do praxe (Koordinátor)

IPn

Model vzdělávání
vedoucích pracovníků
škol a školských zařízení
(Úspěšný ředitel)

IPn

Rozvoj specifických kompetencí pedagogických
a odborných pracovníků
ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ,
SŠ, VOŠ (Brána jazyků)

Číslo projektu

CZ.04.1.03./
3.1.00.3/0003

Doba
realizace
projektu

Cíl projektu

Cílem projektu bylo poskytnout
školám metodickou pomoc při
1.6.2005 tvorbě školních vzdělávacích
programů podle RVP ZV, a tím
–
napomoci reformě základního
30.11.2007 vzdělávání – zvýšit kvalitu vzdělávání a prosadit nové trendy do
vzdělávacího procesu.

CZ.04.1.03/
3.1.00.5/0003

1.12.2005
–
30.9.2008

Cílem projektu bylo vytvořit
nový model systémové přípravy pro vedoucí pracovníky škol
a školských zařízení v rámci
České republiky a jeho ověření
v praxi.

CZ.04.1.03./
3.1.00.5/0004

1.10.2005
–
29.2.2008

Cílem projektu bylo zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti a rozšíření
její komunikační operativnosti
v Evropském kontextu.

Projekty celkem

Výše čerpané
dotace v Kč

52 979 583,00

44 752 698,93

68 802 120,24

166 534 402,17

Přehled projektů NIDV realizovaných v OP VK
Druh
projektu

1.

2.
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Název projektu

IPn

Koordinátor S1 –
Příprava vedoucích
pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu
a realizaci ŠVP
(Koordinátor S1)

IPn

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

Číslo projektu

CZ.1.07/4.1.00/
06.0004

CZ.1.07/4.1.00/
06.0014

Doba
realizace
projektu

Cíl projektu

Výše čerpané
dotace v Kč

1.2.2009
–
31.10.2009

Cílem projektu bylo realizovat
systémové aktivity na národní
úrovni s důrazem na kurikulární
reformu, kvalitní přípravou
vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP posílit kompetence
pedagogických pracovníků
středních odborných škol a připravit je na tvorbu a zavádění ŠVP
v jednotlivých SOŠ a SOU.

10 195 522,14

1.5.2009
–
31.8.2012

Cílem projektu bylo navrhnout a pilotně ověřit systém
vzdělávání pedagogických
pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší
pedagogickou a odbornou
veřejnost o zavádění systému
autoevaluace do praxe škol.

13 878 649,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IPn

IPn

IPn

IPn

Příprava podmínek
reformované maturitní
zkoušky
(PRO.MZ – aktivita
CISKOM)

Klíče pro život – Rozvoj
klíčových kompetencí
v zájmovém a neformálním vzdělávání

Aktivační centra –
vzdělávání pro těžce
zdravotně postižené
(Aktivační centra)

Kariérní systém
(Kariéra)

IPn

K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

IPo

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

IPo

Personální řízení
(PEŘÍ)

1.4.2009
–
31.3.2013

Cílem projektu byla příprava
personální infrastruktury pro
zabezpečení realizace nové
maturitní zkoušky (proškolení
maturitních komisařů, zadavatelů, hodnotitelů MZ apod.
a realizace individuálních
konzultací).

81 588 677,21

01.04.2009
–
28.02.2013

Projekt řešil cílenou systémovou podporu rozvoje
jednotlivých vzdělávacích
oblastí a obsahu zájmového
a neformálního vzdělávání
v závislosti na strategických
dokumentech ČR a EU,zejména pak s ohledem na
jejich naplňovaní, na aktuální
potřeby společnosti a cílových skupin, s ohledem na
naplňování nového školského
zákona, koncepci státní politiky a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
a Školní vzdělávací program
ve školských zařízeních pro
zájmové vzdělávání.

174 809 469,34

1.9.2012
–
30.6.2014

Cílem projektu bylo vytvořit
podmínky pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami
a autismem, kteří jsou žáky
základních škol speciálních.

18 693 033,10

15.3.2012
–
31.3.2015

Cílem projektu bylo vypracovat kariérní systém učitelů
a ředitelů škol umožňující
celoživotní zvyšování kvality
jejich práce s návazností na
motivující systém odměňování podle transparentních
pravidel.

28 395 036,11

1.10.2012
–
30.6.2015

Cílem projektu bylo zavedení
nástrojů řízení kvality do
běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně
zájmového) a tím
podpořit jejich kvalitu a zvýšit
konkurenceschopnost.

45 510 411,11

CZ.1.07/1.1.00/
08.0082

1.1.2010
–
31.5.2011

Cílem projektu byla podpora
výuky formou Content and
Language Integrated Learning
(CLIL) a zvýšení povědomí
pedagogické veřejnosti
o možnostech využití metody
CLIL ve výuce ve školách.

10 783 150,94

CZ.1.07/1.3.00/
08.0201

1.9.2009
–
31.1.2012

Cílem projektu bylo zvyšování
kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení
v oblasti řízení a personální
politiky.

10 667 797,72

CZ.1.07/4.1.00/
06.0017

CZ.1.07/4.1.00/
06.0011

CZ.1.07/4.1.00/
33.0014

CZ.1.07/4.1.00/
33.0002

CZ.1.07/4.1.00/
33.0013
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Cílem projektu bylo vytvořit

Projektový manažer
250+
(PM 250+)

CZ.1.07/1.3.00/
14.0079

IPo

Metodická podpora
pedagogů základních
uměleckých škol v oblasti řízení zavádění
školních vzdělávacích
programů
(Podpora ZUŠ)

CZ.1.07/1.3.00/
14.0059

IPo

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

CZ.1.07/1.3.00/
19.0006

IPo

IPo

Zvyšování kvalifikace
pedagogů
(SPAP)

IPo

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

IPo

Informační centra digitálního vzdělávání
(ICDV)

IPo

Vzdělávání a podpora
ZŠ v oblasti zdravého
životního stylu a dopravní výchovy
(Zdraví a dopravní
výchova)

IPo

Rozvoj cizojazyčných
a interkulturních kompetencí žáků a učitelů
základních škol zaváděním rodilých mluvčích
a metody CLIL
(Cizí jazyky pro život)

1.4.2010 a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí projektových
–
30.11.2012 manažerů v oblasti projekto-

10 818 795,35

1.10.2010
–
30.4.2013

Cílem projektu bylo zvýšit
kompetentnost pracovníků
ZUŠ v oblasti přípravy a zavádění ŠVP ZUŠ.

9 903 666,41

1.3.2011
–
28.2.2014

Cílem projektu bylo vytvořit
komplexní systém podpory
koordinátorů ICT na ZŠ a SŠ.

7 879 468,53

1.9.2011
–
31.8.2014

Cílem projektu bylo umožnit
doplnění vzdělání pedagogickým pracovníkům, kterým
chybí zákonem stanovená
pedagogicko-psychologická
kvalifikace a studium pro
asistenty pedagoga a pro
pedagogy volného času.

12 777 754,08

1.1.2012
–
31.12.2014

Cílem projektu bylo podpořit
implementaci nového doplňujícího vzdělávacího oboru
„Etická výchova“ do
základních škol a víceletých
gymnázií dle opatření č. j.
12586/2009-22 ze dne 16.
12. 2009 o zavedení etické
výchovy do RVP.

20 819 583,00

1.12.2014
–
31.7.2015

Cílem projektu bylo zvýšení digitálních kompetencí
řídících a pedagogických
pracovníků prostřednictvím
DVPP v souladu se strategií
digitálního vzdělávání MŠMT
a s některými prvky Profil
Škola21 a modelu TCPK
(Technological,Pedagogical,
Content Knowledge).

27 398 535,37

9.10.2014
–
31.7.2015

Cílem projektu bylo podpořit a rozšířit vzdělávání
žáků a pedagogů ZŠ v oblasti
preventivních programů pro
zdravý životní
styl a dopravní výchovu.

6 326 692,20

10.10.2014
–
31.8.2015

Cílem projektu bylo zvyšování
interkulturních a jazykových
kompetencí žáků a pracovníků základních škol s
důrazem na jejich schopnost
aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku
ve škole, ale též při
profesní přípravě, uplatnění
na pracovním trhu i v osobním a společenském životě.

50 269 777,25

vého řízení ve školství.

CZ.1.07/1.3.00/
19.0005

CZ.1.07/1.1.00/
26.0114

CZ.1.07/1.3.00/
51.0028

CZ.1.07/1.1.00/
53.0016

CZ.1.07/1.1.00/
55.0006

18.

19.

20.

21.

22.

GP

Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků škol
a školských zařízení –
Brána jazyků otevřená
Královéhradecký kraj
(Brána jazyků HK)

GP

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických
pracovníků základních
a středních škol Karlovarského kraje – Brána
jazyků otevřená
(Brána jazyků KV)

GP

Zvyšování kompetencí
vedoucích pracovníků
ZUŠ
(ZVYKOM)

GP

Vytvoření vzdělávacích
modulů pro pracovníky
působící v oblasti cestovního ruchu (Moduly
vzdělávání pro cest.
ruch)

GP

Profesní rozvoj pedagogů
předškolního vzdělávání
(Mateřinky)

CZ.1.07/1.3.01/
01.0004

CZ.1.07/1.3.11/
01.0007

CZ.1.07/1.3.02/
02.0006

CZ.1.07/3.2.09/
01.0026

CZ.1.7./1.3.42/
02.0013

1.12.2008
–
30.9.2011

Cílem projektu bylo prohloubení a rozšíření jazykových
kompetencí pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol, získání a prohloubení
metodických kompetencí
učitelů všech stupňů škol,
kteří cizí jazyk učí nebo budou
učit, získání zahraničních zkušeností v anglicky a německy
mluvících zemích.

9 992 700,63

1.1.2009
–
30.9.2010

Cílem projektu bylo prohloubení a rozšíření jazykových
kompetencí pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol, získání a prohloubení
metodických kompetencí učitelů všech stupňů škol, kteří
cizí jazyk učí nebo budou učit.

3 820 657,18

1.11.2009
–
31.5.2012

Cílem projektu bylo zajistit
rozvoj kompetencí řídících
pracovníků ZUŠ v oblasti
řízení a personální práce, realizovat systematické vzdělávání v oblasti řízení a personální
práce, vytvořit a realizovat
systém výměny zkušeností
a příkladů "dobré praxe" a implementovat získané znalosti,
dovednosti a zkušenosti do
systému řízení jednotlivých
škol a ověřit jejich efektivitu.

2 382 361,75

10.5.2010
–
31.10.2012

Cílem projektu bylo vytvořit
sadu vzdělávacích modulů
pro oblast cestovního ruchu
včetně komplexní pedagogické dokumentace, ověřit ji na
vzorku osob z cílové skupiny
a na základě zpětné vazby
vytvořit finální podobu vzdělávacích modulů.

2 524 129,04

1.12.2012
–
31.8.2014

Cílem projektu bylo zvýšení
kvality počátečního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou
prostřednictvím podpory
profesního rozvoje pedagogů
předškolního vzdělávání –
formou zvýšení kompetencí
v oblasti ICT, osobnostního
rozvoje, rozšíření odborných
znalostí v oblasti psychologie
a výchovy dítěte a v oblasti
zážitkové pedagogiky.

1 614 274,57

Projekty celkem

561 050 142,03

IPn – Individuální projekt národní: příjemcem dotace je MŠMT, NIDV je partnerem s finančním příspěvkem, realizace na území celé ČR
IPo – Individuální projekt ostatní: NIDV je příjemcem dotace, poskytovatelem dotace je MŠMT, realizace na území ČR mimo hl. město Praha
GP – grantový projekt, NIDV je příjemcem dotace, poskytovatelem dotace je krajský úřad, realizace na území kraje
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Další činnosti NIDV
V rámci dalších podpůrných a doplňkových činností k DVPP vykonává NIDV tyto aktivity:
• Příprava a předložení vzdělávacích programů k akreditaci na MŠMT
• Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci
lektor dalšího vzdělávání
• Koncepční a analytická činnost, expertní služby
• Administrativní zajištění programů státní
podpory
• Mezinárodní spolupráce

Příprava a předložení vzdělávacích
programů k akreditaci na MŠMT
NIDV aktuálně reaguje na poptávku v oblasti vzdělávání a zároveň přináší v souladu s požadavky
MŠMT nové náměty a témata vzdělávacích programů ve všech oblastech DVPP. Cílem je připravit a nabídnout učitelům všech druhů a typů škol
a školských zařízení vzdělávací aktivity, které jim
přinesou nové odborné informace a metodická
doporučení pro jejich pedagogickou práci. Takto
připravené vzdělávací programy musejí být dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), akreditovány MŠMT. Akreditační
řízení probíhá 5krát ročně.
V roce 2015 bylo akreditováno 328 vzdělávacích
programů NIDV.

Autorizovaná osoba pro profesní
kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání
Autorizaci pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání upravuje zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizace
se uděluje jen pro profesní kvalifikaci, pro kterou
je schválen kvalifikační standard a hodnoticí standard – viz Národní soustava kvalifikací. Autorizaci
uděluje příslušný autorizující orgán – MŠMT na základě písemné žádosti.
Záměrem NIDV bylo stát se autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci – lektor dalšího vzdě44

lávání. Za tímto účelem byly v roce 2015 zahájeny
aktivity směřující k získání statutu autorizované
osoby a příprava nabídky diagnostiky kompetencí,
modulového vzdělávání připravujícího na složení
zkoušky a studijních materiálů. Na základě žádosti
a splnění podmínek byli schváleni dva zástupci autorizované osoby NIDV.
Aktivita NIDV v získání statutu autorizované osoby
u MŠMT dále bude spočívat v nabídce diagnostiky
kompetencí a modulového vzdělávání připravujícího na složení zkoušky. Vzdělávací program pro autorizované osoby z řad pedagogických pracovníků
byl připraven a podán k akreditaci. V roce 2016
bude připraven vzdělávací program na vzdělávání
lektorů dalšího vzdělávání zaměřený na přípravu
lektorů ke zkoušce z profesní kvalifikace.

Koncepční a analytická činnost, expertní služby
NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci
s MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě, připomínkování a analýzách strategických vzdělávacích dokumentů a materiálů do gremiálních porad
MŠMT i vlastní vzdělávací činnosti. Současně monitoruje nové trendy v oblasti vzdělávání a výstupy
z českých i zahraničních výzkumů a projektů. Pracovníci NIDV jsou členy několika expertních skupin;
výstupy práce těchto skupin jsou zohledňovány při
plánování činnosti organizace i samotného MŠMT.
V rámci koncepční činnosti se NIDV v roce 2015
zapojil (mimo jiné) do tvorby či připomínkování
a úprav následujících dokumentů:
• Strategie celoživotního učení
• Zpráva o plnění Implementačního plánu strategie celoživotního učení 2009–2015
• Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy jednotlivých krajů ČR
• Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2014–2020
• Podklady pro udělování značky kvality NNO
pracujícím s dětmi a mládeží
• Analýza stavu potřeb DVPP – ve školách a školských zařízeních, v zařízeních institucionální
výchovy

NIDV také provozuje vlastní Portál výzkumů o dětech a mládeži (www.vyzkum-mladez.cz).
Významnou součástí koncepční činnosti NIDV je
spolupráce při tvorbě kariérního systému učitelů a ředitelů škol. Vývojem tohoto nástroje, který má umožnit celoživotní zvyšování kvality práce
učitelů a ředitelů s návazností na motivující systém
odměňování podle transparentních pravidel, se
NIDV zabýval prostřednictvím národního projektu Kariérní systém, který byl realizován v období
15. 3. 2012 – 31. 3. 2015. V rámci udržitelnosti výstupů tohoto projektu byl v období duben–srpen
2015 realizován rezortní projekt Kariérní systém,
jehož výstupem je podrobná analýza informačních
systémů – technických platforem pro podporu řízení a logistiky kariérního systému. V září 2015
byla ustavena pracovní skupina, jejímž cílem je revize obsahu kariérního systému. Původně zamýšlená aktivita „e-learningové semináře“ nebyla na
základě rozhodnutí MŠMT realizována.
Evaluace vzdělávacích programů NIDV
NIDV 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 oblastí
i strategického plánování celé organizace.
V roce 2015 bylo realizováno sedm samostatných
analýz zaměřených na zjišťování aktuálních potřeb DVPP u jednotlivých cílových skupin. Výstupy z těchto analýz byly následně zohledněny při
tvorbě vzdělávací nabídky NIDV na rok 2016.

Administrativní zajištění programů
státní podpory
Cílem těchto činností NIDV je v těsné spolupráci s příslušnými odbory MŠMT zajistit administrativně a technicky (systémovou elektronickou
podporou):
•

programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta
2011–2015, a zkvalitnit tak práci NNO pracujících s dětmi a mládeží po stránce metodické
a obsahové, správu databáze NNO pracujících
s dětmi a mládeží, NNO dětí a mládeže, které
podávají žádosti o státní dotace v rámci Programu státní podpory dětí a mládeže

•

dotační programy v oblasti primární prevence rizikového chování – Prevence kriminality
a Protidrogová prevence

•

dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na rok 2015

•

analýza a optimalizace podpory dotačních řízení a programů Integrace Romů, Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů
v prostředí reálné praxe

•

metodickou, konzultační a kontrolní činnost
pro žadatele o státní podporu včetně realizace
metodických seminářů pro ně

1. Analýza stavu potřeb DVPP ve formálním
vzdělávání
Analýza stavu potřeb DVPP – zařízení institucionální výchovy
Analýza stavu potřeb DVPP – předškolní vzdělávání
Analýza stavu potřeb DVPP – základní vzdělávání
Analýza stavu potřeb DVPP – střední vzdělávání
2. Analýza stavu potřeb DVPP v zájmovém a neformálním vzdělávání
Analýza stavu potřeb DVPP – školní družiny
(ŠD) a školní kluby (ŠK)
Analýza stavu potřeb DVPP – střediska volného
času (SVČ)
Analýza stavu potřeb DVPP – nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží
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Druh dotačního řízení

Podáno
žádostí

Z toho
formálně
v pořádku

V roce 2015 zajistil NIDV pro MŠMT a pracovníky
škol a školských zařízení, resp. NNO administrativně-technické práce a zázemí těchto dotačních
programů:

Program pro „NNO
1 uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

13

13

2

Program pro střešní
organizace

9

9

3

Program pro NNO
s pobočnými spolky

24

22

173

84

Program pro NNO
4 bez pobočných
spolků

Poznámka

18

Započato v r.
2015 vč. formál18 ního hodnocení,
přidělení dotace
až v 2016

Program pro podporu
investičních záměrů

108

Započato v r.
2015 vč. formál8 ního hodnocení,
přidělení dotace
až v 2016

7 Prevence kriminality

174

95

8 Protidrogová prevence

132

96

Program podpory
9 romských žáků
– 1. pololetí

130

125

Program podpory
10 romských žáků
– 2. pololetí

144

136

70

64

5

6

Program pro podporu
ICM

Program podpory
nadaných žáků na zá11
kladních a středních
školách

12

Program pro organizaci soutěží

Celkem

212

1 207

NIDV zajišťuje
pouze provoz
199 informačního
systém a jeho
podporu
869

NIDV vyvinulo v roce 2015 informační systémy pro
podporu dotačních řízení pro prvních 6 dotačních
programů. Současně u všech dotačních řízení (kromě soutěží) realizuje sběr žádostí, jejich formální
hodnocení a přípravu podkladů pro jednání výběrové komise.
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Mezinárodní spolupráce
Cílem mezinárodních aktivit je zapojení NIDV do
mezinárodních projektů a sítí vytvořených v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a výměna zkušeností s obdobně zaměřenými zahraničními institucemi. V NIDV je tato spolupráce
realizována jak prostřednictvím evropských projektů a mobilit, tak i dalšími formami, např. účastí
zástupců NIDV na zahraničních konferencích a mezinárodních seminářích atd.
V rámci aktivit vyplývajících z členství NIDV v EAICY se v roce 2015 stal zástupce NIDV členem jeho
prezídia. Jako člen sítě ENYC (Evropská síť středisek mládeže) se NIDV připojil ke dvěma projektům
realizovaným partnerskými organizacemi, zástupce NIDV se současně zúčastnil generálního shromáždění konaného v Arménii.
Zapojení do mezinárodních projektů
• V rámci programu Erasmus+ (Klíčová aktivita
Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání)
byl grantem podpořen projekt NIDV s názvem
Inkluzivní vzdělávání v Evropě určený pro odborné zaměstnance institutu. První plánovaná
mobilita se ve spolupráci s partnerskou organizací uskutečnila v Portugalsku. Druhá mobilita
proběhne v roce 2016 ve Španělsku.
• V roce 2015 byl schválen také projekt Organizovaná zájmová činnost v krizi, jehož hlavní
část bude uskutečněna v průběhu roku 2016.
• V roce 2015 byl zahájen víceletý projekt EFFeCT
(European Methodological Framework
for Facilitating Professional Collaboration
among Teachers), jehož cílem je podpořit
mechanismy vzájemného profesního rozvoje
mezi učiteli a dalšími zainteresovanými stranami z řad jiných vzdělavatelů, zástupců státní správy, samosprávy či místních nestátních
organizací. Plánovaná realizace je 30 měsíců
a hlavním výstupem bude společný rámec
pro usnadnění vzájemného učení se mezi učiteli. NIDV se tím zapojil do realizace projektu s významnými zahraničními univerzitami
a organizacemi pro profesní vzdělávání učitelů – mezi partnery jsou vysoké školy z Finska,
Velké Británie a Irska či litevský Národní vzdělávací institut.

Zahraniční delegace, které navštívily NIDV v roce 2015
Přijetí francouzských stážistů ke studijnímu pobytu v ČR v rámci vzdělávacího kurzu pro budoucí
animátory organizace CIMEA.
Program byl doplněn metodickými návštěvami českých zařízení zájmového vzdělávání, event. účastí
na jejich aktivitách přímé práce s dětmi (např. příměstské tábory).

23.–31. 8. 2015

Přijetí pracovníků Ministerstva mládeže a sportu Rumunska
Čtyřdenní studijní pobyt v Praze – desetičlenná skupina odborných pracovníků. Cílem návštěvy bylo
informovat hosty o využívání fondů ESF pro rozvoj práce s mládeží a sportovní aktivity a předat zkušenosti z evropských projektů.

15. 7. 2015

Přijetí finských odborníků na studijním pobytu v ČR
Setkání s 12 experty z členských organizací sítě HAAVE-network – organizací pracujících s dětmi
a mládeží, škol, institucí samosprávy a NNO. Pobyt se realizuje jako projekt KA1 programu Erasmus+,
koordinátorem je Akademie mládeže Helsinky.

21. 9. 2015

Návštěva zástupkyně Státního ministerstva kultu (ministerstva školství) Svobodného státu Sasko
Dr. Elke Ehrlich, vedoucí referátu gymnázií a jazykového vzdělávání (oficiální pracovní stáž na
MŠMT, NIDV, v Saské kontaktní kanceláři v Praze, Univerzitě Karlově a několika ZŠ a SŠ).
Témata jednání v NIDV: jazykové vzdělávání, podpora pedagogů při práci s žáky – dětmi cizinců
a k problematice inkluzivního vzdělávání.

22. 10. 2015

Počet
zástupců NIDV

Přehled účasti pracovníků NIDV na konferencích a aktivitách v zahraničí v roce 2015

Místo konání

Termín

Akce a přínos pro NIDV

USA

10.–31. 1. 2015

International Visitor Leadership Program, IVLP – Setkání učitelů anglického jazyka v rámci Programu vůdčích osobností pro zahraniční návštěvníky (příklady dobré praxe z amerických škol a vzdělávacích institucí)

1

Arménie – Jerevan

22.–25. 1. 2015

Generální shromáždění ENYC – zastoupení NIDV v organizaci

1

Polsko – Gdyně

25.–28. 3. 2015

Explory week – vytváření příležitostí pro mladé lidi – Start Up. Spolupráce
partnerů V4 a výměna zkušeností. Prezentace NIDV a doprovod studentů.

1

Slovensko – Bánská Bystrica 8.–10. 4. 2015

Mezinárodní konference – Odborná účast vedení NIDV

3

Polsko – Varšava

20.–23. 5. 2015

UNI & NFL Developing intercultural competence: Koncepce podpory
PP dětí-žáků cizinců

1

Německo – Mnichov
Rakousko – Poysdorf

1. 6. 2015
3. 6. 2015

Kurz základní robotiky – Doprovod studentů robotiky v rámci Talentcentra
Příprava mezinárodního semináře v rámci DVPP

2
1

Belgie – Brusel

19.–25. 7. 2015

Milset-Expo-Sciences International (ESI) – doprovod studentů a představení studentských projektů SOČ

1

Dánsko – Odense

8.–14. 8. 2015

Konference WCGTC: Prezentace na téma Implementaci SPN v ČR,
zkušenosti z podpory učitelů pro práci s nadanými žáky v zahraničí

1

Belgie – Brusel

28.–30. 9. 2015

European Talent Centres – Registrace Talentcentra do evropské sítě

1

Itálie – Milán

17.–22. 9. 2015

Mezinárodní soutěž EUCYS – Doprovod studentů Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

1

Nizozemsko – Leiden

10.–13. 9. 2015

Mezinárodní projekt KSPN: Příprava realizace projektu ERASMUS+

1

Dánsko – Odense

30. 9. – 3. 10. 2015

Mezinárodní konference IASC „Kooperatívní učení – čelit výzvám 21. st.“:
Prezentace akčního výzkumu

1

Portugalsko – Lisabon

9.–17. 10. 2015

Erasmus+ mobilita: projekt Inkluzívní vzdělávání v Evropě: vzdělávání
odborných pracovníků NIDV

15

Rakousko – Vídeň

22.–23. 10. 2015

Konference Weitblicke: Informace ke vzdělávání nadaných

1

USA – Phoenix

9.–16. 11. 2015

Konvent NAGC: Informace o systému vzdělávání nadaných ve formálním vzdělávání v USA, přípravy učitelů, online vzdělávání nadaných

1

Velká Británie – Londýn

30. 11. – 3. 12. 2015 vacích programů pro žáky
EFFeCT – jednání projektového týmu: zahájení realizace projektu
8.–10. 12. 2015

2nd Intel education summit Gaming and education: Příprava vzdělá-

1

Maďarsko – Budapešť

2
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Členství NIDV v mezinárodních organizacích 2015
Název

Stručný popis

Zapojení NIDV

Členství v EAICY (European
Association of Institutions
of Non-formal Education of
Children and Youth,
Evropská asociace institucí
neformálního vzdělávání
dětí a mládeže)

EAICY byla založena v r. 1991 v Praze z iniciativy
českých pracovníků s dětmi a mládeží.

Průběžně účast na krátkodobých
i dlouhodobých tematických projektech EAICY. V roce 2015 účast na
Generálním shromáždění a jednání
prezídia asociace. Zástupce NIDV
členem prezídia.

Členství v ENYC
(European Network of Youth
Centres, Evropská síť center
pro mládež))

ENYC je sdružením, jehož členy jsou střediska
mládeže. Založen v roce 2003. ENYC má formální
dohody o partnerství s Radou Evropy prostřednictvím Ředitelství pro mládež.

Práce ve skupině Evaluace a hodnocení kvality projektů ENYC. Účast na
společných projektech a generálním
shromáždění.

Členství v MILSET
(The International Movement for Leisure Activities
in Science and Technology)

Účast NIDV na15. ročník Milset
Expo Sciences International, 19. –
MILSET je nestátní, nezisková, politicky nezávislá
25. 7. 2015, Brusel, Belgie. Výstava
mládežnická organizace. Byla založena v roce
vědeckých projektů žáků především
1987 v Kanadě s cílem rozvíjet přírodovědné,
přírodovědného a technického
technické a kulturní vzdělání mezi mladými lidmi.
zaměření, workshopy, přírodovědné
a technické exkurze.

ECHA (European Council for
High Ability, Evropská rada
pro nadané a talentované
děti)

ECHA je nevládní organizace, vzniklá v roce 1986
s cílem vytvářet komunikační síť a podpořit
výměnu informací v oblasti podpory nadání.
Součástí ECHA je síť 14 evropských Talent Center
(ETC). Českou republiku zastupuje v této síti od
roku 2015 Talentcentrum NIDV.

V březnu 2015 podána u ECHA žádost o udělení akreditace a zařazení
Talentcentra NIDV do sítě ETC
29. 9. 2015 udělena akreditace

European Talent Centres
Evropská Talentcentra

Evropská Talentcentra je organizace sdružující
národní Talentcentra s cílem koordinace činností
a předávání zkušeností.

Žádost o členství v této organizaci
podal NIDV v březnu 2015, v září
2015 byl NIDV registrován v síti ETC.
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Publikační a propagační činnost NIDV
V rámci publikační a propagační činnosti NIDV
byla vydána v roce 2015 řada publikací a metodických materiálů v tištěné i elektronické podobě, CD
a DVD k významným akcím a projektům ESF, realizovaným Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a dalšími institucemi.

Tištěné a elektronické publikace a materiály
Publikace a metodické materiály z projektů ESF
K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
• Metodika – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace,
(sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání
• Implementační příručka pro zavádění kvality
prostřednictvím aplikace OLINA (vydána pouze v elektronické podobě)
Publikace jsou k dispozici v elektronické podobě:
http://znv.nidv.cz/k2/publikace
Kariérní systém
• Kariérní systém učitelů – metodická příručka
pro učitele
• Kariérní systém učitelů – metodická příručka
pro ředitele škol
Publikace jsou k dispozici v elektronické podobě:
http://www.nidv.cz./cs/projekty/projekty-esf/
karierni-system/vystupy.ep/
Etická výchova a učebnice
V roce 2015 byl vytvořen samostatný webový
portál http://www.etickavychova.cz/, kde jsou
mimo jiné k dispozici ke stažení také publikace
a metodické materiály, např.
• Komiks s omalovánkami pro 1. – 3. ročník ZŠ
„Zachraňte princeznu“
• Etická výchova – učebnice pro 1. stupeň ZŠ
• Etická výchova – učebnice pro 2. stupeň ZŠ
• Etická výchova – Metodika pro 1. stupeň ZŠ
• Etická výchova – Metodika pro 2. stupeň ZŠ
• Etická výchova – pracovní listy pro 1. stupeň ZŠ
• Etická výchova – pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyky pro život
• Nebojte se CLIL
• Podpora internacionalizace aneb Nebojte se
žádosti o grant
• Cizí jazyky pro život – Rodilí mluvčí do škol
Publikace jsou k dispozici v elektronické podobě:
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/
cjz/vystupy.ep/
Zdravý životní styl a dopravní výchova
Metodiky k projektu viz http://www.projektzad.cz/
Sborníky z konferencí a soutěží
Sborník vznikl z konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti.
Tradičně též byly vydány sborníky z několika soutěží:
• Náš svět
• Daniel
• Evropa ve škole
• Informační a výsledková brožura SOČ
Bulletiny
K příležitosti 10. výročí NIDV bylo koncem března
vydáno 1. číslo IV. ročníku Bulletinu.
Další dva Bulletiny věnované cizím jazykům pro
odbornou praxi a uměleckému vzdělávání pak
byly vydány v říjnu a v listopadu 2015 (http://nidv.
cz/cs/bulletin.ep/).

Elektronické materiály
Programová nabídka
V průběhu roku 2015 byla dvakrát vydána interaktivní elektronická Programová nabídka NIDV, jež
každé pololetí informovala o nabízených službách
a podpoře, kterou školám NIDV poskytoval (http://
nidv.cz/cs/programova-nabidka/pn.ep/).
Metodické a odborné publikace pro účastníky studií
• Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení – výukové texty
• Současná didaktika a její problémy (skriptum
ke studiu pedagogiky)
• Diagnostikování edukace (metodika)
• Pracovněprávní vztahy ve školní družině (metodika)
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Výběr z nejlepších závěrečných prací absolventů
studií
• Problematika integrace národnostních menšin
– zkušenosti z vlastní praxe
• Počítače a praktické využití
• Tréma žáků při výuce hudby (příčiny, řešení)
• Kasuistika psychického a somatického vývoje
žáka se specifickou poruchou učení
• Školní vzdělávací program a vnitřní řád školského zařízení pro zájmové vzdělávání

CD, DVD
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských
zařízení
• CD – výukové texty KS
Propagační film Cizí jazyky pro život
• V souvislosti s výukou vícejazyčnosti bylo natočeno a vydáno propagační DVD na podporu
výuky cizích jazyků, které je nadále distribuováno do škol.
Podpora škol a pedagogických pracovníků pro
práci s dětmi/žáky-cizinci
• Metodický materiál zpracovaný formou videa
„Integrace žáků-cizinců do základních škol“ obsahuje základní informace související s integrací dětí/žáků-cizinců do vzdělávacího systému
ČR v souladu s legislativou.
Celostátní přehlídka SOČ
• Z průběhu 37. ročníku Celostátní přehlídky
Středoškolská odborná činnost bylo zpracováno DVD a rovněž jeho zkrácená (propagační)
verze.

Internet
Během celého roku byly pravidelně zveřejňovány
aktuality a články z činnosti NIDV na www.nidv.cz
a také byla průběžně informována pedagogická
veřejnost o novinkách z oblasti školství prostřednictvím profilu NIDV na sociální síti Facebook.
V posledním týdnu roku 2015 měl NIDV na Facebooku již 242 fanoušků.
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Propagace
Nejčastěji využívaná média k propagaci NIDV
• webové stránky – Česká škola, Neziskovky. cz,
Adam.cz, Borovice.cz, MŠMT (aktuality – odbor pro mládež), Magistr.cz – Řízení školy,
metodický portál RVP.cz
• tištěná média – Moderní vyučování, Týdeník Školství, Učitelské noviny, Rodina a škola,
zpravodaj ČRDM Archa, zpravodaj Svět neziskovek, Řízení školy, Řízení školy – speciál pro
Školní družiny a kluby
• ostatní – 6 pořadů v Českém rozhlase, 3 v Rádiu Proglas, 2 v TV NOE
Ostatní
Jako každoročně byla publikována Výroční zpráva NIDV za rok 2014 jak v tištěné, tak v elektronické podobě (http://nidv.cz/cs/onas/uredni-deska/vyrocni-zpravy.ep/). Ve spolupráci s nevládní
neziskovou organizací Člověk v tísni byly vydány
drobné materiály ke Globálnímu rozvojovému
vzdělávání.
Letáky a informační brožury k činnosti NIDV
• dotisk standardních propagačních materiálů,
• tisk mimořádných materiálů převážně věnovaných desetiletému výročí NIDV.

Učební středisko Richtrovy boudy
Učební středisko Richtrovy boudy se nachází v Peci
pod Sněžkou ve východní části Krkonoš.
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.)
Další činnost:
• rekreační pobyty pro rodiny s dětmi
• konferenční služby pro širokou veřejnost
• pronájem prostor pro soukromé akce (firemní školení, svatební hostiny, narozeninové oslavy atd.)
• Restaurační služby
Nabídka služeb
Ubytování
Celková kapacita střediska je 105 lůžek ve 34 dvoulůžkových, třílůžkových, čtyřlůžkových a pětilůžkových pokojích zařízených v moderním horském stylu s vlastním sociálním zařízením a TV. K dispozici
je pokoj pro tělesně postižené s bezbariérovovou
úpravou odpovídající normám EU. Bezbariérový
přístup do objektu je samozřejmostí.
Školení, konference a porady
Pro účely školení, konferencí či porad učební středisko nabízí tyto prostory:
• jídelna (kapacita pro cca 110 osob, k dispozici
dataprojektor, plátno, flipchart)
• restaurace (kapacita pro 42 osob, možnost
rozdělení na dvě menší místnosti)
• školicí místnost (kapacita pro cca 32 osob,
možnost využití variability stolů a židlí, k dispozici dataprojektor, plátno, flipchart)
Vybavenost objektu
• připojení na internet – WI-FI zdarma
• restaurace s barem
• víceúčelové hřiště a dětské hřiště
• lyžárna, přezouvárna a sušárna – vybavena
moderními vysoušeči bot a oděvů
• posilovna
• sauna
• dětský koutek

Stravování
Stravování ve středisku Richtrovy boudy zajišťuje
vlastní kuchyně, která pro hosty připravuje speciality z tradiční české i krkonošské kuchyně. Ubytovaní hosté mohou během svého pobytu využít
plnou penzi či polopenzi. Snídaně formou bufetu
je zahrnuta v ceně ubytování.
Využití v roce 2015
V roce 2015 bylo v Učebním středisku Richtrovy
boudy ubytováno 8 703 hostů, což je 22 % celkové
kapacity. Z toho 366 hostů bylo z rezortu školství
(zaměstnanci MŠMT a jemu podřízených organizací či odborových orgánů ministerstva), jejich podíl
činil 4,2 % hostů. Měsíčně se v průměru ubytovalo
725 hostů, tj. cca 24 hostů denně.
Činnosti v rámci NIDV:
• šestidenní modul Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení
• čtyřdenní Kurz instruktora školního lyžování
• vzdělávací program pro ředitele ZUŠ
• Kolokvium ředitelů
• Kurz dovedností učitele odborného výcviku
• dva programy Letní školy anglického jazyka
Komerční využití objektu Richtrovy boudy:
• osm teambuildingů a výjezdních zasedání
• v zimním období – lavinové a skialpinistické
kurzy spojené s výukou Horské služby; lyžařské výcviky; školení Horské služby za asistence
vrtulníku Policie ČR
• v letním období – tři jazykové kurzy angličtiny;
dvě soustředění pěveckého sboru
Společenské zapojení
V roce 2015 proběhl již třetí ročník charitativního
Výstupu na Sněžku pod záštitou nadačního fondu
„KlaPeto“, kterého se zúčastnilo několik sponzorských firem, Město Pec pod Sněžkou, Hasiči Velká
Úpa, Horská služba ČR.
US Richtrovy boudy v roce 2015 obhájilo svoji certifikaci Czech Specials na období 2016–2018.
Kontakt:
Učební středisko Richtrovy boudy
č. p. 81, 542 21 Pec pod Sněžkou
tel.: 499 896 249
e-mail: info.richtrovyboudy@nidv.cz
http://www.richtrovyboudy.cz/
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Mzdové
prostředky

40 694,390

Běžné výdaje
celkem

107 025,536

30 419,390

platy

v tom

150,000

Podpora ZUŠ

145,000
512,000

Významná historická výročí 1914–1918

Podpora implementace Strategie dig. vzděl.
4 693,400

100,000

Podpora témat vládních usnesení – Globální
rozvojové vzdělávání

SPN (Perun)

110,500

Významná historická výročí – Odkaz velkých
Čechů

1 761,000

300,000

Podpora výuky odborné terminologie
v cizích jazycích na SŠ a SOŠ se zaměřením
na potřebu zvládnutí minimálních nutných
komunikačních dovedností žáků

Soutěže

516,000

4 699,000

CISKOM 5.0 – Příprava a realizace školení pro
funkce definované školským zákonem zajišťující
chod procesů maturitní zkoušky na školách

Podpora funkční gramotnosti

3 110,000

Příprava a realizace studií ke splnění
kvalifikačních předpokladů – kvalifikační
Studium pro ředitele škol a školských
zařízení

Název úkolu

Běžné
výdaje
celkem

OON

2 709,400

410,000

90,000

78,000

75,000

350,000

128,000

150,000

0,000

3 946,250

2 774,000

802,200

1 310,000

platy

1 907,200

410,000

90,000

78,000

75,000

350,000

128,000

150,000

3 946,250

1 464,000

OON

v tom

11 841,003

Odvody

v tom

v tom

10 275,000

Mzdové
prostředky

Rezortní projekty a úkoly hrazené z účelových prostředků

Ukazatele

Rozpočet kmenové činnosti

529,000

8,000

650,000

260,000

Odvody

304,194

FKSP

Přehled hospodaření

8,022

FKSP

Výnosy
celkem

44 040,000

1 446,978

102,000

55,000

22,000

27,500

1 411,000

22,000

150,000

516,000

102,750

76,000 1 800,000

OBV

54 185,949

OBV

Výnosy
celkem

4 693,400

512,000

145,000

100,000

110,500

1 761,000

150,000

300,000

516,000

4 699,000

1 310,000

Příspěvek
na provoz
celkem

62 985,536

Příspěvek
na provoz
celkem

2,000

4,500

Počet
zam.

v tis. Kč

95,680

Počet
zam.

v tis. Kč

53

163,000
121,258

Odborné hodnocení Prevence kriminality

Podpora soutěží – Mezinárodní soutěže

655,000
200,000
18,000
45,000

Děti/žáci-cizinci

Integrace cizinců

Rovné příležitosti

Konference na podporu cizojazyčnosti na
školách

celkem

Zdraví a dopravní výchova

769,000

157,000
645,000

315,000

30,000

18,000

200,000

595,000

35,000

133,000

2 014,000

1 266,572

1 990,000

33 673,847 20 645,028

2 055,051

platy

1 121,572

3 740,000 16 905,028

1 990,000

995,000 12 043,456

145,000

OON

v tom

7,690

1,570

15,000

60,000

100,000

105,000

24,750

121,258

163,000

65,000

60,000

963,310

290,000

165,000

45,000

18,000

200,000

655,000

100,000

140,000

24,750

121,258

163,000

198,000

60,000

4 019,000

990,000

691,570

Odvody

FKSP

9,950

1,450

65,051

609,431

5 810,062

5 904,875 39,400 7 084,544

4 553,747

271,128

600,000

OBV

Výnosy
celkem

33 673,847

2 055,051

18 211,584

7 349,212

6 058,000

Příspěvek
na provoz
celkem

1 820,000 17,282 6 063,546 1 800,000 21 722,478

265,000

55,000

53,000

1 750,000 1 080,000 28,000

v tom

4 350,000 2 600,000

Mzdové
prostředky

18 211,584 13 038,456

7 349,212

Informační centra digitálního vzdělávání

Cizí jazyky pro život

6 058,000

Běžné
výdaje
celkem

K2 – Kvalita a konkurenceschopnost

Název projektu

Projekty ESF

30,000

18,000

200,000

595,000

0,000

35,000

0,000

0,000

133,000

0,000

2 783,000

645,000

472,000

23 522,478 15 621,650 3 038,200 12 583,450

100,000

Webová

celkem

140,000

SOČ

24,750

198,000

Prevence kriminality

Příspěvky mezin. org.

60,000

Výuka o holocaustu

4 019,000

990,000

Talnet

Klíče pro život

691,570

DVPPzv

24,436

7,096

1,422

15,918

Počet
zam.

v tis. Kč

9,500

2,500

0,500

Profil zaměstnanců NIDV
Poměr mužů a žen mezi zaměstnanci NIDV v roce 2015

muži; 47; 27 %
muži
ženy
ženy; 126; 73 %

Vzdělanostní profil zaměstnanců NIDV v roce 2015
VŠ doktorské; 8; 5 %
základní; 1; 1 %
vyšší odborné; 3; 2 %

SŠ, bez maturity; 1; 1 %
SŠ, vyúční list; 9; 5 %

ÚSO; 40; 22 %

VŠ magisterské; 98; 56 %
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VŠ bakalářské;
13; 8 %

SŠ, bez maturity
SŠ, vyúční list
ÚSO
VŠ bakalářské
VŠ magisterské
vyšší odborné
základní
VŠ doktorské

