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1. Úvod
Tento dokument slouží jako jeden z podkladů pro přípravu střednědobé koncepce poskytování
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve sledované oblasti na období 2015–2017.
Závěry a doporučení budou využity při definování cílů strategie NIDV a nastavování
sledovatelných indikátorů jejího naplňování.

2. Metodologie
V rámci přípravných prací výzkumný tým rozhodl, že k provedení analýzy bude použita jak
kvantitativní, tak kvalitativní metoda, přičemž budou kombinovány tři techniky sběru dat.
1. skupinový rozhovor s ředitelkami a řediteli (či jejich zástupci) základních škol,
2. rešerše dokumentů zabývajících se stavem základního vzdělávání (zdroje ČŠI, NÚV apod.),
3. dotazníkové šetření mezi ředitelkami a řediteli ZŠ či jejich zástupci.
V první fázi proběhl skupinový rozhovor, díky kterému jsme se lépe přiblížili analyzovanému
problému (a zároveň jsme na jeho základě později sestavili dotazník). Zpráva z této první části
šetření je přílohou č. 1 této hlavní zprávy. Ve druhé fázi probíhala rešerše zmíněných
dokumentů a následně navazovala třetí a hlavní fáze – dotazníkové šetření.
Pro jeho účely byl sestaven elektronický dotazník v prostředí Google Documents, který byl
konzultován s pracovníky NIDV a hlavním garantem pro oblast základního vzdělávání.
Následně byl dotazník pilotně ověřen mezi ředitelkami a řediteli ZŠ a poté upraven do finální
podoby. Distribuován byl e-mailem na konkrétní adresy všech základních škol v celé ČR, jejichž
kontakty jsou v databázi NIDV, a tím pádem byla oslovena téměř celá cílová skupina. Určen
byl ředitelkám či ředitelům základních škol nebo jejich zástupcům. Osloveno bylo všech cca
4000 základních škol, vyplněných dotazníků bylo získáno 804. Sběr dat probíhal v červnu 2015,
analýza byla provedena v srpnu 2015.
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3. Analýza
3.1 Identifikační údaje
V úvodu analýzy uvádíme několik základních identifikačních údajů, které v případě potřeby
budeme níže dávat do souvislostí s dalšími zjištěními z tohoto šetření.
Graf č. 1 Velikost školy dle počtu pedagogických pracovníků
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V souboru respondentů bylo nejvíce ředitelek a ředitelů, kteří uvedli, že v jejich škole pracuje
16– 30 pedagogických pracovníků (29 %), jedná se tedy spíše o školy střední velikosti, dalších
28 % uvedlo, že mají 6–15 pedagogických pracovníků. Ředitelů a ředitelek malých škol s 1–5
pedagogickými pracovníky bylo v souboru 19 %, 31–50 pedagogů má 20 % škol a respondentů
z velikých škol s více jak 50 pedagogy byla v souboru 4 %.
Graf č. 2 Typ školy z hlediska organizace základního vzdělávání
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Nejvíce respondentů bylo ze standardních základních škol s I. a II. stupněm (65 %),
z malotřídních škol bylo 20 % respondentů, ze škol pouze s I. stupněm 8 %, nejméně
respondentů pak bylo ze škol pouze s II. stupněm a z víceletých gymnázií, shodně 0,1 %, což
znamená vždy pouze jednu osobu v souboru.
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Graf č. 3 Zřizovatel školy
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Nejčastěji jsou zřizovateli škol, jejichž ředitelky a ředitelé se účastnili našeho šetření, městská
část, obec nebo sdružení obcí, uvedlo to 90 % respondentů. 8 % respondentů uvedlo, že
zřizovatelem školy je kraj, 1 % soukromý zřizovatel, 0,4 % církev a 0,6 % respondentů uvedlo
jako zřizovatele MŠMT.
Graf č. 4 Sídlo školy – kraj
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V grafu č. 4 je znázorněno zastoupení respondentů v souboru dle krajů. Nejvíce jich je z krajů
Středočeského a Jihomoravského, shodně 12 %, nejméně z Karlovarského kraje, pouze 4 %.
Počty respondentů ale musíme dát do souvislosti s celkovým počtem škol v daném kraji.
Nejméně odpovědí jsme tedy získali z celkového počtu oslovených škol v Moravskoslezském
kraji (10 %) a Jihomoravském kraji (14 %). Nejvíce odpovědí jsme získali v Karlovarském kraji,
28 %, a Libereckém kraji, kde odpovědělo 26 % ze všech oslovených respondentů. Vzhledem
k tomu, že počty odpovědí v jednotlivých krajích nejsou poměrně vyváženy vzhledem
k celkovému počtu škol v daném kraji, nemůžeme s charakteristikou kraj dále pracovat a
v analýze jí přikládat přílišný význam.
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Graf č. 5 Velikost sídla školy
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Možná trochu překvapivě je v souboru nadpoloviční většina respondentů, jejichž školy leží na
venkově nebo v obcích do 4 999 obyvatel, celkem jich je 59 %. Respondentů z menších obcí
s 5 000 až 19 999 obyvateli je 18 % respondentů, ze středně velkých měst s 20 000 až 99 999
obyvateli je 14 % a respondentů z velkoměst nad 100 000 obyvatel je v souboru 9 %.
Graf č. 6 Počet let na pozici ředitelky, ředitele nebo jejich zástupce
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Nejvíce ředitelek a ředitelů pracuje na této pozici 11 až 25 let, uvedlo to 45 % dotázaných. Do
dvou let pracuje na této pozici 11 % respondentů, 3 až 10 let je na pozici ředitelky, ředitele či
jeho zástupce 39 % respondentů a 6 % působí na této pozici více než 25 let.

3.2 Oblasti vzdělávání
V dotazníku jsme se zaměřili nejprve na další vzdělávání ředitelek a ředitelů. Předložili jsme
jim šestnáct oblastí, u kterých se dá předpokládat, že spadají do kompetencí řídících
pracovníků, a vyzvali jsme je, aby označili všechny oblasti, ve kterých by se chtěli v budoucnu
vzdělávat. Respondenti mohli také uvést ještě další oblast.
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Graf č. 7 Ve kterých tematických oblastech by se ředitelé, ředitelky chtěli dále vzdělávat:
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Největší zájem byl o oblasti Strategie a plánování (49 %) a Legislativa (47 %). Dále to bylo
Budování klimatu školy a Řízení lidských zdrojů, uvedlo tak shodně 44 % respondentů.
Nejmenší zájem byl o oblasti Timemanagamentu (13 %), Správa majetku (15 %) a Mentoring
(17 %).
Pouze jednu oblast, ve které by se jako ředitelky či ředitelé chtěli dále vzdělávat, uvedlo 5 %
respondentů (42 osob) a 8 % (63 osob) uvedlo oblasti dvě. Ostatní respondenti uváděli
nejméně tři oblasti, ve kterých by se v budoucnu chtěli vzdělávat. Dva respondenti neuvedli
žádnou oblast.
Následně jsme se respondentů ptali, ve kterých námi nabídnutých oblastech pociťují u svých
pedagogických pracovníků rezervy.
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Graf č. 8 Rezervy ve znalostech či dovednostech učitelek, učitelů základní školy – dle ředitelů

50%

Práce s agresivními žáky

45%

Nové metody a formy práce se žáky

44%

Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci
Zvládání krizových a rizikových situací

42%

Sebehodnocení a reflexe vlastní práce…

42%
35%

Práce se žáky s různými typy postižení

31%

Cílený rozvoj nadání u žáků

30%

Efektivní vedení vyučovací hodiny

28%

Legislativa, normy upravující přímou…

25%

Týmová spolupráce
Pedagogická diagnostika

17%

Práce se žáky - cizinci

17%
16%

Práce se žáky ze sociálně vyloučeného…

16%

Administrativa, kontrolní činnost

12%

Identifikace týraného žáka

11%

Plánování pedagogického procesu
7%

Organizování vzdělávacích činností
1%

Jiné
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nejvíce respondentů pociťuje u svých pedagogických pracovníků rezervy v Práci s agresivními
žáky (50 %), dále pak při využívání Nových metod a forem práce s žáky (45 %) a v Komunikaci
s rodiči či zákonnými zástupci (44 %). Naopak nejméně respondentů vnímá problémy při
Organizování vzdělávacích činností (7 %), Plánování pedagogického procesu (11 %) a
Identifikaci týraného žáka (12 %).
Skutečnost, že učitelky a učitelé mají rezervy pouze v jedné oblasti, uvedlo 6 % respondentů
(51 osob) a 11 % uvedlo (86 osob), že mají rezervy ve dvou oblastech. Ostatní respondenti
uváděli tři a více oblastí. Pouze jeden respondent uvedl, že v žádné z nabídnutých oblastí
nepociťuje u svých pracovníků rezervy.
Následující otázka byla otevřená a respondentů jsme se ptali, zdali u svých pedagogických
pracovníků pociťují rezervy v některých didaktických dovednostech. Respondenti pak mohli
jimi pociťované rezervy volně vypsat. K otázce se vyjádřila třetina dotázaných respondentů
(265 osob), ovšem jejich odpovědi byly značně rozmanité, zařadili jsme je tedy do těchto
hlavních kategorií:
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Využívání ICT a audiovizuální techniky při výuce
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s hendikepem, nadaní atd.) a
práce s žáky se specifickými poruchami učení
Využívání nových metod a forem práce při výuce
Individuální přístup k žákům
Práce s agresivními žáky a s žáky s poruchami chování, řešení krizových situací
Plánování pedagogického procesu, efektivní rozvržení vyučovací hodiny

3.3 Podmínky k dalšímu vzdělávání
Kromě samotné realizace vzdělávacích programů je potřebné vytvořit takové podmínky, aby
se jich pedagogové mohli účastnit s co nejmenšími problémy. V první řadě je třeba o nich
informovat a propagovat je mezi cílovou skupinou. Respondentům bylo nabídnuto šest
běžných informačních zdrojů, přičemž měli určit, zdali je pro ně daný zdroj k informování
vhodný, či nikoliv.
Graf č. 9 Vhodné zdroje informací o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
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Nejvhodnějším zdrojem informací o DVPP je dle našich respondentů nabídka vzdělávací
instituce, která je zasílána pravidelně na e-mail školy, myslí si to 96 % respondentů, pouze 2 %
respondentů si myslí, že to je zdroj nevhodný, a 2 % toto neumějí posoudit. Druhý výrazně
preferovaný zdroj jsou webové stránky vzdělávací instituce, to, že jsou vhodné, si myslí 79 %
respondentů. Na třetím místě se umístila tištěná nabídka vzdělávací instituce, která je zasílána
pravidelně poštou do škol, a současně to je odborný tisk, za vhodné zdroje informací je
považuje shodně 67 % respondentů. Informace od zřizovatele považuje za vhodné jen necelá
polovina respondentů a za vyloženě nevhodný zdroj k poskytování informací o DVPP je
považován Facebook.
Ani jeden respondent neuvedl pouze jeden vyhovující zdroj informací o DVPP, nejvhodnější se
tedy jeví kombinace výše uvedených informačních zdrojů. Preference informačních zdrojů o
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DVPP nesouvisí s krajem, ve kterém škola sídlí, ani s délkou praxe respondenta na pozici
ředitelky či ředitele.
Dále jsme se respondentů v dotazníku ptali, jaké formy dalšího vzdělávání preferují, zdali
prezenční, kombinované, s e-learningem či tzv. webináře. Respondenti měli vyjádřit, zdali je
daná forma pro ně vyhovující, akceptovatelná nebo nevyhovující.
Graf č. 10 Vhodné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
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Respondentům nejvíce vyhovuje prezenční forma DVPP. Za rozhodně vyhovující formu ji
považuje 70 % respondentů a za akceptovatelnou dalších 22 %. Jak z grafu vyplývá, internetové
vzdělávání pomocí e-learningu či webinářů není mezi českými pedagogy zatím příliš populární.
Kombinované studium, kdy část je prezenční a část formou e-learningu, považuje za rozhodně
vyhovující necelá třetina respondentů a samotný e-learning považuje za rozhodně vyhovující
pouze necelá pětina. Webináře považuje za rozhodně vyhovující nejméně respondentů, 16 %,
ale to může být tím, že tato forma není ještě dost známá a rozšířená. To z části potvrzuje i to,
že nejvíce respondentů, 24 %, uvedlo, že nedokážou posoudit, zdali je tato forma DVPP
vyhovující, či nikoliv.
Respondenti, kteří uvedli, že prezenční forma je pro ně nevyhovující, dle očekávání uváděli
jako vyhovující formy spojené s internetovým vzděláváním (e-learning, webinář). Ani jeden
respondent neoznačil všechny formy za nevyhovující. U této otázky je také třeba vzít v potaz,
že pracujeme s názorem ředitelek a ředitelů, nikoliv samotných pedagogických pracovníků,
kterých se tato otázka týká a kteří na vhodné formy vzdělávání mohou mít názor odlišný.
V následující otázce jsme se respondentů ptali, jaký časový rozsah vzdělávacích programů je
podle nich nejvhodnější. V této otázce mohli respondenti uvést pouze jednu možnost,
případně zvolit možnost „Jiné“ a vypsat vlastní odpověď.
Graf č. 11 Vhodný časový rozsah vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
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Nejvíce ředitelek a ředitelů, 55 %, preferuje jednodenní vzdělávací programy v délce trvání 4–
8 hodin, programy v trvání do 4 hodin by chtělo 33 % respondentů, 7 % jich chce spíše
programy v podobě několika kratších bloků v trvání několika týdnů za sebou a 3 % respondentů
preferují vícedenní vzdělávací programy. Respondenti, kteří uvedli možnost „Jiné“, se
nejčastěji shodovali v tom, že délka trvání vzdělávacího programu závisí na jeho zaměření,
obsahu apod.
S poskytovanou časovou dotací vzdělávacích programů souvisí také to, ve kterých dnech by se
měly vzdělávací programy realizovat. Respondenti mohli zvolit mezi všedním dnem přes den
či večer, víkendem, nebo mohli uvést, že dny v týdnu nerozhodují. V této otázce měli ředitelé
také jednoznačně uvést, které dny jsou vhodné pro jejich vzdělávání, a které jsou naopak
vhodné pro realizaci vzdělávání jejich pedagogických pracovníků.
Graf č. 12 Vhodné dny pro realizaci vzdělávacích programů
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Ukázalo se, že názory ředitelek a ředitelů na to, které dny jsou pro daného pracovníka vhodné
ke vzdělávání, jsou pro obě pozice velmi podobné.
Téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že pro účast na vzdělávacím programu je vhodnější
všední den během dne, a to jak pro ředitelky a ředitele, tak pro pedagogické pracovníky (63 %
a 59 %).
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Podle 9 % respondentů je pro ředitelky a ředitele vhodnější všední den večer, o učitelkách a
učitelích si to myslí 17 % respondentů. Také 4 % respondentů si myslí, že pro ředitelky a
ředitele je nejvhodnější ke vzdělávání víkend, o učitelkách a učitelích si to myslí stejný počet
respondentů. Přibližně pětina respondentů uvedla, že dny v týdnu nerozhodují, a to jak pro
ředitelky a ředitele, tak pro učitelky a učitele (21 % a 17 %).
Kromě časové dotace a dnů v týdnu je třeba dbát i na to, kde se mají programy dalšího
vzdělávání odehrávat. Respondenti si mohli vybrat, zdali se mají odehrávat přímo v jejich
škole, v prostorách vzdělavatele, v jiné dostupné škole, případně mohli zvolit, že „prostory
nerozhodují“. U této otázky mohli respondenti volit více možností.
Graf č. 13 Prostory vhodné k realizaci programů dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
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Mírně nadpoloviční většina respondentů, 53 %, by si přála, aby DVPP probíhalo přímo v jejich
škole, 40 % by se vzdělávalo v prostorách vzdělavatele, 33 % by uvítalo vzdělávání v jiné
dostupné škole a dle 35 % respondentů na prostorách nezáleží.
Celkem 51 % respondentů (412 osob) uvedlo pouze jednu možnost. Z těchto respondentů by
se pouze v prostorách vzdělavatele chtělo vzdělávat 15 % (62 osob), pouze ve vlastní škole 25
% (101 osob), v jiné dostupné škole 4 % (31 osob) a možnost „prostory nerozhodují“ jako
jedinou volbu označilo 52 % (214 osob). Zbylí respondenti, kteří uváděli pouze jednu volbu,
uváděli ještě jiné varianty, jako například „v regionu“, „v dostupné vzdálenosti“ apod. Důležité
je také poznamenat, že 60 % respondentů možnost „v prostorách vzdělavatele“ neoznačilo.
V následující otázce jsme respondentům předložili pět faktorů, které významně ovlivňují jejich
rozhodování při výběru vzdělávacího programu:
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Osobnost lektora
Poskytnuté metodické materiály v rámci programu
Zajištěné občerstvení
Cena vzdělávacího programu
Délka trvání programu
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Každému faktoru měli respondenti přidělit známku 1 až 5, kdy 1 = nejvíce důležité a 5 =
nejméně důležité, přičemž každou známku mohli přidělit pouze jednou. V této otázce tedy
museli jasně zvolit priority – který faktor ovlivňuje výběr vzdělávacího programu nejvíce, a
který nejméně.
Graf č. 14 Pořadí důležitosti níže uvedených faktorů při výběru vzdělávacího programu
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Dle očekávání se ukázalo, že při výběru vzdělávacího programu je nejdůležitější kvalitní lektor
a poskytnuté metodické materiály. Osobnost lektora za nejvíce či spíše důležitou považuje
dohromady 91 % respondentů (67 % nejvíce a 24 % spíše) a poskytnuté metodické materiály
za nejvíce či spíše důležité považuje 77 % (24 % nejvíce a 53 % spíše).
Naopak nejméně důležitým faktorem je, zdali je na programu zajištěno občerstvení, nejméně
důležité to je pro 75 % respondentů a málo důležité pro dalších 15 %. Jako důležité to vnímá
pouze 0,5 % respondentů. Nedůležitá je i délka trvání programu, nejméně důležitá je pro 18 %
respondentů a málo důležitá pro 48 %. Cena vzdělávacího programu je důležitá „tak na půl“.
V rámci analýzy se neprokázalo, že by námi vybrané faktory souvisely s velikostí sídla školy či
délkou praxe ředitelek a ředitelů.
Další otázka byla otevřená a zněla: „Vnímáte nějaké překážky, které brání pedagogickým
pracovníkům v účasti na dalším vzdělávání?“
K této otázce se vyjádřilo 63 % respondentů, tedy 509 osob. Odpovědi těchto respondentů lze
rozdělit do následujících pěti hlavních kategorií (byť spolu velmi souvisejí):
1. Problémy spojené se zástupem a suplováním ve škole – takto se vyjádřilo více než 60 %
respondentů z těch, kteří na tuto otázku odpovídali.
2. Finanční náročnost – takto se vyjádřilo přibližně 20 % z těchto respondentů. Finance jsou
ale spojené s možností zástupů i dojížděním na vzdělávání. V případě, že škola bude mít
dostatek financí, může si dovolit častější zástupy i dojíždění za vzděláváním.
12
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3. Regionální nedostupnost – což opět souvisí s nedostatkem financí, ale i níže uvedenou
časovou náročností a zástupy.
4. Časová náročnost – což souvisí se zástupy ve škole, financemi i regionální dostupností
vzdělávacích programů.
5. Motivace pedagogických pracovníků – spojena s nízkým finančním ohodnocením.
Vzhledem k tomu, že mnoho ředitelek a ředitelů se potýká s nedostatkem financí, zeptali jsme
se jich, jakou finanční částku jsou ochotni zaplatit (z rozpočtu organizace) za jeden den
vzdělávacího programu za jednoho účastníka. V současnosti stojí jednodenní vzdělávací
program nejčastěji 500 až 1 000 Kč.
Graf č. 15 Akceptovaná finanční částka z rozpočtu školy za jeden den vzdělávacího programu
za jednoho účastníka
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Nejvíce respondentů, 68 %, je ochotno zaplatit za jeden den standardního vzdělávacího
programu, který se odehrává v prostorách vzdělavatele, 500–1 000 Kč, tedy částku dosud
obvyklou. Jedna pětina respondentů (19 %) je ochotna platit za jeden den dalšího vzdělávání
do 500 Kč. Mezi 1 000–1 500 Kč by zaplatilo 12 % respondentů a pouze 0,5 % respondentů by
bylo ochotno zaplatit více než 1 500 Kč.
V závěru dotazníku jsme se respondentů ještě zeptali, jakou formu podpory by uvítali pro
začínající učitelky a učitele při jejich vstupu do praxe, konkrétně do jejich školy. Nabídli jsme
jim čtyři formy podpory, přičemž měli určit, jak moc vyhovující každá z nich je.

Graf č. 16 Vhodná forma podpory pro začínající učitelky a učitele při jejich vstupu do praxe
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Naprostá většina respondentů za nejvhodnější formu podpory pro začínající učitelky a učitele
považuje Praxi pod vedením zkušeného pedagoga v domovské škole. Za rozhodně vyhovující
ji považuje 83 % respondentů a za spíše vyhovující 15 %. Jako druhá nejvhodnější forma
podpory bylo zvoleno Vzdělávání v rámci DVPP. Pro více než čtvrtinu respondentů, 28 %, je
DVPP rozhodně vyhovující a pro více než polovinu, 53 %, spíše vyhovující. Nevyhovující je
celkem pro 16 % respondentů (spíše nevyhovující 14 %, rozhodně nevyhovující 2%). Poměrně
akceptovanou formou podpory jsou i Hospitace ve fakultní škole. Pro 22 % je tato forma
podpory rozhodně vyhovující a pro 42 % spíše vyhovující, pro čtvrtinu respondentů jsou
hospitace ale nevyhovující formou podpory (spíše nevyhovující 19 %, rozhodně nevyhovující 6
%). Nejméně vhodnou podporou pro začínající učitele je dle oslovených ředitelů vzdělávání na
fakultách vzdělávajících učitele. Za rozhodně vyhovující je považuje 15 % respondentů a za
spíše vyhovující 29 %. Naopak 27 % respondentů je považují za spíše nevyhovující a 16 % za
rozhodně nevyhovující, což je dohromady 43 % respondentů.
Poslední otázka v dotazníku, kterou jsme respondentům položili, byla otevřená a zněla: „Chtěl,
chtěla byste něco ke stavu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dodat?“ K této
otázce se vyjádřilo 141 respondentů, tedy 18 %. Získané odpovědi lze zařadit do následujících
kategorií (mnoho připomínek je podobných připomínkám k otevřené otázce, ve které jsme
zjišťovali hlavní překážky v účasti na DVPP):





14

Školy se potýkají s nedostatkem financí na DVPP. S tím jsou spojené náklady na suplující
učitele, dojíždění, hrazení samotného vzdělávacího programu.
Značný problém je zajištění zástupu.
Školy by potřebovaly více programů přímo v regionu nebo přímo v jejich škole, tzv.
programy „na míru“.
Nabídka DVPP je poměrně veliká a nepřehledná. Nelze se dobře orientovat, který
vzdělavatel či lektor je kvalitní a co který vzdělávací program skutečně obsahuje.
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DVPP musí být zaměřeno více na praxi, modelové situace atd.
Absolventi DVPP potřebují k danému programu metodické materiály dobře využitelné
v praxi.

3.4 Shrnutí
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Dotazníkového šetření se účastnilo 804 respondentů z celého území ČR, jednalo se o
ředitelky a ředitele ZŠ či jejich zástupce (předcházející kvalitativní části se účastnili 3
náhodně oslovení respondenti). Nejvíce respondentů, 29 %, bylo ze škol s 16 až 30
pedagogickými pracovníky, 28 % bylo ze škol s 6–15 pedagogickými pracovníky.
Nejvíce respondentů, 45 %, má praxi na pozici ředitelky, ředitele či jejich zástupce 11–
25 let, 39 % respondentů má tuto praxi 3–10 let.
65 % respondentů bylo ze škol s I. i II. stupněm, 90 % všech škol, jejichž ředitelky a
ředitelé se účastnili dotazníkového šetření, jsou zřizovány městskou částí, obcí nebo
sdružením obcí.
Překvapivě 59 % škol, jejichž ředitelky a ředitelé odpověděli na dotazník, leží v obcích
o velikosti do 4 999 obyvatel.
Největší zájem v oblasti DVPP byl ze strany ředitelů o témata Strategie a plánování
(49 %) a Legislativa (47 %). Dále to bylo Budování klimatu školy a Řízení lidských zdrojů,
uvedlo tak shodně 44 % respondentů.
Nejvíce respondentů pociťuje u svých pedagogických pracovníků rezervy v práci
s agresivními žáky (50 %), dále pak při využívání nových metod a forem práce s žáky
(45 %) a v komunikaci s rodiči či zákonnými zástupci (44 %).
Nejvhodnějším zdrojem informací o DVPP je dle našich respondentů nabídka
vzdělávací instituce, která je zasílána pravidelně na e-mail školy, myslí si to 96 %
respondentů.
Respondentům nejvíce vyhovuje prezenční forma DVPP. Za rozhodně vyhovující formu
ji považuje 70 % respondentů a za akceptovatelnou dalších 22 %.
Téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že pro účast na vzdělávacím programu je
vhodnější všední den během dne, a to jak pro ředitelky a ředitele, tak pro pedagogické
pracovníky (63 % a 59 %).
Nejvíce ředitelek a ředitelů, 55 %, preferuje jednodenní vzdělávací programy v délce
trvání 4–8 hodin, programy do 4 hodin trvání by chtělo 33 % respondentů
Mírně nadpoloviční většina respondentů, 53 %, by si přála, aby DVPP probíhalo přímo
v jejich škole, 40 % by se vzdělávalo v prostorách vzdělavatele, 33 % by uvítalo
vzdělávání v jiné dostupné škole a dle 35 % respondentů na prostorách nezáleží.
Při výběru vzdělávacího programu je nejdůležitější kvalitní lektor a poskytnuté
metodické materiály.
Hlavními překážkami v účasti na DVPP je špatná zastupitelnost chybějících pedagogů,
nedostatek financí na DVPP a náhrady účastníkům a nedostupnost některých
programů jak regionálně, tak kapacitně.
Nejvíce respondentů, 68 %, je ochotno zaplatit za jeden den standardního vzdělávacího
programu, který se odehrává v prostorách vzdělavatele, 500–1 000 Kč, tedy částku
dosud obvyklou.
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Za nejvhodnější formu podpory pro začínající učitelky a učitele považují respondenti
praxi pod vedením zkušeného pedagoga v domovské škole. Za rozhodně vyhovující ji
považuje 83 % respondentů a za spíše vyhovující 15 %.

4. Doporučení
Níže uváděná doporučení k realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla
sestavena na základě dat získaných v rámci tohoto kvantitativního šetření a dále byla doplněna
o zjištění vycházející z analýzy skupinového rozhovoru, který tomuto šetření předcházel.
Zpráva z analýzy skupinového rozhovoru je přílohou tohoto dokumentu, jak bylo uvedeno
v kapitole č. 2 Metodologie.
Z hlediska tematického zaměření:




Vzdělávací programy je vhodné jasně rozdělovat dle zaměření pro ředitelky, ředitele
a učitelky a učitele a dále dle stupně školy.
Pro ředitelky a ředitele je třeba realizovat vzdělávací programy v oblastech Strategie a
plánování, Legislativa, Budování klimatu školy a Řízení lidských zdrojů.
Pro učitelky a učitele je třeba realizovat vzdělávací programy především v oblastech
Práce s agresivními žáky, Využívání nových metod a forem práce se žáky, Komunikace
s rodiči či zákonnými zástupci.

Z hlediska pojetí a metod DVPP:
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Ředitelkám a ředitelům škol vyhovuje více zdrojů informací o možnostech DVPP.
Vzdělávací organizace by měla cílové skupině zasílat pravidelně nabídku DVPP na email. Současně by měla mít přehlednou nabídku umístěnou na svém webu a být
připravena vybraným klientům zasílat tištěnou nabídku poštou. Informace o
možnostech DVPP jsou získávány i z odborného tisku.
Nejvhodnější délka vzdělávacího programu je jeden den, případně to mohou být i
programy kratší v trvání do čtyř hodin. V závislosti na zaměření programu by měl
vzdělavatel být schopen připravit programy vícedenní či je zasadit do několika
vzdělávacích bloků za sebou.
Vzdělávací programy je vhodné realizovat ve všední den přes den, respondentům
vyhovují především programy realizované prezenční formou.
Většina respondentů by si přála realizovat vzdělávací programy v jejich škole nebo
v jiné dostupné škole v jejich regionu.
Další vítanou variantou je realizovat vzdělávání „na míru“ přímo v dané škole, která si
je objedná.
Vzdělávací organizace by měla sledovat kvalitu lektora a v případě potřeby provést
adekvátní opatření.
Je vhodné zveřejňovat výsledky evaluačních šetření z jednotlivých vzdělávacích
programů, aby potenciální účastník měl přehled o jeho kvalitě.
Realizátor vzdělávání by měl účastníkům poskytnout vhodné metodické materiály,
které lze dobře využívat v praxi.
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Vzdělávací organizace by měla koordinovat výměny dobré praxe mezi pedagogickými
pracovníky a hospitace v partnerských školách.
Vzdělávací programy musí vést lektoři s praktickou zkušeností v dané oblasti.
Vzdělávání musí být zaměřeno prakticky, zařazeny musí být praktické ukázky a
příklady, měl by být prostor pro diskusi účastníků.
Vzdělávací programy by měly být realizovány v častějších intervalech. I když je program
neobsazený, neznamená to, že o něj není zájem, pouze školy mají problém s uvolněním
pedagoga v daném termínu. Naopak, často jsou programy naplněné a další program je
realizován až v dalším pololetí.
Anotace vzdělávacího programu musí být formulována tak, aby potenciální účastník
skutečně porozuměl, na jaký program se hlásí.
Cena jednodenního vzdělávacího programu by neměla přesáhnout 1 000 Kč za jeden
den a jednoho účastníka.

