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ÚVODNÍ SLOVO

DO KRAJSKÝCH KABINETŮ SE ZAPOJILO 
 258 UČITELŮ, DALŠÍ SE PŘIDÁVAJÍ

Milé kolegyně, milí kolegové, 

rok 2019 jde do finále a já jsem mimořádně rád, že můžu na tomto místě rok 
s projektem SYPO lehce shrnout. Rok to byl totiž pro nás velmi úspěšný. Naše 
tři vlajkové lodě – podpora pro učitele matematiky, informatiky a češtiny, podpora 
pro ředitele, podpora pro školy se začínajícími učiteli – úspěšně opustily papírový 
přístav a vyrazily na širé moře, do českých škol.
V právě končícím roce jsme vybudovali tři metodické kabinety na národní, krajské 
a oblastní úrovni. Dosud je v nich zapojeno 300 učitelů a odborníků. Současní členo-
vé oslovili dalších tisíc kolegů, ve vyhledávání aktivních učitelů pokračují a kabinety 
se dále rozšiřují. Učitelům uvedených předmětů kromě jiného přinášíme webináře na 
praktická témata využitelná ve výuce. Desítky škol v celé republice využívají bezplat-
nou pomoc krajského ICT metodika v nejrůznějších oblastech digitálního vzdělávání 
a zavádění ICT technologií do výuky a řízení školy. Ředitelé se zúčastňují praktických 
workshopů, využívají skupinové nebo individuální konzultace. Padesát škol se začí-
najícími učiteli je zapojeno do pilotáže Modelu sytému podpory začínajících učitelů 
a aktivně využívají podporu garanta pilotáže a další podklady. Další školy se vzdělávají 
v kurzech pro začínající a uvádějící učitele a vedení škol.
V příštím roce budou všechny tyto aktivity pokračovat a věříme, že zaujmou ještě více 
učitelů a ředitelů. 
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a příští rok odehrávající se podle vašich 
osobních i profesních představ,

Mgr. Jiří Nekola, 
hlavní projektový manažer

Do našich kabinetů Matematika a její aplikace, Český 
jazyk a literatura a Informatika a ICT se dosud aktivně 
zapojilo 258 učitelů a 42 odborníků ze škol, MŠMT, ČŠI 
nebo fakult. Kromě toho členové kabinetů v září, říjnu 
a listopadu oslovili dalších 994 kolegů, z nichž 530 má 
zájem o další spolupráci. MŠMT řadí metodické kabinety 
mezi priority a garantuje jejich zachování ve školském 
systému. 
„Tradice metodických kabinetů v ČR je velmi dlouhá, učitelé 
je dobře znají a reakce na jejich obnovení jsou velmi vstříc-

né,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity 
Kabinety, a dodává: „Do kabinetů, které představují platfor-
mu pro setkávání a výměnu zkušeností, se zapojují učitelé 
se zájmem o rozvoj oboru a o prohloubení kvalifikace své 
i kolegů.“ 
Během existence projektu bude vytvořeno celkem 12 me-
todických kabinetů podle jednotlivých oblastí rámcových 
vzdělávacích programů. V příštím roce zahájí svou činnost 
Kabinet mateřských škol, Kabinet 1. stupně základních škol 
a Kabinet přírodovědných oborů.
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FORMY PODPORY  
  PRO UČITELE 
A ŘEDITELE

SYPO V ČÍSLECH   
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SYPO VE VŠECH 
  KRAJÍCH ČR

  Krajské pracoviště Brno
  Ing. Irena Vajen
  +420 770 171 672, vajen@nidv.cz

1. Pracovně mě nabíjí, když vidím, že moje práce je smys-
luplná a vede k pozitivním výsledkům. V osobním životě 
úspěchy dětí.

2. Lež, nerovné jednání, pomluvy a žehlení.

Na čtrnácti krajských pracovištích NIDV zajišťuje 
komunikaci s učiteli a řediteli škol v regionu čtrnáct 
odborných krajských metodiků. Zajímá vás, kdo je to ve 
vašem kraji? Podívejte se… Všem metodikům jsme položili 
dvě otázky – co vás v životě nabíjí a co naopak vybíjí.

  Krajské pracoviště Jihlava
  Mgr. Jana Rösslerová
  +420 770 171 664, rosslerova@nidv.cz

1. Nabíjí mě setkání s úžasnými lidmi (např. s našimi kraj-
skými metodiky), smysluplná práce, příroda, pohled na 
moře, hory a na hvězdnou oblohu, malé děti, odměny.

2. Kontakt s negativními lidmi, administrativa všeho druhu, 
21. hodina večer.

  Krajské pracoviště České Budějovice
  Ing. Bc. Michaela Urbancová
  +420 728 856 456, urbancova@nidv.cz

1. Akce, cesta, vývoj, směr, otevřené obzory a směřování 
k nim, získávání nových dovedností, zkušeností, poznatků.

2. Stojaté vody.

  Krajské pracoviště Karlovy Vary
  Mgr. Miroslav Peer
  +420 770 171 678, peer@nidv.cz

1. Setkávání s kolegy OKM při našich pravidelně nepravidel-
ných prezenčních schůzkách a jejich entuziazmus v pro-
jektu. Dále mě nabíjejí členové krajských metodických 
kabinetů, kteří se intenzivně zapojili do práce těchto kabi-
netů a jejich zájem o tuto činnost. V neposlední řadě mě 
velmi nabíjí setkávání s mými třemi vnoučaty – chlapci, 
kteří mě nenechají příliš v klidu ve své živelnosti.

2. Nečekané změny, zejména ty, které se týkají mé práce. Já 
jsem spíš typ člověka, který má rád již nastavená pravidla 
a těmi se řídí. Jako bývalému učiteli a řediteli školy se mi 
nelíbí neustálé změny ve školství, které mi přijdou příliš 
nekoncepční a tak trochu ode zdi ke zdi.

  Krajské pracoviště Hradec Králové
  Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
  +420 770 139 682, el-hmoudova@nidv.cz

1. Láska, lidé se společným zájmem, moji rodiče a přátelé, 
hudba, Jane Austen, vytrvalost navzdory nepřízni osudu, 
krása v drobnostech, sny mé i ostatních, odpuštění bez 
pocitu rozhořčení, štěstí.

2. Nejasné cíle, nedostatek vášně a zapálení pro věc, ne-
dostatek vděčnosti, zaměření se na věci místo na zážitky, 
nestabilní nebo toxické vztahy, lidé uvízlí v minulosti, pro-
krastinace, arogance spojená s neznalostí, cílená nega-
tivní manipulace, nevzdělanost.

  Krajské pracoviště Liberec
  Mgr. Jaroslav Vyskočil
  +420 770 171 665, vyskocil.j@nidv.cz

1. Elektrostatický náboj při svlékání svetru. 
2. Uzemnění a následný elektrostatický výboj.
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  Krajské pracoviště Olomouc
  Ing. Eva Střelecká
  +420 770 199 038, strelecka@nidv.cz

1. Úsměv vedoucího.
2. Jakákoli špatná zpráva z domova i ze světa.

  Krajské pracoviště Plzeň
  Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková
  +420 770 199 058, hlavkova@nidv.cz

1. Moje děti a manžel, činnost, která dává smysl, moře, hory, 
každý spokojeně prožitý den. 

2. Práce, která přijde nazmar, bezmocnost, nespolehlivost.

  Krajské pracoviště Ostrava
  Ing. Eva Veličková, Ph.D.
  +420 770 171 674, velickova@nidv.cz

1. Nabíjí mě setkání s milými lidmi, dobrá zábava, dobrá 
hudba, když se mohu věnovat svým koníčkům – tanec, 
lyžování, četba, kolo, a hlavně, když se něco podaří – 
úspěch, i když je sebemenší, mě vždy povzbudí k další 
činnosti.

2. Vybíjí mě setkání s hlupákem a obrazně řečeno „boj 
s větrnými mlýny“.

  Krajské pracoviště Praha
  PhDr. Lukáš Borovička, PhD.
  +420 770 171 663, borovicka@nidv.cz

1. Setkávání s lidmi, kteří se chtějí neustále rozvíjet.
2. Setkávání s lidmi, kteří neustále mluví o tom, proč se roz-

víjet nemohou.

  Krajské pracoviště Pardubice
  Ing. Radka Heřmánková
  +420 770 171 677, hermankova@nidv.cz

1. Rodina, přátelé, příroda, jóga, tanec, pohoda a klid.
2. Neochota a lhostejnost lidí, nesmyslné a nelogické věci, 

chaos a nervozita.

  Krajské pracoviště Střední Čechy
  Mgr. Jakub Chochola
  +420 770 167 242, chochola@nidv.cz

1. Cesta za společnými cíli, dobrý pracovní kolektiv a práce 
na něčem, co přináší užitek i ostatním.

2. Činnost postrádající přidanou hodnotu pro mne i pro  
druhé.

  Krajské pracoviště Ústí nad Labem
  Mgr. Lenka Burganová
  +420 770 171 676, burganova@nidv.cz

1. Dělat to, co mě baví.
2. Dělat to, co mě nebaví.

  Krajské pracoviště Zlín
  Mgr. Ivan Kovář
  +420 770 171 680, kovar@nidv.cz

1. Toulky přírodou, poslech melodické hudby.
2. Velké rodinné nákupy, dlouhé diskuze s manželkou.
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Byť byla ustavena až v únoru 2019, lze na-
psat, že SKŘ má za sebou první rok činnosti. 
Hlavním úkolem v rámci pilotáže bylo zejména 
nastavit procesy fungování tak, aby se druhý 
pilotní rok členové SKŘ mohli už naplno věno-
vat svým úkolům tak, jak jim je projekt ukládá.
Konec roku je ve znamení práce na připomín-
kách k pracovní verzi dokumentu Hlavní směry 
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Připo-
mínky budou předány externí expertní skupině 
ke Strategii 2030+. 
Zveřejněny budou i na webu projektu SYPO.

 STÁLÁ 
KONFERENCE 
       ŘEDITELŮ 

I když to vypadá v aktivitě management na nadvládu čísla 
5, na základě široké zpětné vazby od ředitelů či zástupců 
ředitelů, jsem přesvědčena, že bychom si za uplynulý rok za-
sloužili možná i vyznamenání.
Po jarních úvodních konferencích jsme se v říjnu rozjeli do 
všech krajů, abychom zde realizovali workshopy k profes-
nímu rozvoji. Značně obecný název nám dával naději, že 
mnoho ze zástupců vedení škol se chce profesně rozvíjet, 
a tak nastoupí do našeho pomyslného vlaku, jehož lokomo-
tivou byl právě workshop. V lokomotivě ale běžně pasažéři 
nejezdí. I proto si většina z účastníků workshopu postoupila 
do jídelního vozu, kde si mohli zažít skupinovou konzultaci, 
a za co jsme rádi, nakonec mají k dispozici i soukromá kupé, 
kde jim naši konzultanti poskytují individuální podporu.
Konzultanti se snaží podporovat ředitele v pedagogickém 
lídrovství. Jak budovat stabilní tým, jak utvářet vstřícné pra-
covní klima, jak posílit vnitřní motivaci zaměstnanců a pod-
porovat jejich profesní rozvoj? Jak při současném nastavení 
povinností ředitele nezapomínat na to, že jedním z hlavních 
úkolů by mělo být vést a řídit vzdělání a výchovu? Zohled-
ňovat potřeby každého žáka, provádět evaluaci a zlepšovat 
výsledky žáků?
Jsme na začátku cesty k tomu, aby ředitel ve škole mohl 
opravdu být hlavně pedagogickým lídrem. Náš vlak má před 
sebou ještě dlouhou cestu. Víme, že máme před sebou 
spoustu semaforů, výhybek a podobných zastávek, ale na-
ším cílem je, aby ani po skončení projektu vlak nezastavil jen 
v nějaké stanici, nýbrž jel stále dál a ředitelé do něho mohli 
vstupovat tak, jak budou potřebovat.
I proto do nového roku chceme posílit řady konzultantů (po-

ROK 2019 
 V KLÍČOVÉ AKTIVITĚ 
MANAGEMENT

VÍCE NEŽ 500 
ZAPOJENÝCH ŘEDITELŮ

15 WORKSHOPŮ 
K PROFESNÍMU ROZVOJI

5 OBLASTNÍCH 
KONFERENCÍ

radců, mentorů, koučů), aby se ředitelé měli na koho ve 
svých krajích obrátit. Pokud byste rádi do tohoto našeho vla-
ku nastoupili, napište na volfova@nidv.cz. Budeme se těšit 
na spolupráci.

Lenka Volfová, 
týmová manažerka KA Management

500
15
5
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Mgr. Monika Šimonová nastoupila v říjnu do projektu SYPO 
na pozici týmová manažerka klíčové aktivity Kvalita. Bude se 
věnovat tématu kvality DVPP a různých forem profesního roz-
voje učitelů. „Projekt SYPO sleduji od samého začátku, protože 
jsem měla možnost působit v klíčové aktivitě Začínající učitel 
a spolupracovat na přípravě Modelu systému podpory začí-
najících učitelů. Těší mě, že se nyní mohu zapojit do činnosti 
projektového týmu v této nové klíčové aktivitě, jejímž cílem je 
mimo jiné nastavit pravidla pro kvalitní DVPP. Kvalitní vzděláva-
cí programy vnímám jako pomoc pro každodenní práci učitelů,“ 
říká Monika Šimonová.

PROJEKTOVÝ TÝM SYPO 
    NA PODZIM POSÍLILA MONIKA ŠIMONOVÁ

Mgr. Monika Šimonová vystudovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci, půso-
bila jako učitelka na liberecké základní škole. Zkušenosti má také jako metodik pro vzdělávání na 
krajském pracovišti NIDV v Liberci. 

Za celý tým SYPO vám přejeme krásné Vánoce a pohodový rok 2020.
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PROJEKTOVÝ        
   TÝM SYPO

Mgr. Kateřina 
Trnková, PhD. Mgr. Monika 

ŠimonováJe týmovou manažerkou klíčové aktivity Evaluace 
a vedoucí krajského pracoviště NIDV v Brně. Při 
své práci vychází z bohatých zkušeností odborné 
asistentky na Masarykové univerzitě v Brně.

Týmová manažerka klíčové aktivity Systém řízení kvality DVPP, 
působí v Liberci. Dříve pracovala jako učitelka a metodik pro 
vzdělávání v NIDV.

Hlavní projektový manažer SYPO, vede projektový tým 
z pražského pracoviště. Má zkušenosti z učitelské praxe, byl 
ředitelem školského úřadu, ředitelem Pedagogického centra 
Liberec a ředitelem NIDV.

Mgr. Jiří Nekola

Je zástupcem hlavního projektového manažera, je činný na 
pražském pracovišti NIDV. Pracoval jako finanční manažer, 
zástupce vedoucího oddělení IPs MŠMT, projektový a finanční 
manažer národních a systémových projektů. 

Ing. Radoslav Antal 

Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu SYPO, působí na pražském pracovišti. 
V minulosti působil jako projektový a finanční manažer projektu ESF, 
jednatel společnosti, předseda spolku nebo finanční analytik.
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Týmová manažerka klíčové aktivity 
Řízení, vede svůj tým na pražském 
pracovišti. Je zkušenou konzultantkou, 
koordinátorkou a projektovou mana-
žerkou projektů financovaných z ESF. 

Ing. Andrea 
Matoušková

Působí jako týmový manažer klíčové aktivity Veřejnost na 
pražském pracovišti. Petr má mnohaleté zkušenosti z oblasti 
marketingu, reklamy a PR.

Petr Štěpánek

Týmová manažerka klíčové aktivity Spolupráce z pardubického 
pracoviště, má zkušenosti odborného konzultanta a projektového 
manažera v Regionální rozvojové agentuře: Centrum evropského 
projektování v Hradci Králové.

Mgr. Jana Kuchyňková

Týmový manažer klíčové aktivity 
Podpora na pražském pracovišti, má 
zkušenosti jako učitel a metodik pro 
vzdělávání v NIDV. 

Mgr. Martin 
Plitz, DiS.

Týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel, působí 
na pracovišti v Českých Budějovicích. Má zkušenosti z pozice 
učitelky na ZŠ a SŠ a metodika pro vzdělávání v NIDV. 

Mgr. Monika Brodská

Působí jako týmová manažerka klíčové aktivity Management 
na pražském pracovišti. Pracovala jako učitelka na gymnáziu, 
metodik prevence a koordinátor projektů na škole. Má zkuše-
nosti z pozice event manager.

Mgr. Lenka Volfová

Týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, který působí na pražském pracovišti, 
má zkušenosti z pozice ředitele Střední odborné školy J. Sousedíka ve Vsetíně 
a působil také 8 let jako náměstek hejtmana a radní pro školství ve Zlínském kraji.

Mgr. Josef Slovák



OBOROVÉ NOVINKY 
  PRO UČITELE   
ČESKÉHO JAZYKA, MATEMATIKY   
   A INFORMATIKY

Kompletní nabídku našich webinářů najdete na http://www.projektsypo.cz/oborove-novinky.html.

www.projektsypo.cz
sypo.info@nidv.cz  


