
Jsem
začínající 

učitel

Čtyřlístek pro začínající učitele: Moje cesta nekončí, co bude dál…?
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Další podpora pro 
začínající učitele

Zhodnotím 
průběh adaptačního období. 

- Co se mi dařilo více a co méně? 
- Co chybělo zcela a co bych 

mohl dělat jinak? 
- Na co bych rád zapomněl a co 

bych rád prožil ještě jednou? 
- V čem jsem obohatil žáky a jak 

moji žáci obohatili mě?

Doplňuji své profesní portfolio 
a přiložím i doklady o pokroku svych 

žáků či zpětnou vazbu rodičů.

Zamyslím se nad svým plánem 
profesního rozvoje. 
- Co jsem v průběhu 

adaptačního období zažil?
- Co nového jsem se naučil? 

- Kam jsem se v profesi učitele 
posunul? 

- Jakou další podporu potřebuji?

Rozmýšlím, jak 
mohu více přispět 

k rozvoji naší 
školy.

Připravím se na rozhovor v triádě
a kladu si například otázku:
Jak se mi spolupracovalo 

s uvádějícím učitelem a ostatními
kolegy?

Uvažuji o tom, 
kde by mohlo 
být ve škole 
moje místo 

(úvazek, 
třídnictví ...).



Další podpora pro 
začínající učitele

Jsem
uvádějící

učitel

Čtyřlístek pro uvádějící učitele: Cesta začínajícího učitele nekončí, co bude dál…?

Zamyslím se nad svojí rolí uvádějícího učitele 
a kladu si například tyto otázky:

- Poskytoval jsem informace začínajícímu učiteli 
včas? 

- Co začínajícímu učiteli přinesla moje podpora? 
- Jakým způsobem jsem sdílel se začínajícím 

učitelem zkušenosti?
- Jak probíhalo poskytování zpětné vazby?

Připravím se na
rozhovor v triádě.

Navrhnu případné 
úpravy plánu 

adaptace pro příští 
využití.

Shrnu si, jak 
užitečná byla pro 
mě podpora ze 

strany vedení školy.
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Uvažuji o tom, jak se 
můžu dál jako uvádějící 

učitel rozvíjet.



Další podpora pro 
začínající učitele

Jsem člen
vedení
školy

Čtyřlístek pro vedení školy: Cesta začínajícího učitele nekončí, co bude dál…?

Zamyslím se nad formou další
spolupráce se začínajícím 

učitelem.
V čem vidím potenciál začína-

jícího učitele?
Uvažuji o tom, 
jakou podporu 

potřebuji já.

Navrhnu, jakou 
podporu

by ještě uvádějící 
učitel

potřeboval.

Vyhodnotím, 
jak se nám dařilo 

podporovat 
začínajícího učitele. 

- Co nám šlo od 
ruky?

- Na co se budeme 
muset více 
zaměřit? 

- Co mě překvapilo?

Zhodnotím 
spolupráci

začínajícího 
a uvádějícího 

učitele.
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Posoudím stávající plán
profesního rozvoje a stanovím další 
cíle profesního rozvoje začínajícího 

učitele.


