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dovolte mi, abych Vás seznámila s  naším novým 
projektem „Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a  ředitelů“ (zkráceně SYPO), který jsme 
v  Národním institutu pro další vzdělávání zahájili 
v lednu 2018.  
Vzdělávat vás, učitele a  ředitele, je naším poslá-
ním. Proto věnuje SYPO  velký prostor indivi-
duálnímu rozvoji učitelů i  ředitelů – v  osobním 
růstu i  při zdokonalování profesních dovedností. 
Reagujeme na chybějící ucelený systém profesní 
podpory učitelů a ředitelů, zároveň také vychází-
me z vašich vzdělávacích potřeb a přání. 
Nejčastěji se zajímáte o osvědčené postupy, prak-
tické zkušenosti pro výuku nebo vedení školy, ale 
rádi byste se také zlepšili. Díky SYPO se můžete 
obohatit o nové znalosti a dovednosti, seznámit se 
s  aktuálními trendy ve vzdělávání nebo se inspi-
rovat zkušenostmi kolegyň a kolegů. SYPO nově 
zavede do praxe systém metodických kabinetů na 
národní, krajské a  vybrané oblastní úrovni, které 
můžete být aktivními členy a  setkávat se s  pe-
dagogy stejné oborové kvalifikace. Pro ředitele 
a zástupce škol bude zřízena tzv. Stálá konference 
ředitelů (tzv. kabinetu vedení), která bude posky-
tovat profesní podporu potřebnou pro manage-
ment školy a  týmu. SYPO se bude věnovat také 

   ážení čtenáři, 
milé kolegyně, milí kolegové,

začínajícím učitelům a nutné transformaci systé-
mu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP). 
Věříme, že vás bude projekt SYPO inspirovat ve 
vaší práci a napomůže vám k rozvoji profese. 
Pokud se nám podařilo vás zaujmout, pro více infor-
mací navštivte naše webové stránky www.nidv.cz/sypo. 

Přeji Vám krásné dny,     
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová,
ředitelka NIDV

V
Projekt SYPO 
přináší podporu 
učitelům a ředitelům 
a zvýší kvalitu jejich 
vzdělání 
Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer Sys-
tému podpory profesního rozvoje učitelů a  ředi-
telů (SYPO), nám v  rozhovoru přiblížil projekt 
SYPO a  jeho cíle. Je přesvědčen, že projekt při-
nese ucelený systém profesní podpory učitelům 
a ředitelům v různých fázích jejich profesní dráhy.

Jak konkrétně plánujete v rámci projektu SYPO 
podpořit profesní rozvoj učitelů a ředitelů?
Projekt SYPO navrhne novou systematickou 
a  komplexní podporu profesního rozvoje učitelů 
a ředitelů s maximálním důrazem na kvalitu. Pod-
pora bude zaměřena na tři hlavní oblasti, mezi něž 
patří podpora v oblasti oborových didaktik, podpora 
ředitelů a podpora začínajících učitelů. Náš projekt 
tak reaguje na současný stav, kdy neexistuje žád-
ný ucelený systém profesní podpory učitelů nebo 
ředitelů, který by mimo jiné umožňoval celoživotní 
zvyšování kvality jejich práce.

Jakým způsobem chcete v  rámci projektu moti-
vovat učitele a vedení škol tak, aby se chtěli dále 
vzdělávat ve svém oboru? 
Další vzdělávání je jen jednou ze složek našeho pro-
jektu. Učitele a  ředitele hodláme motivovat pře-
devším zajímavou nabídkou kvalitně připravených 
vzdělávacích aktivit. Projekt dále nabídne další for-
my profesní podpory jejichž společným jmenova-
telem je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré 
praxe. Jde nám o  to, aby všechny nabízené pro-
gramy byly především praktické a byly připraveny 
tak, aby je sami učitelé považovali za potřebné. Je 
pro nás také zásadní, aby byly lektorovány pomocí 
kvalitních lektorů.

Vysvětlíte nám, prosím, systém modulární podpory, 
který by umožňoval a podporoval celoživotní zvyšo-
vání kvality práce učitelů a  vedení škol? Jak tento 
systém bude fungovat? Co je k tomu potřeba? 
V rámci systému modulární podpory se na začát-

P O M Ů Ž E T E  N Á M ?
V současnosti běží naše dotazníkové šetření, které mapuje uvádění začínajících učitelů do školní 
praxe. Pokud jste byli osloveni e-mailem s žádostí o vyplnění dotazníků, prosíme, zapojte se. Váš 
názor nám pomůže přizpůsobit aktivity projektu SYPO co nejlépe potřebám škol.



ku procesu vždy vytváří pro každou z  cílových skupin, 
kterými jsou začínající učitelé, ředitelé či učitelé jed-
notlivých oborů, návrh modelu podpory. Pomocí tohoto 
modelu definujeme, jaké konkrétní vzdělávací obsahy 
bude vybraná skupina učitelů potřebovat, a to v různých 
fázích jejich profesní dráhy. Tento model vytváří něco 
jako celkový rámec. Jednotlivé kamínky mozaiky si pak 
volí každý účastník podle svých individuálních potřeb. 
Systém nazýváme modulární, jelikož požadavky jednot-
livých klientů jsou uspokojovány právě jen v těch oblas-
tech, které klient vidí jako potřebné, nejde tedy o nějaké 
plošné proškolování všech ve všem. Takový systém má 
pochopitelně mnoho výhod počínaje menší časovou 
i finanční náročností, umožňuje také využívání různých 
vzdělávacích cest.

Jaký výsledek očekáváte na konci projektu, v roce 2022? 
Na konci projektu SYPO očekáváme, že vytvoříme 
funkční metodické kabinety, stálou konferenci ředitelů, 
což je něco jako metodický kabinet řízení, a funkční sys-
tém podpory začínajících učitelů, přičemž pro hodnoce-
ní funkčnosti je klíčový pohled učitelů a ředitelů, to zda 
systém hodnotí jako přínosný a hlavně zda ho využívají.

Na čem podle Vás závisí kvalita učitele? 
To je těžká otázka. U učitele závisí na jeho individuálních 
předpokladech, vzdělání a praxi; kvalitní učitel musí mít 
respekt k žákům, musí umět komunikovat s rodiči, a také 
mu nesmí být cizí týmová spolupráce. Tyto vlastnosti 
podle mého názoru má mít dobrý učitel. 
Domnívám se, že projekt SYPO přispívá ke kvalitě uči-
telů tak, že jim poskytne podporu přesně v těch oblas-
tech, ve které ji potřebují. Jsem také přesvědčen, že ke 
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zvýšení učitelské práce by mohl přispět standard učitele, 
ten však není na pořadu dne.

Můžete ve stručnosti popsat kolegiální sítě, které budou 
i  po skončení projektu nositelem průběžných inovací 
i přímé profesní podpory a budou sloužit jako poradní 
grémium Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
(MŠMT) v otázkách profesního rozvoje učitelů a ředitelů 
(Metodické kabinety, Stálá konference ředitelů)? 
V  našem pojetí jde o  společenství učitelů a  ředitelů, 
praktiků i  teoretiků od národní po oblastní úroveň, je-
hož cílem je zájem o rozvoj příslušného oboru a profesní 
podpora kolegů. V síti mají být zapojeni vedle reálných 
učitelů a ředitelů také zástupci fakult, asociací, ČŠI atd.

V čem konkrétně vidíte hlavní přínos metodických ka-
binetů pro učitele a ředitele?
V rámci metodických kabinetů si učitelé pomáhají na-
vzájem, propojují své zkušenosti. Metodické kabinety 
jsou zaměřeny na systematický a  koordinovaný rozvoj 
předmětových didaktik, které by měly přispět k aplika-
ci novinek do praxe a k prohloubení kvalifikace učitelů 
z dané oblasti. Zdůraznil bych, že je to otevřené spole-
čenství, do kterého se mohou zapojit všichni. Kabinety 
jsou prostorem, pro výměnu zkušeností, což je podle 
mého názoru vždy prospěšné. Je to místo, kde učitelé 
mohou řešit své problémy, které je zároveň organizačně 
zakotvené a má finanční podporu. Stejné je to i u ředite-
lů (kabinet vedení). 

Bohužel dnes je častou praxí, že začínající učitelé od-
cházejí „za lepším“. Jak konkrétně chcete podporovat 
začínající učitele tak, aby z oboru neutíkali a měli zájem 

na sobě pracovat a vzdělávat se za účelem zkvalitnění 
výuky a zvýšení zájmu žáků o studium? Jak se dá, podle 
Vás, zajistit, aby se začínající učitelé co nejlépe adapto-
vali v pracovním procesu výuky? 
Je potřeba nastavit systematický adaptační proces. Ten 
je na mnoha školách již dobře promyšlen a dobře fungu-
je. Naším úkolem je zajistit, aby se tyto příklady dobré 
praxe mezi školami sdílely. Nejhorší je, když musí začína-
jící učitel řešit své problémy sám metodou pokus-omyl, 
nemá se na koho obrátit a  nemůže se opřít o  systém 
podpory ze strany zkušenějších pracovníků. Věřím, že se 
nám podaří nabídnout začínajícím učitelům, uvádějícím 
učitelům i  ředitelům recepty, které fungují a  měly by 
začínajícím učitelům vstup do praxe výrazně usnadnit.

Jak lze podle Vašeho názoru zajistit kvalitu dalšího 
vzdělávání učitelů? 
Na kvalitu dalšího vzdělávání učitelů má podle mého 
soudu vliv mimo jiné také skutečnost, že dnes se hodnotí 
vzdělávací programy pouze na začátku, v procesu akredi-
tace, která platí několik let. A dál se až na výjimky neřeší, 
jak jsou tyto programy ve skutečnosti realizovány. My 
navrhujeme systém průběžného hodnocení vzděláva-
cích programů. Ten má být pro organizace, které se do 
něj zapojí, dobrovolný a věříme, že přinese žádoucí efekt. 
V realitě to bude vypadat tak, že bude hodnocena re-
alizace vzdělávacího programu, lektoři a také instituce, 
která vzdělávací program nabízí. Organizace, které se 
do hodnocení zapojí, budou mít nárok na jakýsi „odznak 
kvality“. Všechny tři oblasti budou hodnoceny z různých 
pohledů, například také samotnými účastníky v  rámci 
tzv. reputačního systému hodnocení. Dále budeme vyu-
žívat síť nezávislých „certifikovaných“ hodnotitelů.

Mgr. Jiří Nekola, 
projektový manažer SYPO 
Pracoviště: Praha, Liberec
Zkušenosti: učitel, ředitel 
školského úřadu, ředitel 
Pedagogického centra 
Liberec, ředitel NIDV, 
projektový manažer
nekola@nidv.cz 

Ing. Andrea Matoušková, 
týmová manažerka klíčové 
aktivity Řízení
Pracoviště: Praha
Zkušenosti: konzultantka, 
koordinátorka a projektová 
manažerka projektů 
financovaných z ESF
matouskova.a@nidv.cz

Mgr. Petra Šnajdrová, 
zástupkyně projektového 
manažera
Pracoviště: Praha
Zkušenosti: metodik 
pro vzdělávání v NIDV, 
koordinátorka a manažerka 
projektů ESF
snajdrova@nidv.cz 

Projektový tým SYPO Na průběhu projektu SYPO se v současné době podílí osm klíčových aktivit – Řízení, 
Evaluace, Spolupráce, Kabinety, Management, Podpora, Začínající učitel a Veřejnost.

Mgr. Pavel Pecník, 
metodik specialista klíčové 
aktivity Kabinety
Pracoviště: Ostrava
Zkušenosti: učitel ve 
speciální škole, metodik 
pro vzdělávání v NIDV
pecnik@nidv.cz

Ing. Radoslav Antal, 
finanční manažer
Pracoviště: Praha
Zkušenosti: finanční manažer, 
zástupce vedoucího oddělení 
IPs  MŠMT, projektový 
a finanční manažer národních 
a systémových projektů 
antal@nidv.cz

Mgr. Kateřina Trnková, 
Ph. D., týmová manažerka 
klíčové aktivity Evaluace
Pracoviště: Brno
Zkušenosti: odborná asistentka
trnkova@nidv.cz 
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Mgr. Tereza Bořecká, týmová 
manažerka klíčové aktivity 
Management
Pracoviště: Brno
Zkušenosti: učitelka, 
zástupkyně ředitele ZŠ, 
projektová manažerka, lektorka, 
ICT koordinátor
borecka@nidv.cz 

Mgr. Jana Kuchyňková, 
týmová manažerka aktivity 
Spolupráce
Pracoviště: Praha, Pardubice
Zkušenosti: odborný 
konzultant a projektový 
manažer v Regionální rozvojové 
agentuře: Centrum evropského 
projektování v Hradci Králové
kuchynkova@nidv.cz

Mgr. Martin Plitz, DiS., 
týmový manažer klíčové 
aktivity Podpora
Pracoviště: Praha
Zkušenosti: učitel, metodik 
pro vzdělávání v NIDV, 
týmový manažer
plitz@nidv.cz

Mgr. Šárka Sáblová, 
metodik specialista klíčové 
aktivity Kabinety
Pracoviště: Praha
Zkušenosti: učitelka odborných 
předmětů SZŠ, asistentka pedagoga 
MŠ a ZŠ, metodik ošetřovatelské 
péče pro domácí péči, metodik pro 
vzdělávání v NIDV
sablova@nidv.cz

Mgr. Monika Brodská, 
týmová manažerka
klíčové aktivity Začínající 
učitel
Pracoviště: České Budějovice
Zkušenosti: učitelka na ZŠ 
a SŠ, metodik pro vzdělávání 
v NIDV
brodska@nidv.cz 
 

Mgr. Lenka Hanušová, 
týmová manažerka klíčové 
aktivity Veřejnost
Pracoviště: Praha, Liberec
Zkušenosti: komunikační 
a marketingový specialista, 
tisková mluvčí
hanusova@nidv.cz 
 

Přínosy projektu SYPO
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský

USNADNÍME VÁM PRÁCI
• Budete mít možnost setkávat se s kolegy vyučujícími 

stejnou aprobaci na jiných školách. Budete tak moci 
sdílet a  propojit vaše znalosti a  praktické zkušenosti, 
seznamovat se s originálními přístupy k výuce vašeho 
předmětu a nechat se ostatními inspirovat pro další pe-
dagogickou činnost. 

• Získáte prostor pro hledání možného řešení vašich pro-
fesních problémů s kolegy, kteří jsou s vámi na jedné 
vlně. 

• Budete moci využívat podpory krajských ICT metodiků, 
kteří budou pomáhat vašim školním ICT koordinátorům 
a metodikům v zavádění digitálních technologií do výuky.

• 
PODPOŘÍME VÁŠ PROFESNÍ ROZVOJ
• Prostřednictvím metodických kabinetů na národní, 

krajské a oblastní úrovni zjistíte, jakým směrem se vy-
dávají pedagogové z jiných škol. Zjistíte, jaké jsou nové 
trendy a poznatky ve vaší aprobaci. 

• Budete moci využívat široké nabídky studijních materi-
álů, e-learningy, webinářů, workshopů apod., které vám 
nabídnou nové poznatky a možnosti dalšího vzdělávání. 

USNADNÍME VÁM PRÁCI
• Budete moci čerpat ze znalostí, zkušeností a osvědče-

ných postupů ostatních ředitelů škol. 
• Budete se moci účastnit setkání ředitelů a sdílet s nimi 

své znalosti, dovednosti a  možná řešení aktuálních 
problémů.

PODPOŘÍME VÁŠ PROFESNÍ ROZVOJ
• Seznámíme vás s nejdůležitějšími znalostmi a doved-

nostmi vedení školy pro řízení školy a vedení zaměst-
nanců.

• Obdržíte osvědčené nástroje pro sebereflexi vaší prá-
ce, zároveň vám pomůžeme s nastavením priorit  vaše-
ho profesního rozvoje a získáte motivaci k prohloubení 
vašich profesních kompetencí.

• Budete moci využít služeb konzultanta, který vás bude 
provázet při vašem zdokonalování.

INSPIRUJEME VÁS PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
ŠKOLY
• Načerpáte inspiraci pro zatraktivnění vaší školy pro zá-

jemce o vzdělávání i pro zájemce o zaměstnání.
• Budete moci využít sdílených nástrojů pro hodnocení 

kvality výuky ve vaší škole.
• Budete moci využít doporučeného modelu profesního 

rozvoje pedagogických pracovníků.
• Budete moci využít osvědčených postupů pro vedení 

začínajících a nově příchozích učitelů.

USNADNÍME VÁM PRÁCI
• Budete moci využívat podpory uvádějícího učitele 

a vedení školy. Ta vám umožní jistější vstup do praxe  
během tzv. adaptačního období. 

• Budete mít prostor a  čas seznámit se s  provozem 
školy, zorientovat se v životě školy, poznat specifika  
výchovné práce učitele.

• Uvádějící učitel a vedení školy vám bude k dispozici pro 
dotazy týkající se přípravy, realizace a vyhodnocování vý-
uky a při rozvíjení vztahů s rodiči a dalšími partnery školy.

• Budete v kontaktu s dalšími začínajícími učiteli pro 
sdílení svých osobních zkušeností.

PODPOŘÍME VÁŠ PROFESNÍ ROZVOJ
• Díky úzké spolupráci s uvádějícím učitelem budete mít 

možnost ptát se bez obav na rady, jak například komuni-
kovat se žáky či s jejich rodiči. 

• Můžete se nechat inspirovat osvědčenými zkušenostmi, 
metodami a  tipy pro práci učitele, ale zároveň můžete 
také diskutovat s uvádějícím učitelem své vlastní nápady. 

• Budete moct využívat nové informace ze vzdělávání za-
měřené přímo na nelehké období nástupu do praxe.

P R O  U Č I T E L E

P R O  Ř E D I T E L E 
A   V E D E N Í  Š KO L

P R O  Z A Č Í N A J Í C Í 
U Č I T E L E

Web: http://www.nidv.cz/sypo  
E-mail: sypo.info@nidv.cz  

VÍCE INFORMACÍ PŘINESEME PO PRÁZDNINÁCH


