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Vážení přátelé a kolegové,

rok 2009 byl v historii našeho ins�tutu rokem velmi nestandardním a bouřlivým. Naše činnost byla 
výrazně ovlivněna plánovaným slučováním NIDV s VÚP, které by bývalo znamenalo zánik samostatné 
existence naší organizace a podstatnou změnu pro naši další činnost. Celá situace se uklidnila až po zrušení 
plánovaného procesu slučování v červnu 2009. Nicméně tyto událos� pochopitelně ovlivnily činnost naší
ins�tuce minimálně po dobu celé první poloviny roku 2009 a znamenaly mimo jiné velkou migraci pracovníků
v důsledku nejisté budoucnos� a také změny ve vedení organizace.  Domnívám se však, že přes tyto nelehké
podmínky se díky úsilí našich zaměstnanců podařilo bez výrazného omezení zachovat nepřetržitou nabídku 
našich služeb pedagogickým pracovníkům škol a nakonec i zajis�t většinu plánovaných úkolů.

V rámci své kmenové činnos� jsme realizovali 1322 vzdělávacích programů, ve kterých se proškolilo
téměř 25 �síc pedagogických pracovníků. Kromě toho pokračovaly rezortní programy zaměřené na přípravu
pedagogických pracovníků pro maturitní generálku, na přípravu managementu škol či na velmi úspěšnou 
a žádanou činnost konzultačních center k problema�ce realizace a následných úprav školních vzdělávacích
programů a k realizaci kurikulární reformy na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií. 

V roce 2009 NIDV i nadále rozvíjel činnos� finančně podporované z ESF v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu roku 2009 pokračovala nebo byla zahájena realizace 
šes� projektů. Hlavními tématy byla podpora kurikulární reformy na středních školách, jazyková příprava,
autoevaluační  procesy ve školách a podpora řídících pracovníků. Bezesporu jedním z nejvýznamnějších a 
nejrozsáhlejších projektů bylo pak proškolování pracovníků středních škol pro novou maturitní zkoušku.   
Kromě realizace projektů bylo v roce 2009 připraveno a podáno do schvalovacího řízení dalších devět 
projektových žádos�.

Podařilo se zapojit náš ins�tut do evropských projektů a konferencí, kde jsme zastupovali ČR. Jednalo se 
např. o projekt „LLL-Strategies- focus on Leadership“ v rámci programu Comenius, konferenci „The Making 
of: Leadership in Educa�on“ či projekt „Podpora práce začínajících učitelů“ realizovaný s kolegy z Norska a
podpořený z fondů EHP/N.

Rezervy lze spatřovat v public rela�ons organizace, kde přetrvává nedostatečná prezentace výsledků
činnos� NIDV na veřejnos�, což bylo svým způsobem ovlivněno také připravovaným transformačním
procesem. Zlepšení tohoto stavu lze považovat za jednu z výzev do budoucnos�.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem interním i externím pracovníkům NIDV za odvedenou práci a 
věřím, že i přes nelehké podmínky, které rok 2009 přinesl, se podařilo vykonat mnoho užitečné práce.  

Milan Bareš
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NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Právní forma:  Příspěvková organizace (přímo řízená MŠMT)

Sídlo ředitelství: Učňovská 1000/1, 190 00 Praha 9 – Jarov

Statutární zástupce: leden – červen 2009  Mgr. Jiří Nekola

   červenec – prosinec 2009 Ing. Bc.  Milan Bareš

Telefon:  +420 266 106 307

Fax:   +420 224 228 334

E-mail:   info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz

Web:   www.nidv.cz

IČ:   45768455

DIČ:   CZ45768455

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

Konference projektu Cesta ke kvalitě, 25. listopadu 2009, Dům techniky Pardubice,  Foto: archiv NIDV
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NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- HISTORIE, POSLÁNÍ, ÚKOLY A NÁPLŇ ČINNOSTI

V  návaznos� na reformu veřejné správy a samosprávy,  změny v řízení  školství  a změny v ins�tucionálním
zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) zřídilo MŠMT ČR v roce 2000 
v jednotlivých krajích celkem 14 pedagogických center (PC), která v rámci DVPP realizovala schválené hlavní 
cíle vzdělávací poli�ky státu a integrační programy českého a evropského školství.

K 31. prosinci 2004 došlo z rozhodnu� ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zrušení třinác�
pedagogických center kromě Pedagogického centra Praha, které se pak k 1. lednu 2005 přetransformovalo 
v ins�tuci s celostátní působnos� s detašovanými pracoviš� v každém kraji. S účinnos� od 1. dubna 2005
bylo Pedagogické centrum Praha přejmenováno na Národní ins�tut pro další vzdělávání.

Činnost NIDV vychází ze zřizovací lis�ny NIDV, ze strategických dokumentů MŠMT a EU (Národní program
rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha; Strategie celoživotního učení ČR; Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobé záměry jednotlivých krajů; zákon č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/3005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Zohledňuje zároveň specifikace státních
priorit v oblas� dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků navržených řediteli jednotlivých odborů
náměstka skupiny II MŠMT a potřeby vzdělávacích témat pedagogických pracovníků v jednotlivých krajích. 
Při plánování činnos� NIDV jsou využívány zkušenos� s řešením úkolů v uplynulých obdobích, z analýzy
potřeb v různých oblastech, z výsledků monitoringu a hodnocení kvality.

 
V současné době  neexistuje v ČR jiná organizace, která by poskytovala komplexní nabídku vzdělávání 

pro tuto cílovou skupinu v takovém rozsahu.

Spolupráce s jinými organizacemi, poradní sbory NIDV

V rámci metodické a koncepční činnos� spolupracuje NIDV s řadou tuzemských i zahraničních ins�tucí
z oblas� školství. Jsou to zejména školy a školská zařízení, vysoké školy, krajské úřady, ČŠI, IPPP, VÚP, NÚOV, 
magistráty měst a další. Vzhledem k přípravě a realizaci odborně náročných a obsáhlých vzdělávacích 
programů a projektů má Národní ins�tut pro další vzdělávání poradní sbory NIDV, které zahrnují odborníky
z vysokých škol, odborných ústavů a ins�tucí zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Členové poradních sborů spolupracují s hlavními garanty vzdělávacích oblas� a vedoucími projektových
týmů na vytváření vzdělávacích programů, poskytují odbornou pomoc při přípravě kurikul vzdělávacích 
akcí a při přípravě metodických a didak�ckých materiálů. Navrhují témata závěrečných prací, podobu a
obsah závěrečných testů a ústních zkoušek, podobu evaluačních výstupů. Dále poskytují rady při výběru 
vhodných lektorů, podílejí se na přípravě podkladů potřebných k akreditaci vzdělávacích programů apod.  
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PRACOVIŠTĚ NIDV

Centrální pracoviště

NIDV, centrální pracoviště , Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

Tel. 266 106 307

Fax: 224 228 334 

e-mail: info@nidv.cz, sekretariat@nidv.cz

Centrální pracoviště NIDV se nachází v budově Hlavního města Prahy. Organizace zde má pronajaty čtyři 
místnos� v 1. NP (sklad a tři kanceláře), archiv v 1. PP a kanceláře v 11. – 13. NP, kde jsou soustředěny
následující sekce:

Sekce metodická a koncepční (SMAK)
Tato sekce úzce spolupracuje s krajskými pracoviš� NIDV, MŠMT a dalšími organizacemi. V rámci NIDV

koordinuje činnos� vedoucí k vytváření nových vzdělávacích programů v oblas� DVPP. Součás� tohoto
procesu je ak�vní spolupráce s  metodiky, hlavními garanty vzdělávacích oblas� a lektory. Sekce rovněž 5x
ročně zajišťuje zpracovávání interních podkladů pro Žádost o udělení akreditace vzdělávacích programů na 
MŠMT a každé polole� připravuje �štěnou a elektronickou Programovou nabídku NIDV. Tištěná nabídka
vzdělávacích programů je zdarma distribuována do sítě škol a školských zařízení v celé České republice.

Mezi další činnos� v uplynulém roce patřila např. příprava a realizace monitoringu a evaluace vzdělávacích
programů, účast v pracovních skupinách MŠMT a jiných organizací a poskytování poradenské činnos�
v oblas� DVPP.

Sekce mezinárodní spolupráce a projektů (SMSP)
Sekce zajišťuje, realizuje a monitoruje projekty ESF, koordinuje spolupráci se zahraničními partnery a 

podílí se na mezinárodních ak�vitách NIDV. Poskytuje metodickou podporu v oblas� projektů jednotlivým
krajským pracoviš�m, zodpovídá za aktualizaci údajů o projektech a projektových výzvách v rámci interního
informačního systému NIDV a podílí se na přípravě projektů pro programové období 2007 – 2013.

V roce 2009 bylo připraveno a podáno 9 projektových žádos�.
Výstupy a zkušenos� z realizace projektů jsou dále využívány při přípravě krátkodobých vzdělávacích

programů pro DVPP.

Sekce ekonomická
Sestavuje rozpočet organizace i jednotlivých pracovišť a tento rozpočet měsíčně sleduje, zajišťuje provoz 

pokladny na ústředí, vede příslušné účetní knihy a zúčtovává veškeré doklady včetně pokladen pracovišť 
a ústředí. Sestavuje uzávěrky a další povinné výkazy a sta�s�ky, vyhotovuje daňové přiznání. Dále plní
povinnos� ekonomického charakteru, které vyplynou z úkolů jak vedení organizace, tak MŠMT.

Personální oddělení vyhotovuje pracovní smlouvy, pracovní náplně a platové výměry, kontroluje došlé 
pracovní smlouvy DPP a DPČ a docházky za celou organizaci.

Sekce informační a provozní
NIDV svědčí právo hospodaření s majetkem MŠMT prostřednictvím sekce informační a provozní. Sekce 

koordinuje zajištění správy a údržby objektů, ve kterých sídlí krajská pracoviště České Budějovice, Plzeň, 
Karlovy Vary, Pardubice, Ostrava, Zlín a Jihlava. Do této správy patří i objekty v Litoměřicích, Příbrami a 
Opavě, kde jsou nebytové prostory pronajímány, a budovy, kde je NIDV ve výpůjčce – Ús� nad Labem,
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Seminář e-Twining, Partnerství škol v Evropě, České Budějovice, Foto: archiv NIDV

Liberec, Olomouc, Brno (svědčí právo hospodaření s těmito budovami ČŠI). 
Ve všech budovách, které má NIDV ve správě, probíhá průběžná údržba, již zajišťuje centrálně sekce 

informační a provozní. Každoročně se uskuteční na některých krajských pracoviš�ch větší opravy –
v r. 2009 to bylo odstranění havarijního stavu plynové kotelny na KP Karlovy Vary, v Ostravě proběhla 
oprava hlavního vstupu do budovy a v Pardubicích byla obnovena a dovybavena počítačová učebna. 

Sekce dále kompletně zajišťuje majetkovou správu veškerého movitého a nemovitého majetku, 
koordinuje provozní a technický rozvoj organizace, provádí aktualizaci internetových stránek a informačních 
databází organizace, zodpovídá za vyhlašování a realizaci výběrových řízení na dodavatele.

Krajská pracoviště 

NIDV má třináct detašovaných pracovišť – v každém kraji po jednom, pouze pro hlavní město Prahu 
a Středočeský kraj je jedno společné pracoviště v Praze. Pro zajištění vzdělávacích akcí využívá NIDV 
v jednotlivých krajích jak učeben ve vlastních objektech, tak učeben pronajatých ve školách (především 
pro zajištění jazykového vzdělávání). Tím se realizované kurzy přibližují zúčastněným pedagogickým 
pracovníkům, neboť se konají i v jiných městech než krajských.

Krajská pracoviště se podílejí na činnostech v celostátním měřítku – např. na přípravě a realizaci 
projektů z ESF, kvalifikačních studií, celostátních vzdělávacích programů DVPP apod. Přitom spolupracují 
s nejrůznějšími organizacemi v daném kraji (krajské úřady, magistráty, ČŠI, školy a školská zařízení, další 
organizace poskytující DVPP, místní samospráva apod.) 

Jednotlivá pracoviště však současně reagují na místní podmínky, které se v jednotlivých krajích liší. Mohou 
tedy opera�vně připravovat programy, které v maximální míře odrážejí vzdělávací potřeby pedagogických 
pracovníků v daném regionu.

7



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

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

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

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

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

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

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

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

Krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
tel.: 420 377 473 608
fax: 420 377 473 608
e-mail: plzen@nidv.cz

Krajské pracoviště Praha a Střední Čechy
Staropramenná 17, 150 00 Praha 5 
tel.: 420 257 315 470
fax: 420 257 315 470
e-mail: praha@nidv.cz

PŘEHLED KRAJSKÝCH PRACOVIŠŤ NIDV

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

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

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

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

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

Metodická a vzdělávací činnost
Hlavním posláním NIDV je komplexní celorepublikové zajištění úkolů v oblas� DVPP, které vyplývají
z priorit státní vzdělávací poli�ky a vedou k systema�cké profesní podpoře pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení. Konkrétní hlavní úkoly zabezpečované NIDV vyplývají z jeho obecného poslání. Jedná 
se zejména o tyto oblas�:

 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů DVPP v prioritních oblastech dalšího vzdělávání  
  pedagogických pracovníků
 • Realizace probíhajících projektů ESF a příprava projektů nových
 • Konzultační, poradenská a expertní činnost  
 • Mezinárodní spolupráce

Realizovány jsou také programy pro pedagogické sbory dle jejich specifických požadavků. NIDV
intenzivně podporuje profesní vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně realizace kvalifikačních studií
pro výkon specializovaných činnos�. Nově bude NIDV zajišťovat přípravu a realizaci workshopů pro ZŠ,
které budou žádat o dotace v rámci projektu EU - peníze školám. Vytváří koncepci dalšího vzdělávání učitelů 
a celoživotního vzdělávání v ČR, poskytuje vzdělávací, metodický a podpůrný servis školám a školským 
zařízením, provádí různá výzkumná setření, zprostředkovává informace o nových směrech a změnách ve 
vzdělávání či záměrech celostátní vzdělávací poli�ky a rovněž výměnu zkušenos� mezi odbornou školskou
veřejnos�. Při realizaci rozvojových a inovačních programů MŠMT spolupracuje s jeho dalšími přímo
řízenými organizacemi (např. VUP, ČŠI atd.).

V obou polole�ch roku 2009 bylo DVPP realizováno formou standardně nabízeních vzdělávacích
programů, část vzdělávacích programů se uskutečnila v rámci projektů financovaných z ESF. Vzdělávací
oblas� měly specifické zaměření podle obsahu nebo cílové skupiny a zohledňují vzdělávací potřeby
učitelů v jednotlivých krajích ČR. Nedílnou součás� všech uskutečněných vzdělávacích programů byl jejich
monitoring a následná evaluace.

Koncepční a analy�cká činnost
NIDV se ak�vně podílí na vytváření a připomínkování některých strategických dokumentů MŠMT.

Závěry z těchto dokumentů jsou zohledňovány při přípravě koncepce DVPP v krátkodobém i dlouhodobém 
horizontu. Současně monitoruje nové trendy v oblas� vzdělávání a výstupy z českých i zahraničních výzkumů
a materiálů. Prostřednictvím evaluačních dotazníků a výzkumných šetření průběžně sleduje kvalitu svých 
vzdělávacích programů po stránce obsahové i organizační. Získaná data slouží jako podklad pro tvorbu 
koncepcí jednotlivých vzdělávacích oblas� i strategického plánování celé organizace.
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Publicita, propagační a informační činnost
Ak�vity, které jsou zahrnuty v této oblas�, přispívají k vyšší informovanos� o činnos� NIDV. Dvakrát

ročně se připravuje �štěná Programová nabídka, která je distribuována do všech škol a školských zařízení.
Důležitým zdrojem aktuálních informací je web NIDV, některé informace jsou zveřejňovány i na webech 
jiných organizací. K některým krátkodobým programům a dlouhodobým studiím jsou ve spolupráci s 
odborníky z různých oblas� připravovány metodické příručky a studijní texty. Další publicita je zajišťována
prostřednictvím propagačních materiálů a předmětů. Pro informování konkrétních cílových skupin pak 
vedení NIDV komunikuje s regionálními i celostátními periodiky zaměřenými na školskou a vzdělávací 
problema�ku.

Expertní, konzultační a poradenská činnost
NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci s MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě 

vzdělávacích dokumentů. Tyto dokumenty v rámci skupiny II MŠMT také připomínkuje. Pracovníci NIDV 
jsou členy různých expertních skupin; výstupy práce z těchto skupin jsou zohledňovány při plánování 
činnos� organizace. Důležitou ak�vitou, kterou NIDV provádí, je poradenská a konzultační činnost pro
pedagogické pracovníky všech druhů a typů škol v různých oblastech.  Významná je zejména pokračující 
činnost konzultačních center, která poskytují konzultace k problema�ce realizace a následných úprav
školních vzdělávacích programů a k realizaci kurikulární reformy na základních školách a nižších stupních 
víceletých gymnázií. 

Připomínkové řízení
NIDV se v rámci skupiny II, pro všeobecné, odborné a další vzdělávání MŠMT, podílí na vnitřním 

připomínkovém řízení koncepčních, metodických a legisla�vních materiálů.
NIDV dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery v oblas� DVPP a každoročně se navazují

kontakty nové. Tyto ak�vity vedou především k výměně zkušenos� a získávání nových poznatků v oblas�
vzdělávání, což je důležitým podkladem strategického plánování celé organizace, ale také k profesnímu 
rozvoji zaměstnanců NIDV. Do této oblas� spadá i zajištění koordinace všech projektů, které jsou NIDV
realizovány a jsou financovány ESF. V rámci toho se provádí metodická podpora jednotlivým projektovým
týmům, což zajišťuje jednotný postup při jejich realizaci.  

Akreditace vzdělávacích programů v NIDV
Nabízené programy v rámci DVPP jsou akreditované. Žádos� o akreditaci vzdělávacích programů jsou

koordinovány hlavními garanty vzdělávacích oblas�, kteří spolupracují s organizačními garanty jednotlivých
programů, členy poradních sborů a dalšími odborníky. Konečnou podobu žádos� upravují pracovníci sekce
metodické a koncepční, kteří ji také předkládají ma MŠMT. Zasedání akreditační komise, která žádos�
schvaluje, se konají pětkrát do rokoka. V roce 2009 bylo akreditováno 165 nových vzdělávacích programů.

Tištěná a elektronická programová nabídka
NIDV vydává souhrn pořádaných vzdělávacích programů v  Programové nabídce, která vychází 

v �štěné podobě dvakrát do roka pokaždé v nákladu cca 14 000 kusů a je určena pro všechny školy a
školská zařízení v ČR. Nabídku všech vzdělávacích programů NIDV lze nalézt v elektronické podobě na 
internetových stránkách www.nidv.cz. Prostřednictvím programové nabídky umožňuje NIDV v celostátní 
působnos� vzdělávání učitelů, metodiků, ředitelů a řídících pracovníků škol (funkční vzdělávání),
a to formou seminářů, kurzů, vzdělávacích cyklů a dlouhodobých vzdělávacích programů, které je 
možné zorganizovat i na objednávku pro celé pedagogické sbory či více škol ve spádové oblas� kraje.
Využívá přitom širokou lektorskou základnu a úzce spolupracuje také s vysokými školami a dalšími 
ins�tucemi.  V rámci své ediční činnos� vydává odborné publikace týkající se vzdělávání a školství
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a v neposlední řadě ak�vně rozvíjí mnohostrannou mezinárodní spolupráci (účast na konferencích
v zahraničí, výměnné vzdělávací akce pro učitele, par�cipace na mezinárodních projektech atd.).
V  roce 2009 byly jednotlivé vzdělávací programy NIDV rozčleněny do následujících oblas�:
 
 • Management
 • Předškolní a základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání
 • Jazykové vzdělávání
 • Další témata vzdělávání
 • Kariérní vzdělávání
   Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
   Studium pedagogiky
   Studium pro asistenty pedagoga
   Studium Koordinátor školního vzdělávacího programu
 • Konzultační centrum k realizaci školních vzdělávacích programů

Projekty financované z Evropského sociálního fondu:

 • Cesta ke kvalitě
 • Koordinátor S1
 • Brána jazyků otevřená Karlovarského kraje
 • Brána jazyků otevřená Královéhradeckého kraje
 • CISKOM – Ce�fikace, instruktáž a školení k nové maturitě
 • Koordinátor S1
 • KROK

11

Program Prázdniny trochu jinak, pracoviště Ús� nad Labem,  Foto: archiv NIDV



VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NIDV

Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Vedení škol a školských zařízení je klíčovým prvkem při naplňování kurikulární reformy, která se pro-
jevuje nejen tvorbou, realizací a inovací školních vzdělávacích programů, ale i efek�vním řízením
z pohledu naplňování právních norem aj. Nabídka vzdělávacích programů na rok 2009 byla celkově 
zaměřena na podporu těchto zásadních kvalita�vních změn. V rámci podpory profesního rozvoje ří-
dicích pracovníků ve školství byla věnována pozornost diverzifikaci vzdělávací nabídky, konkrétně o
programy určené pro užší cílové skupiny (např. zástupce ŘŠ, pro management jednotlivých druhů či 
typů škol) a o programy realizované modulovou formou (tzv. cyklických programů), případně formou 
celostátní konference.

Hlavní cíle vzdělávací oblas�  v r. 2009

Poskytnout vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení kvalitní vzdělávání zaměřené především 
na proces kurikulární reformy, který je ve školství provázán se změnami v kompetencích a odpověd-
nos� managementu. Dále aktuálně a přehledně informovat řídící pracovníky o změnách v legisla�vě,
která souvisí s aspekty řízení školy.

Prioritní témata pro rok 2009

Ve spolupráci s ČŠI celostátně pořádané interak�vní semináře zaměřené na vzájemnou výměnu ná-
zorů z oblas� evaluace a autoevaluace školy. Ve spolupráci s MŠMT celostátně pořádané diskusní
semináře na téma Standard kvality profese učitele, na kterých byly účastníkům poskytnuty základní 
informace o smyslu standardu, možnostech jeho využi� pro podporu učitelů a o podmínkách, které
je třeba vytvořit pro užitečné fungování standardu. Cílem seminářů bylo iniciování veřejné diskuze. 
Ve dvou krajích (Karlovarský a Středočeský) proběhla panelová diskuse o transformačních změnách a 
jejich postupech s odbornými pracovníky MŠMT.
V závěru roku proběhla pod záš�tou ministerstva celostátní konference zaměřená na problema�ku
vývoje současného českého i zahraničního školství a jeho souvislos� s řízením škol pod názvem Pro-
měny školy.

Management

Předávání osvědčení absolventům 
kvalifikačního studia pedagogiky - Karlovy Vary

Foto archiv NIDV
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Oblast
Počet všech nabíze-
ných vzd. programů

Počet realizovaných 
vzd. programů

Počet
účastníků

Hodinová 
dotace 
celkem

01 - Management 249 207 4579 2410
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Stručné hodnocení činnos�

Celkem 207 realizovaných programů, 2636 účastníků, z toho celostátní programy a  konference: 

Proměny školy
Celostátní konference pro management škol zaměřená na problema�ku vývoje současného českého
i zahraničního školství a jeho souvislos� s řízením škol (45 účastníků).

Standard kvality profese učitele
Veřejná diskuse ke Standardu kvality profese učitele.  Diskuse probíhaly v sedmi místech ČR: Praha, 
Plzeň, Pardubice, Ostrava, Liberec, České Budějovice, Brno (228 účastníků).

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (ZŠ, SŠ)
Interak�vní seminář zaměřený na vzájemnou výměnu názorů z oblas� evaluace a autoevaluace školy
(250 účastníků).

Kolokvium ředitelů
Panelová diskuse o transformačních změnách a jejich postupech s odbornými pracovníky MŠMT 
(náměstek skupiny 2 MŠMT RNDr. Jindřich Kitzberger, ředitel odboru 23 Ing. Miloš Rathouský) 
– Praha, Brno, Karlovy Vary (111 účastníků). 

Kolokvium ředitelů – 
setkání ředitelů škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Aktuální informace o legisla�vních změnách, výměna zkušenos� v aplikaci těchto změn do praxe
škol. Program pořádán pro absolventy Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení,
kteří cí� potřebu se i nadále profesně rozvíjet (477 účastníků).

Profesní průprava zástupců ředitelů škol
Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů 
škol a školských zařízení. Realizováno na všech pracoviš�ch NIDV (370 absolventů).

Periodické školení bezpečnos� a ochrana zdraví při práci 
E-learningový kurz. 

Vzdělávání odborných pracovníků MŠMT -
Jak úspěšně komunikovat I. a II. 
Prak�cky zaměřený seminář na zdokonalování komunikačních dovednos� (40 absolventů)

Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

V roce 2010 naváže vzdělávací oblast Management na ak�vity a cíle minulých roků, t.j. důraz bude
kladen na realizaci kurikulární reformy, pomoc při realizaci akce EU peníze školám a stabilně zaměření 
na rozvoj manažerských kompetencí dle vzdělávacích a rozvojových potřeb řídicích pracovníků. V rámci 
priorit vzdělávací poli�ky budou pořádány tři celostátní konference na témata: Inkluzivní vzdělávání,
E�cká výchova a Nadaní žáci.



Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Východiskem činnos� v této oblas� je fakt, že učitelé intenzivně vstupují do realizace reformy ve
všech prak�ckých fázích, k tomu je nezbytné jejich trvalé sebevzdělávání. V době realizace školních
vzdělávacích programů se předpokládá zvýšené týmové úsilí, též snaha o zlepšení podmínek pro 
proměnu atmosféry škol, volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod  a forem výuky a 
celkově vyšší efek�vitu vzdělávání, což dává možnost svobodně formulovat představy o nejvhodnější
podobě vzdělávání v každé škole. Je nutné učitelům pomoci posílit a rozšířit pedagogickou i oborovou 
odbornost, sociální kompetence, schopnost používat efek�vní metody. Nové cíle vzdělávání v této
oblas� jsou charakterizovány pomocí čtyř pilířů učení: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít
společně a učit se být, k tomu směřuje nabídka vzdělávacích programů.

Hlavní cíle vzdělávací oblas� v r. 2009

Poskytnout pedagogickým pracovníkům předškolního, základního, speciálního a základního 
uměleckého vzdělávání systema�ckou podporu v oblas� metodiky a didak�ky učení a v oblas�
efek�vních způsobů vzdělávání, aby dokázali kvalitně realizovat výuku v duchu vzdělávacích východisek
kurikulární reformy. 
Dílčí cíle: 
Oblast předškolního vzdělávání 
Podpora realizace a aktualizace již do praxe zavedených ŠVP PV s využi�m reflexe minulého období a 
s důrazem na inovaci dalších postupů.
Oblast základního a speciálního vzdělávání 
Metodická podpora pedagogických pracovníků (jednotlivců, ale i celých pedagogických sborů) 
při realizaci ŠVP ZV ve druhém a tře�m roce prak�ckého ověřování včetně podpory koordinátorů
ŠVP ZV.
Oblast základního uměleckého vzdělávání
Zlepšit informovanost učitelů o zásadních krocích a možnostech při tvorbě a následném zavádění 
školního vzdělávacího programu na základě RVP ZUV.
Připravit k akreditaci kvalitní vzdělávací projekty pro podporu pedagogů v následujícím období 
Nově vytvořit koncepci vícedenních celostátních programů. 

Prioritní témata pro rok 2009

Podpora realizace a inovace ŠVP MŠ a ZŠ.         
Podpora tvorby ŠVP a nové formy a metody výuky v ZUŠ.
Hodnocení ve vzdělávání, evaluační a autoevaluační techniky. 
Gramotnost (finanční, čtenářská aj.).         
Metodická podpora při práci s žáky s SVP.
Podpora tvorby a realizace projektů. 
Rozvoj profesních kompetencí učitelů, osobnostní rozvoj, sebereflek�vní metody.

Oblast
Počet všech nabíze-
ných vzd. programů

Počet realizovaných 
vzd. programů

Počet
účastníků

Hodinová 
dotace 
celkem

02 - Předškolní a
 základní vzdělání

379 318 6810 2802

Předškolní a základní vzdělávání
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Stručné hodnocení činnos�

Plán pro rok 2009 byl akreditovat minimálně 13 programů, k akreditaci bylo podáno 40 vzdělávacích 
programů, všem programům byla akreditace udělena.
Bylo realizováno 324 programů, což je o 54 programů více opro� plánu 270.
Úspěšný byl cyklus programů Cesty k efek�vnější výuce (562 účastníků, jednotlivé čás� se
realizovaly v každém kraji), Workshop k realizaci ŠVP ZV (221 účastníků, 11 krajů), Projekt a výuka 
( 188 účastníků,  9 krajů), Mo�vačnínámětyametody(136účastníků,10krajů),Hodnocenívevzdělávání
(328 účastníků, 13 krajů), Tvorba školního vzdělávacího programu v základních školách speciálních 
(116 účastníků, 5 krajů). 
Byly realizovány celostátní programy: 3x Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v základním 
uměleckém vzdělávání (107 účastníků, Jihlava, 43 účastníků, Karlovy Vary, 88 účastníků, Hradec 
Králové), 1x Dny inspirací pro mateřskou školu (80 účastnic, Jihlava), 1x Škola koordinátorů ŠVP (28 
účastníků, Pardubice). Vyhledávanou formou ze strany škol byly vzdělávací programy na objednávku. 
Počtem 6850 absolventů byl překonán plán 4500 o 2350 osob.

Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

Poskytnout pedagogickým pracovníkům systema�ckou podporu v oblas� metodiky a didak�ky učení
v oblas� čtenářské a informační, finanční, matema�cké, přírodovědné gramotnos�, aby dokázali
kvalitně realizovat výuku. 
Podpořit zavádění e�cké výchovy do škol, podpořit výuku dějin 2. poloviny 20. stole� i rozvoj profesních
kompetencí učitelů, osobnostní rozvoj a sebereflek�vní metody.
Připravit a nabídnout vícedenní celostátní programy v každém krajském pracoviš�.

Letní škola artefile�ky, Podmitrov,
kraj Vysočina, 13. - 17. 7. 2009

Foto: archiv NIDV

Dny inspirací pro mateřskou školu, Jihlava, 3. - 4. 2. 2009
Foto: archiv NIDV



Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Oblast Středního vzdělávání a programy této oblas�vycházejízprioritMŠMTajsouzaměřenypředevším
na inovaci výuky středních škol, její nové poje� dle ŠVP, na průřezová témata ŠVP, mezipředmětovou
koordinaci a aktuální odborná témata, ale rovněž na problema�ku řízení kvality školy a jejího vlastního
hodnocení.

Mnohé programy v oblas� Střední vzdělávání vycházejí také z prak�ckých zkušenos� pilotních gymnázií
a pilotních odborných středních škol, ze vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů a rovněž 
z výukových metod ve vyučování odborných předmětů. 

Smyslem vzdělávání učitelů v této oblas� je poskytnout jim dostatečnou odbornou i metodickou
podporu pro přípravu žáků středních škol, aby se dokázali úspěšně uplatnit na dnešním trhu práce.

Hlavní cíle vzdělávací oblas�  v r. 2009

Metodická podpora pedagogických pracovníků všech typů středních škol v návaznos� na probíhající
reformu školství v ČR.

Prioritní témata pro rok 2009

Učitel střední školy a tvorba ŠVP
Finanční gramotnost 
Modely řízení kvality a jejich využi� pro vlastní hodnocení školy
Kolokvium ředitelů – aktuální otázky z oblas� středního školství

Stručné hodnocení činnos�

K 52 platným akreditovaným programům v oblas� Střední vzdělávání přibylo v roce 2009  deset nově
akreditovaných.
Celkem bylo realizováno 106 jednorázových, cyklických a celostátních programů, kterých se zúčastnilo 
1283 učitelů.

Celostátní programy
„Učitel střední školy a tvorba ŠVP“ - 242 účastníků.
Program „Finanční gramotnost II“ - 227 účastníků. 
„Kolokvium – aktuální otázky z oblas� středního školství“ - 27 účastníků.
Celkem 496 účastníků.

Oblast
Počet všech nabíze-
ných vzd. programů

Počet realizovaných 
vzd. programů

Počet
účastníků

Hodinová 
dotace 
celkem

03 - Střední vzdělání 176 100 2081 1244

Střední vzdělávání
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Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

Oblast Středního vzdělávání se v roce 2010 bude specializovat na programy, které úzce souvisí s 
naplňováním klíčových změn ve školství. Řada vzdělávacích programů bude zaměřena na metodiku 
jednotlivých předmětů ve vyučování a vychází z prak�ckých zkušenos� gymnázií a pilotních odborných
škol, zejména ze vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů. V rámci několika programů budou 
nabídnuty semináře k problema�ce  finanční gramotnos� (průřezové téma ŠVP) a budou mít celostátní
charakter. Tyto programy budou pořádány ve spolupráci s odborným týmem České národní banky. 

Cílem všech programů je realizace kvalitního vzdělávání, metodická podpora pedagogů, pomoc 
vedení středních škol v procesu změn, kompetencí a odpovědnos� samotných pedagogů související se
zavedením ŠVP.     

Řada vzdělávacích programů nabídne učitelům středních škol možnost vzdělávat se v oblas� týmové
spolupráce, komunikace, práce s interak�vní tabulí, využi� počítačů v praxi nebo právního vědomí
pedagogů.

Seminář Jak se úspěšně bránit manipulaci, který se konal v NIDV v Plzni
Foto: archiv NIDV



Jazykové vzdělávání

Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace umožňuje spolupodílet se významnou měrou na rozvoji 
dovednos� a schopnos� pedagogických pracovníků v širším spektru. Bez kompetencí všestranné,
účinné a otevřené komunikace by nebylo možné dosahovat obecných cílů ve vzdělávání. 

V první řadě se zaměřuje na zajištění dostatečné nabídky jazykových kurzů s různou časovou dotací a 
na různé úrovni jazykových dovednos� podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Jedná se především o pokračovací programy navazující na národní projekt Brána jazyků, případně 
následný projekt podporovaný mj. i z prostředků ESF Brána jazyků otevřená. Důraz je v současné 
době kladen na tři základní jazyky: anglič�nu němčinu a francouzš�nu; v případě zájmu jsme však
připraveni otevřít i kurzy pro výuku dalších jazyků, jako španělš�na, italš�na, ruš�na.

Druhou nedílnou součás� této vzdělávací oblas� je nabídka programů pro podporu didak�ky a
metodiky výuky cizích jazyků, a to jak ve formě jednorázových akcí, tak cyklu seminářů. V souvislos�
s povinným zavedením výuky prvního cizího jazyka od III. třídy roste zájem o vzdělávání zaměřené na 
výuku cizího jazyka na I. stupni ZŠ, ale i v předškolním a raném školním věku.
Podporujeme i interkulturní kompetence v jazyce a integraci metodiky a jazyka.  

Hlavní cíle v r. 2009

Pokračovat v systémovém prohlubování vzdělávání v oblas� didak�ky a metodiky výuky cizích jazyků,
především anglič�ny, a rozšířit nabídku jazykových kurzů pro pracovníky škol a školských zařízení
(anglič�na, němčina, ruš�na na různých úrovních Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky).

Letní škola anglič�ny v rámci projektu
Brána jazyků otevřená, 
Královéhradecký kraj

Foto: archiv NIDV
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04 - Jazykové vzdělání 329 269 4082 8291
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Stručné hodnocení činnos�

Akreditované programy a nabídka vzdělávacích ak�vit v oblas� výuky cizích jazyků odrážejí potřeby
a požadavky pedagogické veřejnos� i úkoly vyplývající z cílů vzdělávací poli�ky státu.
Celkem bylo za oblast jazykového vzdělávání realizováno 279 programů, kterých se účastnilo 4 101 
účastníků, a dále 2 celostátní semináře. 

Ak�vity s nadregionálním a celostátním dosahem:

Zahájení realizace jazykově metodických projektů Brána jazyků otevřená v Karlovarském 
a Královéhradeckém kraji.

Metodické setkání vyučujících anglického, německého a francouzského jazyka ve Zlíně (10. ročník) - 
prezentace metodiky výuky cizích jazyků, využi� vhodných didak�ckých pomůcek, setkání s odborníky
dané oblas�, včetně rodilých mluvčí (177 účastníků).  

Pilotní projekt pro zavádění informačních technologií při výuce anglič�ny ,,Teaching English“ – 
ve spolupráci s Bri�sh Council.

Obnovení spolupráce s oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR 
(podíl NIDV na realizaci několika vzdělávacích programů, jež po obsahové i lektorské stránce  zajišťovala 
francouzská strana). 

Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

Zvyšovat i nadále mo�vaci pro studium a výuku cizích jazyků.
Pokračovat v podpoře jazykového vzdělávání učitelů a prohlubovat nabídku v oblas� metodiky
a didak�ky výuky cizích jazyků.

Rozvíjet kompetence při využívání ICT v jazykovém vzdělávání (používání výpočetní techniky,  možnos�
využi� interak�vních tabulí).

Realizovat pilotní vzdělávání v oblas� e-learningu.
Zprostředkovávat moderní trendy v metodice výuky cizího jazyka v mladším školním věku.

Představit moderní výukové metody a metodické materiály pro výuku reálií.

Rozšířit nabídku vzdělávacích akcí v oblas� výuky cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (integrovaní žáci, žáci se specifickými poruchami učení atd.).

Výuka cizích jazyků napříč různými předměty (rozšířit počet pedagogů schopných realizovat svou 
odbornou výuku v cizím jazyce na vysoké úrovni).

Proškolit lektory a zabezpečit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblas� výuky vybraných
předmětů prostřednictvím cizího jazyka (CLIL – Content and Languge Integrated Learning).

Zabezpečit metodickou pomoc a nabídku vzdělávacích programů pro školy čerpající prostředky 
z projektu EU - Peníze školám.

Využít rodilých mluvčích pro zvyšování úrovně jazykových dovednos� vyučujících CJ na středních
školách.



X. celostátní mo�vační setkání vyučujících anglič�ny, pořadatel NIDV, krajské pracoviště Zlín, realizace v 
SZŠ a VOŠ zdravotnické Zlín - Příluky, 5. listopadu 2009

Na jednodenním setkání bylo realizováno 21 seminářů (dílen) se 17 lektory pro  129 vyučujících anglič�ny 
ZŠ, SŠ, VOŠ a JŠ.  Každý vyučující se účastnil  společného úvodního semináře a čtyř výběrových workshopů. 
Setkání bylo doplněno prezentací dese� nakladatelství a vydavatelství, takže účastníci měli možnost
seznámit se s novými učebnicemi. Sponzor konference Bri�sh Council představil své projekty a prezentoval
svoji činnost.

X. mo�vační setkání vyučujících
anglič�ny, Zlín

Workshop pro 1. st. ZŠ: 
Make them HAPPY! 

Keep them HAPPY!
Foto: archiv NIDV

Letní škola anglič�ny,
 Hradec Králové

Foto: archiv NIDV
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Další témata vzdělávání

Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

V této vzdělávací oblas� jsou zahrnuta velmi různorodá témata, z nichž velká část se týká pomoci
učitelům v řešení problema�ckých situacích v jejich každodenní práci i ve vyjímečných krizových
situacích. Patří sem např. problema�ka týrání dě�, šikany, domácího násilí či řešení sociálně
patologických jevů, významným tématem je i vzdělávání romských dě�, mul�kulturní výchova a nově
i globální rozvojové vzdělávání.
Kromě uvedené problema�ky jsou do této vzdělávací oblas� zahrnuta i mnohá další témata, jako je
například BOZP, zdraví, zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu či vzdělávání mimořádně 
nadaných dě�, přibylo více seminářů věnovaných e�cké výchově.
O téma�cké pestros� této oblas� svědčí i pouhé názvy některých dalších programů - např. Jak učit
o komunismu, Letní škola artefile�ky nebo Prázdniny trochu jinak.

Hlavní cíle vzdělávací oblas�  v roce 2009

Příprava seminářů, které budou pro učitele oporou při jejich osobnostním a profesním rozvoji.
Metodická pomoc učitelům při řešení celospolečenských krizových situací, které nabývají stále nových 
forem a zasahují bezprostředně do vztahů a života na školách.

Prioritní témata pro rok 2009

E�cká výchova, psychologické aspekty sexuální zneužívání a týrání, agrese a agresivita, extremismus,
romské dítě v české škole, rovnost šancí ve výchově předškolních dě� a dě� mladšího školního věku,
problema�ka domácího násilí.
Ve všech regionech bylo přiměřené zastoupení programů. V Praze a Středních Čechách byla věnována 
pozornost také programům se závažnějšími společenskými tematy (týrání a zneužívání). 
V Hradci Králové byla navíc zastoupena hudební tema�ka, v Ostravě sekty a islám, Praha a Střední
Čechy organizovaly dva celostátní semináře a Zlín jeden.

Spolupráce s jinými subjekty

MŠMT - možnost uspořádání celostátních seminářů
PedF UK v Praze - katedra  speciální pedagogiky, spolupráce se Somatopedickou společnos�.
Jedličkův ústav a školy Praha 2 , V Pevnos� 4 - SPC v Jedličkově ústavu, zajištění praxí asistentů.
ZŠ Havlíčkovo nám.10, Praha 3- škola s žáky romského etnika, zajištění praxí asistentů
ZŠ J. Seiferta, Vlkova 31, Praha 3 - zajištění praxí asistentů
ZŠ, SŠ a MŠ speciální, Chotouňská 476 - zajištění praxí asistentů
Dětský domov se školou, Jana Masaryka 16, Praha 2
PPP Praha 10 ( Praha 2), Francouzská 56

Oblast
Počet všech nabíze-
ných vzd. programů

Počet realizovaných 
vzd. programů

Počet
účastníků

Hodinová 
dotace 
celkem

05 - Další témata 
vzdělávání

283 220 5228 2246



Stručné hodnocení činnos�

Celkem realizováno 220 programů, z toho 3 celostátní semináře. 
Evidováno 5228 účastníků.
Největší zájem byl o jednorázové semináře, především o témata „Šikana a agresivita žáků“.
Menší pozornost je proza�m věnována vzdělávání romských žáků a žáků ze sociokulturně odlišného
prostředí a problema�ce domácího násilí.

Cíle vzdělávací oblas�  na rok 2010

Pokračovat v metodické pomoci učitelům při řešení problemag�ckých a krizových situací ve škole,
zaměřit se cíleně na e�ckou výchovu, problema�ku výuky o komunismu, na vzdělávání v oblas� práce
s nadanými žáky i na světová náboženství. Nabídnout učitelské veřejnos� vzdělávací programy zaměřené
na zvládání stresu při výuce a na práci s romskými žáky a žáky ze sociokulturně znevýchodněného 
prostředí s cílem omezovat dosud stále časté případy školního neúspěchu těchto dě�. Významnou roli
při těchto seminářích sehrají učitelky speciálních a prak�ckých škol, které se podělí s účastníky o své
zkušenos� z práce.

Seminář Mediální výchova 
- krajské pracoviště NIDV 

Praha a Střední Čechy    

Foto: archiv NIDV
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Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Kvalifikační studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských
zařízení a pracovníkům připravujících se ke konkurzu na vedoucí funkci nebo k převze� některé
z řídících funkcí ve vedení školy. Závazný obsah studia je založen na definici kompetencí ředitele
prostřednictvím popisu činnos�, které by měl vykonávat. Studium je realizováno v souladu s platnou
školskou legisla�vou a jednotlivé vzdělávací moduly jsou pravidelně aktualizovány, vyhovují potřebám
školské praxe a respektují náročnost požadavků na výkon funkce ředitele jak v pedagogické, tak 
v manažerské oblas�.
Studium je nabízeno celostátně ve všech krajských pracoviš�ch NIDV. Obsahuje čtyři moduly:

Základy práva
Pracovní právo
Financování školy
Organizování školy a pedagogického procesu

NIDV klade vysoké nároky na přípravu, organizaci a vlastní průběh studia, ale také na odbornou 
přípravu lektorů v tomto studiu.

Návaznost na jiné vzdělávací oblas� a projekty

Znalos� a kompetence získané Kvalifikačním studiem pro ředitele škol mohou být průběžně
rozšiřovány a prohlubovány účas� v dalších programech vzdělávací oblas� Management a v rámci
studia Koordinátor školního vzdělávacího programu.
Přímou souvislost lze najít v projektu Personální řízení, kdy se rozvoj základních manažerských 
kompetencí rozšiřuje o oblast vedení lidí.

Stručné hodnocení činnos�

V roce 2009 se uskutečnilo Kvalifikační studium ve všech krajích ČR. V prvním polole� roku bylo 
vytvořeno 19 studijních skupin a studium ukončilo 439 účastníků. Počet studentů na skupinu dosáhl 
průměrného počtu 23,1.
Od září 2009 zahájilo studium 369 studentů a bylo vytvořeno celkem 14 skupin, což činí průměrně 
26,3 studentů na skupinu. Všichni studen� obdrželi na začátku studia nové aktualizované studijní
materiály.
Studium organizované NIDV bylo ze strany studentů, kteří ukončili studium v prvním polole� roku
2009, hodnoceno velmi dobře, zvláště z důvodu jeho orientace na praxi, a také byl velmi pozi�vně
hodnocen tým lektorů, kteří v tomto programu přednášejí. Velmi pozi�vně byla hodnocena i celková
organizace studijního roku.
Plánovaný počet studentů, kteří ukončí studium v roce 2009, byl překročen o 139.
Plánovaný počet skupin byl překročen o sedm.
V roce 2009 jsme plánovali zahájení studia u 300 studentů ve 12 skupinách a skutečný počet 
byl překročen o 69 studentů ve 14 skupinách. 

Kariérní vzdělávání

Kvalifikační studium pro ředitele škol



Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

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

Studium Pedagogiky

Studium pedagogiky - závěrečné zkoušky v Českých Budějovicích a 

v Karlových Varech   Foto: archiv NIDV
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Stručné hodnocení činnos�

V první polovině kalendářního roku 2009 byl zahájen i ukončen 2. semestr 2008/2009 programu Studia 
pedagogiky, jehož první část byla realizována v roce předchozím. Obsah studia druhého semestru byla 
organizačně i finančně náročnější, neboť jej tvoří přímá výuka, pedagogická praxe, dílčí a závěrečné
zkoušky. Přes všechny tyto skutečnost proběhla výuka podle plánu a většina účastníků splnila 
požadavky studia tak, aby mohla zakončit studium formou závěrečných zkoušek. Závěrečné zkoušky 
a obhajoba závěrečné práce proběhly pod dohledem zkušební komise na jednotlivých pracoviš�ch
ve stanovených termínech úspěšně, včetně slavnostního a důstojného ukončení a předání cer�fikátů
243 absolventům studia.  
Na přelomu srpna nebo v září 2009 zahájili garan� studia v dese� krajích další, již 4. ročník Studia 
pedagogiky s celkovým počtem 282 přihlášených účastníků. V průběhu srpna až prosince 2009 
proběhla předepsaná přímá výuka a dvě dílčí zkoušky, které jsou pro úspěšné ukončení 1. semestru 
2009/2010 povinné.
 Organizačně zajišťovali studium garan� v jednotlivých krajích za metodické podpory pracovního týmu 
Studia pedagogiky. V průběhu roku se pracovní tým sešel s garanty na společných poradách celkem 
čtyřikrát. Náplní všech setkání bylo především sjednocení postupu při organizaci studia a financování,
kontrola výsledků a vedení jednotlivých studijních skupin v rámci krajů. Pravidelné hodnocení a 
výsledky jsou nezbytnou součás� evaluace programu.  
Obecně se dá shrnout vývoj a průběh studijního programu Studium pedagogiky v roce 2009 jako 
stabilní, organizačně zvládnutý. Výsledky hodnocení za jednotlivé semestry vykázaly spokojenost 
účastníků jak s obsahovou tak organizační složkou studia. Zájem o studium Pedagogiky přitom neustále 
roste.

Hlavní cíle pro rok 2010 a další období

Ve školním roce 2010/2011 nabídnout Studium pedagogiky zájemcům v krajských pracoviš�ch NIDV 
Brno, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Ostrava, Hradec Králové, Pardubicích, Praha a Střední 
Čechy, Ús� nad Labem a Zlín.
Udržet strukturu vedení, financování a organizace studia alespoň na současné úrovni. Zlepšit 
především vzdělávání jednotlivých garantů v oblastech, které by jim pomohly při realizaci studia, a 
zavést po pracovní diskusi a ověření další prvky studia (např. e-learning, apod.). 
Z dlouhodobého hlediska plánování je  Studium pedagogiky pokládáno za  jeden z prvních kroků pro 
položení základů koncepčního systému kariérního DVPP v ČR.

Studium Pedagogiky Karlovarský kraj - předávání 

absolventských vysvědčení   Foto: archiv NIDV
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Studim pro asistenty pedagoga

Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Vzdělávací program Studium pro asistenty pedagoga je realizován v krajských pracoviš�ch NIDV Praha a
Střední Čechy a Karlovy Vary. Jde o kvalifikační studium, které umožní zájemcům s ukončeným minimálně
základním vzděláním získat potřebnou odbornost. Je určeno těm, kteří v současné době funkci asistenta 
pedagoga ve školách a školských zařízeních již nevykonávají a nemají za�m potřebnou odbornost, i těm,
kteří toto povolání teprve chtějí vykonávat. Je zakončeno testem a obhajobou závěrečné práce před 
komisí.
V rámci studia získají účastníci základní znalos� a dovednos� z pedagogiky a psychologie, didak�ky a
teorie výchovy, získají také potřebné komunikační dovednos� a znalos� týkající se integrace jak zdravotně
pos�ženého tak i sociálně znevýhodněného žáka. Povinnou součás� studia je odborná praxe v rozsahu
40 hodin. Teore�cká část studia zahrnuje 106 hodin.

Stručné hodnocení činnos�

V roce 2009 získalo kvalifikaci celkem 53 asistentů pedagoga. Výuka probíhala na dvou krajských
pracoviš�ch (Praha a Střední Čechy, Karlovy Vary). Lektorský tým tvořili opět odborníci především z PPP,
SPC a VŠ. Prak�cká část studia probíhala ve školách a školských zařízeních, která integrují jak žáky se
sociokulturním znevýhodněním, tak i žáky s různým stupněm zdravotního pos�žení.

Cíle vzdělávacích oblas� na rok 2010

V nadcházejícím roce bude studium reakreditováno, na základě evaluace předchozích běhů studia 
dojde v teore�cké čás� k mírnému navýšení hodinové dotace. Plánujeme úpravy a doplnění studijních
materiálů. Studium se bude nově otevírat i v Brně a v Ostravě.

Studim pro výchovné poradce 

Kompetence výchovných poradců v oblas� péče o žáky
se zdravotním pos�žením I. a II.

NIDV získal akreditaci vzdělávacích programů, které jsou určené pro kvalifikované výchovné poradce ZŠ
a SŠ. Programy byly nabízeny ve dvou variantách: 
varianta I - 63 hodin  pro výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání, 
varianta II - 40 hodin pro speciální pedagogy. 
Výuka probíhala na sedmi pracoviš�ch NIDV (Praha a Střední Čechy, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava,
Brno, České Budějovice a Hradec Králové). Na všech pracoviš�ch byly programy ohodnoceny kladně. 
Osvědčení získalo 220 výchovných poradců. Lektory v těchto programech byli zejména odborníci z VŠ, 
PPP, SPC, Asociace výchovných poradců, Informačních a poradenských středisek úřadů práce (IPS ÚP), 
agentur zabývajících se podporovaným zaměstnáním, magistrátů měst, neziskových organizací a další. 
V nadcházejícím roce budou vytvořeny metodické materiály pro účastníky těchto vzdělávacích programů. 
Výuka bude opět nabízena na všech pracoviš�ch NIDV.
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Studium Koordinátor školního 
vzdělávacího programu

Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Akreditovaný studijní program v rozsahu 250 hodin – modulární cyklus přednášek a seminářů zaměřený 
na získání a prohloubení znalos� a dovednos� potřebných k přípravě, tvorbě, realizaci a vyhodnocování
školních vzdělávacích programů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Nutnost studia k výkonu této specializované 
činnos� vyplývá ze zcela nového postavení koordinátorů ve škole. Koordinátorům ale i ostatním
pedagogickým pracovníkům toto studium pomůže prostřednictvím jednotlivých témat seminářů, výměny 
zkušenos�, absolvováním stáží a metodické podpory v jejich práci při přípravě, tvorbě, realizaci, řízení,
rozvoji a udržitelnos� ŠVP. Součás� studijního programu je třístupňová stáž a vypracování a obhajoba
závěrečné práce.

Hlavní cíle vzdělávací oblas� v r. 2009

Vybavit koordinátory vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro řízení tvorby, zavádění a realizaci ŠVP 
a dále je naučit připravovat, organizovat, koordinovat, vyhodnocovat a aktualizovat tvorbu a realizaci 
školních vzdělávacích programů. Zlepšit jejich odbornost při implementaci změn zaváděných do praxe 
a poskytnout jim možnos� rozvoje jejich profesních kompetencí, zejména mo�vačních, diagnos�ckých,
realizačních a hodno�cích.

Návaznost na jiné vzdělávací oblas�  a projekty

Studijní program navazuje na ukončené NP Koordinátor a Koordinátor S1. V jednotlivých modulech se 
pak dotýká všech vzdělávacích oblas� z Programové nabídky NIDV, zejména Managementu, Předškolního
a základního vzdělávání, Středního vzdělávání a dalších témat vzdělávání.

Diskuse nad projekty ESF, pracoviště NIDV Plzeň   Foto: archiv NIDV
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Základní charakteris�ka projektu

Projekt KROK byl realizován za účelem připravit pedagogické pracovníky středních škol  na maturitní 
generálku, která byla plánována na 19. a 20. října 2009. 
Cílová skupina: 
-   vedoucí pracovníci středních škol (ředitelé, zástupci ředitelů)
-   učitelé středních škol nominovaní do rolí zadavatel maturitní zkouškya školní maturitní komisař

Hlavní cíle projektu v roce 2009 

Poskytnout vedoucím pracovníkům středních škol, zadavatelům a školním maturitním komisařům 
vzdělání potřebné pro realizaci maturitní generálky, která byl plánována na říjen 2009. 
Projekt byl realizován ve spolupráci s CZVV (Cermat), které zajis�lo obsah vzdělávání, NIDV zajišťovalo
logis�ku vzdělávání. Vzdělávání ředitelů a zástupců ředitelů škol probíhalo formou e-learningu a
prezenčních seminářů, které byly organizovány ve všech krajích. Vzdělávání školních maturitních 
komisařů a zadavatelů bylo realizováno formou e-learningu.
V průběhu realizovaných školení byly naplněny všechny stanovené cíle. Účastníci školení měli možnost 
získat všechny informace potřebné pro realizaci maturitní generálky. Prezenční školení probíhala od 
května do července. Další školení byla plánována na konec srpna a začátek září, ale ta se neuskutečnila, 
vzhledem k tomu, že maturitní generálka plánovaná na říjen 2009 byla nakonec zrušena. E-learningové 
vzdělávání zadavatelů a školních maturitních komisařů bylo zahájeno na konci června a mělo probíhat 
až do konce září. Vzhledem k tomu, že maturitní generálka byla nakonec zrušena, bylo předčasně 
pozastaveno i e-learningové školení.

Klíčové ak�vity projektu v roce 2009

Semináře pro management škol
Na realizaci spolupracovalo CZVV a NIDV. Semináře se uskutečnily ve všech krajích, na více místech. 
CZVV poskytlo obsahové podklady pro semináře, NIDV zajis�lo lektory, proškolení lektorů a následně
celkovou organizaci všech seminářů. Časová dotace semináře byla 8 hodin. Dva semináře, v Praze a 
v Brně, byly zaměřeny na problema�ku žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky zařazených do skupiny II nebo III. Díky dobře připraveným lektorům probíhaly semináře 
v pracovní atmosféře a ze strany účastníků byly přijímány příznivě. 
Kromě prezenčního semináře získali ředitelé a zástupci ředitelů škol přístup do e-learningového 
vzdělávání, kde mohli ve 14 modulech (tyto moduly byly pro pracovníky managementu škol nepovinné) 
studovat veškeré informace týkající se maturitní zkoušky.

E-learningové vzdělávání pro ředitele a zástupce ředitele, pro zadavatele a školní maturitní komisaře
Probíhalo v programu iTutor, který zajis�la firma Kon�s, jež zvítězila v zadávacím řízení malého
rozsahu. 
Na základě podkladů CZVV firma Kon�s vytvořila jednotlivé vzdělávací moduly a v e-learningu nastavila
prostředí tak, aby mohli zadavatelé a školní maturitní komisaři po úspěšném absolvování povinných 
modulů získat on-line osvědčení o absolvování e-learningu. NIDV zajišťovalo administraci jednotlivých 
studijních skupin, výběr a proškolení tutorů a komunikaci s tutory.
Školní maturiní komisaři, stejně jako zadavatelé měli možnost studovat celkem 8 modulů, z toho 6 
bylo nezbytných k získání osvědčení, přičemž se obsah vzdělávání pro jednotlivé role lišil.

Rezortní projekt KROK
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Na snímku účastníci semináře projektu KROK - školení ředitelů ke státním maturitám, které probíhalo 
v obodobí  květen - červen 2009. Krajské pracoviště v Brno

Foto: archiv NIDV

Návaznost na jiné projekty

Na projekt KROK navázal projek PRO.MZ, který je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR, NIDV je
realizátorem klíčové ak�vity CISKOM.

Výstupy projektu 

Semináře pro management škol k nové maturitě
Dne 15. května 2009 byly zahájeny jednodenní prezenční semináře k nové maturitě pro management 
škol.
K 22. září 2009 se uskutečnilo 68 seminářů na různých místech, kterých se zúčastnilo 1901 osob. Dva 
semináře, v Praze a v Brně, byly zaměřeny na problema�ku žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky zařazených do skupiny II nebo III, kterých se zúčastnilo celkem 72 
osob. 
E-learningové vzdělávání pro ředitele a zástupce ředitele, pro zadavatele a školní maturitní komisaře
Od zahájení e-learningového studia, tj. 26. 6., projevilo do 22. září 2009 zájem o studium (vstoupilo 
do e-learningového prostředí) celkem 8 498 účastníků zařazených do funkcí ředitele nebo zástupce 
ředitele školy - 1108, školního maturitního komisaře – 1343 a zadavatele - 6633. 
E-learningové studium úspěšně ukončilo 3233 studujících, z toho 468 ředitelů nebo jejich zástupců, 
458 školních maturitních komisařů a 2458 zadavatelů. 
Protože v průběhu září byly některé funkce e-elarningu omezeny a některé moduly znepřístupněny, 
nemohli studium dokončit všichni účastníci, kteří o on-line vzdělávání projevili zájem.



Autooevaluace – Vytváření systému a podpora škol 
v oblas� vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě

Základní charakteris�ka projektu

Projekt Autoevaluace - Cesta ke kvalitě podporuje autoevaluační procesy a ve spolupráci se školami 
zřizovateli a ČŠI vnitřní a externí evaluaci tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality škol a 
vzdělávání. V rámci projektu je vytvořena strukturovaná nabídka ověřených evaluačních nástrojů a 
postupů, podpůrný poradenský systém, podpořeno sdílení zkušenos� mezi školami, vytvořen systém
vzdělávání vedoucích pracovníků škol, koordinátorů a poradců pro evaluaci, metodika posuzování 
kvality autoevaluačních procesů a výstupů s nabídkou vzdělávání pro zřizovatele a ČŠI.

Cílová skupina
Pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Klíčové ak�vity
1. Výzkumy a analýzy (realizuje partner Národní ústav odborného vzdělávání v Praze)
2. Vývoj a ověřování (realizuje partner Národní ústav odborného vzdělávání v Praze)
3. Podpůrné systémy pro školy a partnery škol (realizuje partner Národní ústav odborného 
vzdělávání v Praze)
4. Vzdělávání a diseminace (realizuje partner Národní ins�tut pro další vzdělávání)
NIDV realizuje ak�vitu D – Vzdělávání a diseminace:
Cílem ak�vity je navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblas�
AE, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému AE do praxe škol.
Klíčová ak�vita Vzdělávání a diseminace má tyto dílčí ak�vity:

D1a – DVPP – vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory AE ve školách a 
poradce pro školy v oblas� AE

D1b – DVPP – návrh studia k výkonu specializované činnos�

D2 – Diseminace výstupů projektu – konference pro pedagogickou a odbornou veřejnost a 
zřizovatele

D3 – Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům ak�vity
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Hlavní cíle vzdělávací oblas� v roce 2009

Hlavní cíl: 
Podpořit autoevaluační procesy ve školách jako účinný prostředek zkvalitňování počátečního vzdělávání, 
kdy vlastní hodnocení bude chápáno jako nezbytná součást práce školy pro zkvalitňování její práce.
Specifické cíle:
Poznat a zhodno�t stav autoevaluačních procesů (včetně legisla�vního rámce). Navrhnout, ověřit a ná-
sledně upravit:
a) metody a postupy autoevaluace
b) podpůrné systémy pro školy
systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Prioritní témata 

1. Konference pro pedagogickou a odbornou veřejnost a zřizovatele
2. Návrh studijního programu Koordinátor AE a Poradce AE + metodiky
3. Podání vzdělávacího programu Koordinátor AE k akreditaci
4. Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacímu programu Koordinátor AE

Stručné hodnocení činnos�

Uskutečněno 14 krajských zahajovacích konferencí pro pedagogickou a odbornou veřejnost a zřizovate-
le – celkem 870 účastníků (Morava 300, Čechy 570)
Navrženy oba studijní programy KO AE a PO AE s metodikou
Podán a přijat k akreditaci vzdělávací program Koordinátor AE
Dokončeny studijní texty ke vzdělávacímu programu Koordinátor AE (�sk únor 2010, počet 300)

Cíle vzdělávací oblas�  na rok 2010

Dokončit studijní texty KO AE a texty ke vzdělávacímu programu Poradce AE
Pilotáž studijního programu Koordinátor AE – 210 zúčastněných (ve všech krajích ČR)
Pilotáž studijního programu Poradce AE – 28 zúčastněných (1 x Čechy a 1 x Morava)

Seminář projektu Autoevaluace.
Krajské pracoviště 
České Budějovice.  

Foto: archiv NIDV



Brána jazyků otevřená
Rozvoj jazykových kompetencí 
pracovníků škol a školských zařízení 
Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje

Základní charakteris�ka projektu

Oba grantové projekty navazují na předchozí národní projekt Brána jazyků.
Jsou zaměřeny na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pracovníků ve školství. Řeší celkově 
nízkou úroveň znalos� cizích jazyků u pracovníků ve školství a neuspokojivou situaci ve výuce cizích 
jazyků v českých školách.

Hlavní cíle vzdělávacích oblas� v r. 2009

Zvýšení jazykové vybavenos� pracovníků ve školství na srovnatelnou úroveň v evropském měřítku.
Zvýšení metodických kompetencí učitelů cizího jazyka.

Prioritní témata pro rok 2009

Hradec Králové
Jazykový modul (pravidelné kurzy anglič�ny, němčiny, francouzš�ny a španělš�ny) Metodický modul 
(cyklus metodických seminářů pro učitele anglič�ny a němčiny)
Doplňkový modul (letní intenzivní kurz anglič�ny)
Karlovy Vary
Jazykový modul (pravidelné jazykové kurzy – 15 skupin, z toho 3 němčina a 12 anglič�na) 
Metodický modul (metodické semináře pro učitele anglič�ny – Letní jazyková škola)

Stručné hodnocení činnos�

Hradec Králové:
4 nově vytvořené akreditované programy 
663 podpořených osob – účastníků jazykových kursů
118 úspěšně podpořených osob – absolventů metodického a doplňkového modulu
Karlovy Vary
3 nově vytvořené akreditované programy
263 podpořených osob –účastníků jazykových kursů
40 úspěšně podpořených osob – absolventů metodického modulu

Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

Hradec Králové:
Dokončení a uzavření metodického modulu.
Realizace dalšího intenzivního letního kurzu Aj v rámci doplňkového modulu.
Realizace jazykového modulu s cílem připravit účastníky na výstupní testy, které potvrdí jejich 
dosaženou jazykovou úroveň.
Karlovy Vary:
Realizace jazykového modulu s cílem připravit účastníky na výstupní testy, které potvrdí jejich 
dosaženou jazykovou úroveň.
Vydání metodické příručky.
Uspořádání závěrečné konference BJO.
V návaznos� na projekt BJO zajis�t pokračování jazykové výuky pro zájemce formou placených  
kurzů.
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Máte zájem pokračovat ve studi CJ?

 ano    spíš ano   spíš ne   ne

Jste ochotná/á si za studium CJ pla�t sám/a?

 ano    spíš ano   spíš ne   ne

Učíte nebo budete učit daný CJ?

 ano    spíš ano   spíš ne   ne

Využijete CJ při práci ve škole (projekty, zahr. ak�vity apod.)?

 ano    spíš ano   spíš ne   ne
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Komentář ke grafům Brána jazyků otevřená

Důležitá fakta o projektu z pohledu samotných účastníků ukázal i průzkum uskutečněný v rámci průběž-
ného monitoringu jednotlivých modulových ak�vit. Vyplývá z něj, že pro naprostou většinu účastníků je
výuka v jazykových kurzech přínosem a 99 % dotazovaných hodlá kurzy dokončit a zúčastnit se závěrečného 
testování, které proběhne v červnu 2010. Velmi podstatnou informací je zjištění, že téměř 89 % účastníků 
má zájem ve studiu daného cizího jazyka pokračovat i po skončení projektu a 75 % dotazovaných by bylo 
ochotno si případně za kurz i zapla�t nebo připla�t.

Pokud sledujeme dopad projektu ,,Brána jazyků otevřená” na kvalitu výuky cizích jazyků ve školách a na 
zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí pracovníků škol (schopnost komunikovat v cizím jazyce, 
číst cizojazyčnou literaturu, účastnit se zahraničních stáží, odborných konferencí a projektů a podporovat 
mezinárodní ak�vity žáků), pak je řeč čísel jednoznačná: 41 % účastníků jazykového modulu daný cizí jazyk
učí nebo jej bude učit, zbytek o tom spíše nebo vůbec neuvažuje. Zhruba 56 % pedagogických i nepedago-
gických pracovníků ale využije cizí jazyk při své práci ve škole (projekty, zahraniční ak�vity apod.).

Brána jazyků otevřená - Letní škola anglič�ny Hradec Králové  Foto: archiv NIDV
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CISKOM - 
Cer�fikace, instruktáž a školení k nové maturitě

Základní charakteris�ka projektu

CISKOM je jedna z ak�vit projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ),
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Národní
ins�tut pro další vzdělávání je v tomto projektu partnerem a na dílčí ak�vitě CISKOM úzce spolupracuje
s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Realizace ak�vity je plánována na období
srpen 2009 – červen 2011, a to ve všech krajích České republiky.
V rámci ak�vity CISKOM jsou pro potřeby společné čás� maturitních zkoušky školeny následující cílové
skupiny:
• školní maturitní komisaři
• Zadavatelé
• Hodno�telé písemných prací
• Hodno�telé ústní zkoušky (MZ)
• Zadavatelé PUP MZ a hodno�telé PUP MZ
• Ředitelé škol a jejich zástupci

Z výsledků evaluace první vlny školení, která probíhala pouze formou prezenčního studia v období 
leden až květen 2007, vyplynulo, že tato školení byla pro účastníky časově velmi náročná. Z těchto 
důvodů byla zpracována studie proveditelnos� ak�vity „Vytvoření e-learningové podpory pro DVPP k 
nové maturitní zkoušce“. V ak�vitě CISKOM jsou v současné době veškerá školení realizována formou
on-line (e-learning) nebo kombinací on-lina studia a prezenčního studia. Tam, kde to vyžaduje zákon, 
je školení ukončeno cer�fikací.

Hlavní cíle vzdělávací oblas�  v roce 2009

Vytvořit a udržet kvalitně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení školským zákonem 
předepsaných funkcí (§ 80 školského zákona) nutných pro realizaci společné čás� maturitních zkoušek.
Neopomenutelnou součás� dalšího vzdělávání je i příprava učitelů na podporu žáků se zdravotním
pos�žením a zdravotním znevýhodněním.
Naplnění hlavního cíle spočívá:
- v ověření a dobudování systému přípravy pedagogů pro realizaci nové maturitní zkoušky;
- v doškolení a ověření způsobilost cílové skupiny v rozsahu a kvalitě potřebné k realizaci maturitní 
zkoušky 2011. 
Dosažení hlavního cíle spočívá ve splnění dílčích cílů:
- zajis� IT podmínky k e-learningovému vzdělávání;
- připravit hodno�tele písemných prací dle školského zákona;
- připravit hodno�tele ústních zkoušek dle školského zákona.



Prioritní témata pro rok 2009

Příprava e-learningu pro hodno�tele písemných prací a hodno�tele ústních zkoušek
Příprava prezenčních školení pro hodno�tele písemných prací a hodno�tele ústních zkoušek
Nábor lektorů pro hodno�tele písemných prací a hodno�tele ústních zkoušek
Proškolení lektorů pro hodno�tele písemných prací a hodno�tele ústních zkoušek Realizace
e-learningových školení hodno�tele písemných prací a hodno�tele ústních zkoušek
Realizace prezenčních školení pro hodno�tele písemných prací a hodno�tele ústních zkoušek

Stručné hodnocení činnos�                                                                

Funkční LMS
Stabilní lektorská základna
Funkční organizačně logis�cká infrastruktura
Zahájené studium hodno�telů písemných prací maturitní zkoušky
Zahájené studium hodno�telů ústních čás� maturitní zkoušky

Cíle na rok 2010

2 700 vyškolených ředitelů a zástupců ředitelů škol
2 300 vyškolených školních maturitních komisařů
15 000 vyškolených zadavatelů
14 000 vyškolených hodno�telů písemných prací maturitní zkoušky
14 000 vyškolených hodno�telů ústních čás� maturitní zkoušky

Projekt Autoevaluace - České Budějovice  Foto: archiv NIDV
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Personální řízení

Základní charakteris�ka projektu

Smyslem projektu Personální řízení je podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících pracovníků škol 
a školských zařízení v oblas� personálního řízení. V rámci projektu bude vytvořen nový vzdělávací
program, který se zaměří na význam personálního řízení jako dynamické složky řízení školy a 
školského zařízení, na personální strategii a poli�ku a dále bude zahrnovat aktuální problémy, které
se v personálním řízení ve školách a školských zařízení vyskytují. Při tvorbě vzdělávacího programu 
bude inspirujícím prostředím soukromá sféra, kde vzdělávání v oblas� personálního řízení tvoří základ
manažerských schopnos� a znalos�, a budou využity i zkušenos� ze zahraničí. Vzdělávací program
bude pilotně ověřen v období září 2010 – září 2011.

Hlavní cíle a priority v r. 2009

Provést analýzy potřeb cílové skupiny, seznámit se s problema�kou personálního řízení v jiných
rezortech a se zkušenostmi personálního řízení v zahraničí. Sestavit expertní a lektorský tým. 
Prioritou je klíčová ak�vita 01 Podrobná analýza stávajícího stavu.

Návaznost na jiné projekty, spolupráce

Projekt Personální řízení volně navazuje na zrealizovaný Národní projekt Úspěšný ředitel. Při jeho 
realizaci NIDV spolupracuje s Centrem školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. 

Stručné hodnocení činnos�

Byla zadána a průběžně kontrolována analýza potřeb cílové skupiny a její vzdělávání v oblas�
personálního řízení. Pro zahraniční analýzy byly vybrány země Slovensko a Belgie. Poslední zadanou 
analýzou byla analýza možnos� využi� prvků personálního řízení ze soukromé sféry při řízení školy.
Všechny analýzy budou výstupem v roce 2010. Úspěšně proběhlo výběrové řízení na pozice expert, 
lektor a tutor.

Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

Vytvořit nový vzdělávací program v oblas� personálního řízení, studijní a metodické materiály.
Realizovat pilotní školení ve všech krajích ČR. 
Navrhnout způsob evaluace studia.
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Koordinátor S1 – Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů 
středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP

Základní charakteris�ka projektu

Potřebnost projektu KOORDINÁTOR S1 vycházela ze zavádění dvoustupňové kurikulární reformy 
do českého školství. Školní vzdělávací program byl pro mnohé školy nový jev. Bylo třeba zdůraznit, 
že se nejedná o sepsání dokumentu, ale především týmovou práci, společné plánování a společné 
promýšlení změn týkajících se nových forem a metod práce.

Hlavní cíle vzdělávací oblas� v r. 2009

Realizovat ak�vity na národní úrovni s důrazem na kurikulární reformu. Realizační tým si kladl za cíl
v rámci klíčových ak�vit KA 01 Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU a KA 02.
Proškolit  vedoucí pracovníky a koordinátory tvorby ŠVP a realizace ŠVP v SOŠ a SOU, posílit 
kompetence pedagogických pracovníků středních odborných škol a připravit vedoucí pracovníky 
a koordinátory tvorby ŠVP na tvorbu a zavádění ŠVP v jednotlivých středních školách a středních 
odborných učiliš�ch.

Prioritní témata a klíčové ak�vity pro rok 2009

Klíčová ak�vita 01 – KA 01
Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU 

Na realizaci se podílelo MŠMT a partneři projektu – Národní ins�tut pro další vzdělávání a Národní
ústav odborného vzdělávání. 

Klíčová ak�vita 02 – KA 02
Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU

Časová dotace této klíčové ak�vity byla 32 hodin, tj. 2 x 2 dny. Obsahově byly semináře zaměřeny
na soulad RVP s ŠVP. Obsah školení byl koncipován jako soubor informací z teorie a praxe, 
jehož prostřednictvím účastníci získali potřebné dovednos� s přihlédnu�m k jejich dosavadním
zkušenostem při tvorbě ŠVP.

Klíčová ak�vita 03 – KA 03
Evaluační ak�vity

Stručné hodnocení činnos�

V rámci KA 01 bylo 107 účastníků školení seznámeno s podstatnými prvky projektu, 
s harmonogramem pro klíčovou ak�vitu 02 Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby
a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. Účastníci obdrželi powerpointové prezentace a metodický materiál 
Tvorba ŠVP v SOŠ a SOU.
V rámci KA 02 bylo proškoleno 1 626 účastníků z celé České republiky.
V rámci KA 03 byl mezi účastníky proveden průzkum, který zjišťoval formou elektronického 
formuláře míru jejich spokojenos�.
Výsledky výzkumu, jehož se zúčastnilo 462 respondentů:
33 % respondentů uvádí, že přínos byl stoprocentní, 39 % respondentů vnímá tento přínos za 
splněný pouze ze 75 %, pro 23% dotazovaných splnilo školení jejich očekávání z poloviny, pouze 5 % 
účastníků hodno� tento přínos na 25 %.   
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KONZULTAČNÍ CENTRA K REALIZACI 
ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní charakteris�ka vzdělávací oblas�

Osobní konzultace k ŠVP ZV je určena pedagogickým pracovníkům základních škol a nižšího stupně 
víceletých gymnázií. Vzájemnou diskusí mezi konzultantem a zástupcem pověřeným školou jsou 
hledány vhodné způsoby a cesty vedoucí k řešení konkrétních problémů, které pověřený zástupce 
školy zvolí předmětem konzultace. Informace a doporučení,  které vyvstaly během diskusem, mohou 
pedagogové školy po zvážení situace využít pro úpravu ŠVP ZV a pro svou práci. Tématy osobní 
konzultace jsou otázky a problema�cké oblas� týkající se realizace ŠVP ZV dané školy v praxi (klíčové
kompetence, průřezová témata, hodnocení žáka a jeho sebehodnocení, autoevaluace školy, legisla�va,
výchovně vzdělávací strategie, učební plán, změny v dokumentu ŠVP ZV, péče o nadané nebo jinak 
znevýhodněné žáky, atd.). Úkolem konzultanta není kontrola celého dokumentu ŠVP nebo školení 
pedagogického sboru školy.

Hlavní cíle v roce 2009

V návaznos� na vzdělávací oblast Předškolní a základní vzdělávání poskytnout pedagogickým
pracovníkům metodickou i odbornou pomoc při práci s ŠVP v konkrétních podmínkách škol.

Stručné hodnocení činnos�

Vytvořený vzdělávací program. Účastníkem konzultace jsou obvykle 2 osoby (koordinátor ŠVP a ředitel 
školy). Délka jedné konzultace – 4 hodiny.
Celkem zrealizováno 438 osobních konzultací. Z toho 268 akcí pro ZŠ plně organizované, 143 pro 
málotřídní ZŠ a ZŠ s 1. stupněm, 18 ZŠ prak�ckých a 9 víceletých gymnázií.
O druhou následnou konzultaci požádalo 14 procent škol. 
Na konzultacích se podílelo 36 konzultantů. 

Cíle vzdělávací oblas� na rok 2010

Realizace ŠVP je dlouhodobým a postupným procesem, ve kterém školy budou potřebovat i nadále 
cílenou pomoc. Cílem KC je udržet nastavenou úroveň a systém konzultací a dbát o vytvořenou síť 
konzultantů.



SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ZAHRANIČÍ

V roce 2009 NIDV ak�vně spolupracoval s těmito zahraničními partnery:

Rakousko
Ve spolupráci s NÖ Sprach Kompetenzzentrem, střediskem pro podporu češ�ny a slovenš�ny na rakouské

straně, byl realizován projekt „Jazykové kompetenční centrum: Dolní Rakousko - Jižní Morava“, který je 
financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu se v Bzenci (organizaci
za NIDV zajis�lo krajské pracoviště Brno) uskutečnila Letní škola zaměřená na formy a metody využívané
v jazykovém vyučování, která byla určena českým i rakouským učitelům. Kromě získávání nových znalos�
a dovednos� měli učitelé ojedinělou možnost se navzájem podělit o své zkušenos� s integrací a výukou
cizinců ve školách.

SRN
NIDV nadále udržovalo kontakt s Landesins�tut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und

Unterrich�orschung von Sachsen-Anhalt (LISA) v Halle, který se v roce 2009 transformoval na Landesins�tut
für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA). Z důvodu transformace nemohl v roce 2009 
proběhnout každoroční kurz němčiny pro české učitele. 

Opět, tentokrát v Terezíně, proběhl ve spolupráci s Regionale Büro für Integra�on und Tolleranz Postdam
(RAA Brandenburg) společný vzdělávací program pro české a německé učitele, zaměřený na historii česko-
německých vztahů během druhé světové války a jejich další vývoj a na problema�ku totalitních režimů.
Cílem semináře byl nejen odborný rozvoj pedagogů, ale také podpora vzniku partnerství mezi školami 
obou zemí. 

Norsko
V roce 2009 byla úspěšně ukončena spolupráce s Telemark University College na projektu Podpora 

práce začínajících učitelů. V březnu 2009 proběhla mobilita norských kolegů do ČR a workshopy na téma 
mentoringu začínajících učitelů, byl vydán sborník projektu a akreditován nový vzdělávací program pro 
ředitele škol, který byl následně zařazen do programové nabídky NIDV.

Finsko
NIDV přijalo delegaci finských ředitelů základních a středních škol, s nimiž proběhla diskuze na téma

vzdělávání ředitelů škol v ČR a ve Finsku. Při té příležitos� jim byla představena činnost organizace včetně
prohlídky krajského pracoviště Praha a Střední Čechy.

Ukrajina
NIDV přijalo studijní návštěvu zástupců veřejných ins�tucí Ukrajiny. Tématem prezentace byl systém

dalšího vzdělávání ředitelů a učitelů odborných škol, programová nabídka NIDV, způsob financování dalšího
vzdělávání a ak�vity krajských pracovišť NIDV.

Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko
Zástupci výše jmenovaných zemí, kteří byli delegováni svými ministerstvy školstv,í pokračovali 

ve spolupráci na projektu The Role of School Leadreship in Crea�ng a Learning Environment that is
Conduc�ve to Effec�ve Learning. Výsledkem bylo vydání publikace a uspořádání mezinárodní konference
na téma vzdělávání školského managementu a leadershipu.
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Itálie 
V loňském byl NIDV pozván ke spolupráci na mezinárodním projektu The Making of: Leadership in Edu-

ca�on, jehož cílem je sdílet zkušenos� jednotlivých zemí v oblas� leadershipu/školského managementu.
NIDV je v projektu tandemovým partnerem italské organizace Pädagogisches Ins�tut für die deutsche
Sprachgruppe.

Zastoupení NIDV na zahraničních konferencích a workshopech

Maďarsko, Budapešť
Ve dnech 10. 3. - 11. 3. proběhla schůzka koordinátorů mezinárodní inicia�vy CECE (Central European

Coopera�on in Educa�on). Obsahem jednání bylo dokončení publikace na téma management/leadership
a obsahová příprava mezinárodní konference „The role of school leadership in the improvement of 
learning“.

Ve dnech 28. 5. - 30. 5. se zástupci NIDV ak�vně účastnili mezinárodní konference „The role of school
leadership in the improvement of learning“, která byla vyvrcholením dvouleté spolupráce expertů 
v inicia�vě CECE. Vystoupili v roli přednášejících, včetně účas� na panelové diskuzi na téma „Další vzdělávání
ředitelů škol v České republice“, a zároveň jako rapporeur.

Rakousko, Graz
Ve dnech 18. 6. - 19. 6. jsme se  zúčastnili workshopu „Encouraging the culture of evalua�on among

professionals“, který byl pořádán Evropským centrem moderních jazyků a byl zaměřen na možnos�
využívání Evropského jazykového por�olia při evaluaci a výuce cizích jazyků.

Francie, Sèvres
Ve dnech 6. 7 - 10. 7. se zástupci NIDV zúčastnili Letní univerzity SemLang v Sèvres u Paříže, která se 

týkala problema�ky rozvoje a efek�vity vzdělávání učitelů cizích jazyků v rámci Evropské unie.

Estonsko, Tallinn
Ve dnech 30. 9. – 4. 10. proběhla diseminační konference projektu „The Making of: Leadership in 

Educa�on“, která se zabývala problema�kou leadershipu/managementu ve vzdělávání, se účastnili zástupci
všech členských zemí EU, dále Ruska a Jihoafrické republiky.

Mezinárodní braniborsko - český seminář: 
Pořádání Mezinárodního braniborsko-českého semináře, podání žádos� o projektový příspěvek na jeho
uspořádání  u nadace Sophia .

The Making of: Leadership in Educa�on (European Network for Effec�ve School Leadership):
Zpracování zprávy o leadershipu v České republice, účast na konferenci o leadershipu v Tallinnu.

Jazykové kompetenční centrum Dolní Rakousko - Jižní Morava:  ak�vity v projektu příhraniční
spolupráce.



PUBLIKAČNÍ A EDIČNÍ ČINNOST 

Ediční činnost NIDV je zaměřena na vydávání odborně metodických a informačních materiálů pro 
DVPP a projekty, a na propagaci NIDV. 

Vydávání odborně metodických materiálů pro DVPP je mo�vováno snahou doplnit většinu připravova-
ných vzdělávacích programů odpovídajícími studijními a pracovními materiály. Je řízeno redakční radou, 
která spolupracuje s odbornými sekcemi NIDV a garanty vzdělávacích oblas�. Na tvorbě a recenzování
odborně metodických materiálů se podílejí většinou lektoři, spolupracující s NIDV na realizaci DVPP a 
projektech. 

Programová nabídka NIDV je vydávána dvakrát ročně a rozesílá se do všech škol v ČR. Seznamuje uči-
tele s aktuální nabídkou vzdělávacích programů a projektů a s možnostmi jejích zapojení do vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že Plán ediční činnos� na rok 2009 byl sestavován v posledním čtvrtle� za�m ne-
krizového roku 2008, byl sestaven podle požadavků vedení NIDV velmi ambiciózně. 

Kromě dvou programových nabídek pro období:
* únor 2009 – srpen 2009 v nákladu 13 500 kusů 
* září 2009 – leden 2010 v nákladu 14 500 kusů 

bylo naplánováno vydání 35 dalších publikací v následující předpokládané skladbě:
* 29 odborně metodických publikací zaměřených na podporu DVPP,
* 3 kompendia anotací závěrečných prací (studia ředitelů, studia koordinátor ŠVP, asistent 
 pedagoga),
* 3 �tuly vydané v rámci realizovaných, popř. připravovaných projektů.
 Přibližně v polovině roku 2009 byl původní plán v důsledku připravované transformace upraven.

V roce 2009 byly vydány následující �tuly s ISBN

Autor Název Náklad 
(kusů)

Číslo ISBN

Kolek�v prac. NIDV Programová nabídka 2.09 - 8.09 13 500 ISSN 1801-738X

Kolek�v prac. NIDV Programová nabídka 9.09 - 1.10 14 500 ISSN 1801 - 738X

Soulková Jana Iden�fikace a výběr metod a forem práce učitele 200 978-80-86956-42-8

Zítková Radmila Autoevaluace školy 200 978-80-86956-43-5

Krčová Naděžda Výchova a vzdělávání dě� se speciálními vzdělávací-
mi potřebami v mateřské škole

200 978-80-86956-44-2

Hanák Mar�n Uzavírání pracovněprávních vztahů ve škole 200 978-80-86956-45-9

Bučková Hana Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami v základním školství

200 978-80-86956-46-6

Špačková Renata Plán ředitele školy pro hospitační činnost 200 978-80-86956-47-3

Pešková Olga Evaluace ve školním vzdělávacím programu mateř-
ské školy

200 978-80-86956-48-0

Dušková Jana Vlastní hodnocení školy dle evaluačních kritérií 200 978-80-86956-49-7

Sborník uspořádal
Bareš Milan

Podpora práce začínajících učitelů 300 978-80-86956-50-3
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Redakčně byly připraveny ještě dva další �tuly (Šístková Jana: ,,Hodnocení a sebehodnocení žáků na 
1. stupni základní školy“ a Poleníková Alena: ,,Projekty v rámci školních vzdělávacích programů“), které 
byly vydány v lednu a únoru 2010.

Pro většinu realizovaných projektů a pro DVPP byly zajišťovány návrhy, �sk a distribuce osvědčení.

Autor Název Náklad 
(kusů)

Číslo ISBN

Pánik Tomáš Pobyt dě� v přírodě, na kurzech, výjezdy do ciziny 200 978-80-86956-51-0

Venglářová Mar�na -
Brožová Veronika

Nové trendy v sexuální výchově 200 978-80-86956-52-7

Sborník projektu
Koordinátor S1

Cesta k reformě školy 500 978-80-86956-53-4

Hájek Jiří Efek�vní vedení porad a pracovních jednání ve škole 200 978-80-86956-54-1

Managment NIDV + 
garan� oblas�

Výroční zpráva NIDV 2008 100 Bez ISBN

Setkání regionálních garantů CISKOM s ministryní škols�, mládeže a tělovýchovy M. Kopicovou.  

Foto: archiv NIDV



 PŘEHLED ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH
NIDV V ROCE 2009

 

NIDV nabízí široké spektrum vzdělávacích programů určených pedagogům všech typů škol. Od roku 
2005 se v programech NIDV každý rok proškolí průměrně 24 �síc účastníků.

Poměr počtu proškolených účastníků ve vzdělávacích programech

Počet proškolených účastníků ve vzdělávacích programech 
v roce 2009
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Přehled výstupů NIDV za rok 2009

Příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích programů (dle oblas�):
 
Management: 

207 realizovaných programů, 4 579 účastníků, z toho celostátní programy a konference (počty účastníků): 
Proměny školy (45), Standard kvality profese učitele (228), Inspekční činnost ve školách a školských 
zařízeních (250), Kolokvium ředitelů (111), Kolokvium ředitelů - setkání ředitelů škol a školských zařízení 
(447), Profesní průprava zástupců ředitelů škol (370), vzdělávání odborných pracovníků MŠMT  Jak úspěšně 
komunikovat (40).

Předškolní a základní vzdělávání: 
318  realizovaných programů, 6810 účastníků, z toho celostátní vícedenní programy (počty účastníků): Dny 
inspirací pro MŠ (80), Škola koordinátorů ŠVP (28), Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v základním 
uměleckém vzdělávání (73).

Střední vzdělávání: 
100 realizovaných programů, 2 081účastníků (celostátní akce Kolokvium ředitelů organizovány společně s 
oblas� Management).

Jazykové vzdělávání: 
269 realizovaných programů, 4 082 účastníků, (zahrnuty i 30 a 40 hodinové jazykové kurzy a 2 celostátní 
semináře – 177 účastníků).

Další témata vzdělávání: 
220 realizovaných programů, 5228 účastníků, z toho celostátní semináře:  Problema�ka sexuální výchovy
a možnost ochrany před zneužíváním a týráním (29),  Úspěšné cesty ke vzdělávání dě� ze sociokulturně
odlišného prostředí (38), Dítě v krizi (158).

Semináře eTwinning:
 45 realizovaných programů, 492 účastníků, Metodické semináře eTwinning I – partnerství škol v Evropě, 
eTwinning II - rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce, eTwinning III – rozvoj projektů a využívání ICT.

Příprava, realizace a vyhodnocení programů k rozšíření kompetencí výchovných poradců ZŠ a SŠ v 
oblas� péče o žáky se zdravotním pos�žením se zaměřením na kariérové poradenství:
7 skupin - 220 účastníků - celkem 15 180 osobohodin.

Příprava a realizace rezortního úkolu KROK: 
personální zajištění plánované generálky MZ: 68 seminářů, 1901 proškolených účastníků (prezenční 
studium). E-learningové studium: 3 384 účastníků.

Příprava a realizace semináře a zkoušky z českého jazyka pro pedagogy, kteří získali vzdělání v jiném 
než českém jazyce: 19 absolventů.



Příprava, realizace a vyhodnocení studií ke splnění 
kvalifikačních předpokladů
(podle zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb.): 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení:  33 skupin - 808 účastníků – 
celkem  59 016 osobohodin.

Studium pedagogiky: 19 skupin -  525 účastníků -  celkem 38 121 osobohodin. 

Studium pro asistenta pedagoga: 2 skupiny -  53 účastníků -  celkem 7 526 osobohodin .

Příprava, realizace a vyhodnocení studií k výkonu specializovaných činnos�:

Koordinátor ŠVP: 11 skupin -  191 účastníků - celkem 36 375 osobohodin.

Kompetence výchovných poradců v oblas� péče o žáky se zdravotním pos�žením: 7 skupin - 
220 účastníků - celkem 15 188 osobohodin.

Koordinátor EVVO: program byl připraven a akreditován. 

Celkem se ve 1 322 vzdělávacích programech či studijních skupinách proškolilo 24 307  účastníků. 
Kromě toho 3 233 studujících úspěšně ukončilo E-learningové studium v programu KROK. Vytvořeno a 
nabízeno bylo dalších 304 vzdělávacích programů, které nebyly realizovány.

Zajištění činnos� konzultačních center v regionech:
poskytnuty odborné konzultace 438 školám, formou osobní návštěvy konzultantů na školách (k 
problema�ce realizace a následných úprav školních vzdělávacích programů a k realizaci kurikulární reformy
na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií); spolupracovalo 36 proškolených konzultantů.

Příprava a předložení programů DVPP k akreditaci na MŠMT: 
nově akreditováno 165 programů; organizace metodických školení pro garanty v krajích (pro každou 
vzdělávací oblast – 5x v roce 2009).

Příprava a realizace monitoringu a evaluace vzdělávacích programů DVPP, sběr údajů z oblas� DVPP: 
revize a úprava stávajících dotazníků, průběžné sledování evaluace vzdělávacích programů; sledování 
vzdělávacích potřeb v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

Tvorba, vydání a distribuce programové nabídky: 
celkem v obou polole�ch 28 000 ks; dvakrát ročně �štěný katalog,  distribuován do všech škol a školských 
zařízení v ČR. 

Tvorba a vydání studijních a pracovních metodických materiálů pro DVPP: 
vydáno 14 �tulů v celkovém nákladu 3100 kusů, odborně metodické a informační materiály pro potřeby 
DVPP a projektů.

Zajištění komunikační strategie a publicity NIDV:  
vizuální iden�ta organizace, www stránky, aktualizace adresáře škol a šk. zařízení, propagace NIDV, tvorba
výroční zprávy, články v �sku.
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Účast v pracovních skupinách MŠMT a jiných organizací: 
pracovní skupiny zaměřené na Implementační plán Strategie celoživotního učení, rovné příležitos� pro
ženy a muže, Koordinační skupina pro sledování průběhu a vyhodnocování výsledků kurikulární reformy, 
příprava Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, péče o nadané, příprava Národní strategie 
globálního rozvojového vzdělávání, integrace cizinců, koncepce jazykového vzdělávání.

Příprava a podání projektových žádos�:
IPn PRO.MZ, NIDV partner s finanční účas�.
IPo Podpora ZUŠ, NIDV žadatel .
IPo PM 250+, NIDV žadatel.
IPo Podpora ŠVP ZV, NIDV žadatel.
IPo Sociální divadlo, NIDV žadatel.
IPo Dějepis pro 21. stole� (Ústav pro studium totalitních režimů), NIDV partner s finanční účas�.
IPo Komunis�cký režim (podává Ústav pro soudobé dějiny), NIDV partner bez finanční účas�.
IPo Učitelství pro SŠ (FF MU - Ústav pedagogických věd), NIDV partner bez finanční účas�.
GP Projektový manažer v systému základních a středních škol Plzeňského kraje, NIDV žadatel.

Projekt EHPIN - Podpora práce začínajících učitelů. 
Diskuze s kolegy z Norska na pracoviš� NIDV v Pardubicích.

Březen - 2009

 Foto: archiv NIDV



STATISTIKY 2009
VZDĚLÁVÁNÍ

KARIÉRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
(podle dokumentu Přehled výstupů NIDV za rok 2009, únor 2010)

Oblast
Počet všech nabízených 
vzdělávacích  programů

Počet realizovaných 
vzdělávacích
 programů

Počet
účastníků

Hodinová 
dotace 
celkem

01 - Management 249 207 4579 2410

02 - Předškolní a
 základní vzdělání

379 318 6810 2802

03 - Střední vzdělání 176 100 2081 1244

04 - Jazykové vzdělání 329 269 4082 8291

05 - Další témata 
vzdělávání

283 220 5228 2246

Celkem 1416 1114 22780 16993

Studim Počet skupin
Počet 

účastníků
Počet

osobohodin

Kvalifikační studium pro ředitele škol. a šk. zaří-
zení

33 808 59 016

Studim pedagogiky 19 525 38 121

Studium pro asistenty pedagoga 2 53 7 526

Koordinátor ŠVP 11 191 36 375

Kompetence  výchovných poradců v oblas� péče
o žáky se zdrav. pos�žením

7 220 15 180

Celkem 72 1 797 156 218
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STATISTIKY Z HODNOTÍCÍCH DOTAZNÍKŮ 2009

I. Výsledky dle vzdělávacíh oblas�
Hodnocení: řady 1 = nejlepší, řady 5 = nejhorší

Splnil obsah programu Vaše očekávání?

Jak hodno�te lektora?

po
če

t

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
01 - 

Management
02 - Předškolní 

a základní 
vzdělávání

03 - Střední 
vzdělávání

04 - Jazykové 
vzdělávání

05 - Další 
témata 

vzdělávání

06 - Kariérní 
vzdělávání

Řady 1 2101 3265 797 1783 2323 379

Řady 2 685 843 397 291 580 189

Řady 3 145 294 149 70 173 51

Řady 4 26 72 38 11 50 3

Řady 5 18 29 28 4 24 2

po
če

t

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
01 - 

Management
02 - Předškolní 

a základní 
vzdělávání

03 - Střední 
vzdělávání

04 - Jazykové 
vzdělávání

05 - Další 
témata 

vzdělávání

06 - Kariérní 
vzdělávání

Řady 1 2515 3922 1115 1989 2713 502

Řady 2 323 396 233 146 300 172

Řady 3 65 131 32 21 85 44

Řady 4 13 33 16 9 20 12

Řady 5 9 19 7 2 7 3



Jak hodno�te organizační zajištění programu?

po
če

t

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
01 - 

Management
02 - Předškolní 

a základní 
vzdělávání

03 - Střední 
vzdělávání

04 - Jazykové 
vzdělávání

05 - Další 
témata 

vzdělávání

06 - Kariérní 
vzdělávání

Řady 1 2569 3867 1086 1871 2671 552

Řady 2 319 449 219 236 343 64

Řady 3 67 99 83 53 77 7

Řady 4 10 18 21 12 13 0

Řady 5 1 13 5 3 9 1
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II. Výsledky dle pracovišť

Kdo dotazník vyplnil?

Délka praxe účastníků vzdělávacích akcí

O vzdělávacím programu jsem se dozvěděl/a

po
če

t

1200

1000

800

600

400

200

0

Brno
České

Budějo-
vice

Hradec 
Králové

Jihlava
Kar-
lovy 
Vary

Liberec
Olo-

mouc
Ostrava

Pardu-
bice

Plzeň
Praha a 
Střední 
Čechy

Ús�
nad 

Labem
Zlín

ředitel 202 189 173 134 134 151 75 63 125 80 303 134 160

zástup. řed. 155 96 102 159 86 113 50 94 100 52 182 119 131

učitel 756 954 714 760 449 867 399 608 640 280 857 799 1127

vychovatel 53 80 110 62 121 23 67 38 52 45 20 114 92

jiné 122 117 104 72 39 112 41 40 57 18 63 47 46

po
če

t

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

Brno
České

Budějo-
vice

Hradec 
Králové

Jihlava
Kar-
lovy 
Vary

Liberec
Olo-

mouc
Ostrava

Pardu-
bice

Plzeň
Praha a 
Střední 
Čechy

Ús�
nad 

Labem
Zlín

0 do 1 40 46 50 36 18 59 22 54 33 18 32 43 68

3 73 70 82 81 36 111 43 69 58 14 106 88 117

5 121 109 132 150 67 141 71 76 134 32 244 163 145

15 306 304 298 282 198 280 209 210 229 92 396 291 403

20 298 302 244 220 160 229 107 163 172 108 218 220 301

25 176 163 138 193 111 157 72 95 156 77 178 136 191

víc než 25 let 254 438 279 214 224 267 125 178 211 122 322 288 370



ÚDAJE O ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ

po
če

t
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vice

Hradec 
Králové

Jihlava
Kar-
lovy 
Vary

Liberec
Olo-

mouc
Ostrava

Pardu-
bice

Plzeň
Praha a 
Střední 
Čechy

Ús�
nad 

Labem
Zlín

PN 485 638 576 472 402 644 331 386 499 271 892 661 772

www.nidv.cz 236 270 184 257 64 183 216 192 195 100 451 224 285

měsíční krajský 
zpravodaj NIDV

282 26 7 8 63 63 11 65 36 45 12 59 114

odborný �sk 11 3 3 17 4 3 9 10 8 7 19 6 2

jiné 206 349 243 422 183 296 105 149 67 100 133 202 453
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Rozvaha (bilance) v �sících Kč
 ke dni 31. 12. 2009

Položka stav ke dni 31. 12. 09

Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem

2 309

Oprávky k dlouhodobému ne-
hmotnému majetku celkem

- 1 687

Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

192 151

Oprávky k dlouhodobému hmot-
nému majetku celkem

- 73 400

Oběžná ak�va 57 941

AKTIVA CELKEM 177 314

Majetkové fondy celkem 119 372

Finanční a peněžní fondy celkem 25 555

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období

21 781

Krátkodobé závazky celkem 9 898

Přechodné účty pasivní celkem 708

PASIVA CELKEM 177 314

Zdroje financování
činnos� NIDV (v �s. Kč)

Příspěvek od zřizovatele 48 578

Rozvojové programy - 
kariérní systém

9 327

Prostředky na projekt ESF 45 839

ROZPOČET

Výkaz zisku a ztráty v �sících Kč
ke dni 31. 12. 2009

Spotřeba materiálu 7 613

Spotřeba energie 5 930

Opravy a udržování 2 217

Cestovné 1 194

Náklady na reprezentaci 42

Ostatní služby 23 731

Mzdové náklady 62 893

Zákonné sociální pojištění 15 946

Zákonné sociální náklady 612

Daň z nemovitos� 9

Ostatní daně a poplatky 232

Odpis pohledávky 0

Jiné ostatní náklady 1 287

Odpisy dlouhodobého nehmot-
ného a hmotného majetku

3 734

Náklady celkem 125 440

Tržby z prodeje služeb 20 737

Úroky 41

Zúčtování fondů 21 051

Jiné ostatní výnosy 1 648

Příspěvek a dotace na provoz 103 744

Výnosy celkem 147 221

V roce 2009 mělo dojít ke sloučení NIDV 
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Z toho 
důvodu měla organizace schválený rozpočet pouze na 
první polole�.

Opatřenímm ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy ze dne 8. června 2009 ke sloučení nedošlo. 
NIDV vypracoval návrh rozpočtu na druhé polole�,
který byl maximálně úsporný a bylo v něm zapojeno 
13 milionů z rezervního fondu organizace. 

Výnosy organizace činily 20 737 �s. Kč. Plánovaný
ukazatel byl převýšen o 2 719 �síc Kč.



Kmenová činnost

Rezortní projekty MŠMT

Pozn.: cca 1/3 nákladů organizace financuje z vlastních výnosů a z fondů organizace, vlastní výnosy za rok
2009 jsou ve výši 20 344 �s. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2009 je 5 817 �s. Kč

Limity počtu zaměstnanců 2009

V průběhu roku 2009 začaly probíhat tři národní 
projekty, dva grantové a jeden projekt ostatní. V této 
souvislos� probíhala výběrová řízení na obsazení
zaměstnaneckých pozic v těchto projektech a také 
došlo ke zvýšení počtu pracovníků. Koncem roku 2009 
byl také jeden národní projekt ukončen.
K 31.12.2009 pracovalo na všech pracoviš�ch NIDV
celkem 113 zaměstnanců.
Z toho 67,3 % pracovníků s vysokoškolským vzděláním 
zejména pedagogického a ekonomického směru a 32,7 
% pracovníků se středoškolským vzděláním. 
Přepočtený počet zaměstnanců činil 100,102 za rok 
2009. 

Čerpání (dle zdrojů financování)
úspora =
zdroj HV

v �s. Kč
Příspěvek
zříz.-kmen

Fondy
organizace

Vlastní
výnosy

čerpání celkem

platy 22 922 0 107 22 815
OON 14 626 0 2 856 11 770
odvody 7 108 0 2 924 10 032
OBV 3 922 15 018 14 655 33 595
celkem 48 578 15 018 17 579 - 2 963 78 212

v �s. Kč
Přísp. zřiz.
proj. MŠMT

Vlastní
výnosy

úspora
=vratka

celkem

platy 720 797 1 517
OON 4 041 -184 3 857
odvody 772 516 -13 1 275
OBV 3 794 760 -307 4 247
celkem 9 327 2 073 -504 10 896

Limit Poznámka
Ústředí 29,5 -

krajská 
pracoviště

56,0
V každém kraji 
4 pracovníci

Celkem 85,5 -

Pracoviště
Celkem fyzických 

pracovníků

Centrální pracoviště 30
Brno 5
České Budějovice 6
Hradec Králové 6
Jihlava 7
Karlovy Vary 6
Liberec 6
Olomouc 5
Ostrava 7
Pardubice 8
Plzeň 8
Praha a Střední Čechy 8
Ús� nad Labem 6
Zlín 5
Celkem 113
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Projekty ESF, jejichž realizace spadá do roku 2009

Limity 2009 v �s. Kč

Projekt Typ projektu
Příjemce
/Partner

Přep. počet
prac.*

Rozpočet
2009

Rozpočet
celkem

Autoevaluace IPN partner 0,3 2 815 14 885
PRO.MZ IPN partner 7,8 16 804 100 905
Koordinátor S1 IPN partner 7,2 10 115 10 115
Personální řízení IPO příjemce 0,6 761 15 460
Brána jazyků otevřená HK krajský grant příjemce 2 629 12 618
Brána jazyků otevřená KV krajský grant příjemce 2 166 4 310

*uvedeny pouze úvazky u pracovních smluv, nejsou zahrnuty DPČ, DPP
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RÉSUME

NIFE has been established on 1st of April of 2005 and follows the steps of the thirteen previous pedagogical 
centres. The ins�tu�on ini�ally func�onned under the name of Pedagogical Centre in Prague and later
change of name has been decreed, therefore since the April 2005 bears the name NIFE. NIFE is an allowance 
organiza�on of the Ministry of Educa�on, Youth and Sports with na�onal range.

The NIFE ac�vi�es can separate into:
 Methodical and Educa�onal events
 Concep�onal and Analy�cal events
 Publica�on, adver�sing and informa�ve events
 Consul�ng
 Interna�onal coopera�on and projects ESF

In 2009, the programs were separated into:
• Management (207 implemented educa�onal programs, 4579 par�cipants)
• Pre-school and primary school educa�on (318 programs, 6810 par�cipants)
• Higher educa�on (00 programs, 2081 par�cipants)
• Foreign language teaching and educa�on (269 programs, 4082 par�cipants)
• Further educa�on (220 programs, 5228 par�cipants)
• Career educa�on (72 programs, 1798 par�cipants)
• Qualifica�on study for execu�ves of schools
• Study of pedagogy
• Study for assistants of teachers
• Coordinator of School Educa�onal program
• Consul�ng center for realiza�on of School Educa�onal program

Educa�onal programmes of every sort provided by the NIFE funded from European Social Fund:
•   Way to the duality
•   Coordinator S1
•   Gate to Languages - region of Karlovy Vary
•   Gate to Languages - region of Hradec Kralove
•   KROK and CISKOM

Na�onal Ins�tute for Further Educa�on (NIFE) arranges and offers the courses, seminar mee�ngs,
lectures and other ac�vi�es connected to further educa�on of pedagogical start.

We can provide you with an opportunity to demand short - term and long - term programmes made to 
order according to relevant professional needs of your pedagogical staff or its part, eventually or for more
schools in the catchment area of the region. 

The benefit of these study programmes lies in the fact that they are available to teachers at minimal
costs.

Nowadays, the priori�es of the NIFE are for example educa�on related with curricular reform, educa�on
of management of schools etc.

Recently is the NIFE focused on, in addi�on to preparing and realizing educa�onal programmes, on
analyzing needs in the sphere of further educa�on of pedagogical staff and on crea�ng its own concepts
in this area. 
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