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ÚVODNÍ SLOVO
Milé kolegyně a milí kolegové,
z dnešního newsletteru mám velikou radost. Je plný akcí a zajímavých vzdělávacích programů, které pro vás chystají kolegové ve všech klíčových aktivitách
projektu SYPO. Najdete zde nejen souhrn aktuálních webinářů nebo pozvánku
na konferenci pro členy vedení škol, ale také informace o zahájení činnosti nových
metodických kabinetů – Cizí jazyky a Společenskovědní vzdělávání.
V současné době existuje pět metodických kabinetů, ve kterých se na krajské úrovni setkává přibližně 500 učitelů. Proč se vlastně rozhodli stát členy kabinetů? Jaké jsou podle
nich – a pro ně osobně – hlavní přínosy? A jak se kabinety podílejí na revizích RVP ZV v oblasti nové informatiky a digitálních
kompetencí? I to se dočtete na následujících stránkách. Pokud nejste členy kabinetů a měli byste zájem se jimi stát, kontaktujte naše odborné krajské metodiky na krajských pracovištích NPI ČR. Rádi mezi námi uvítáme další aktivní pedagogy, které
zajímá, co se v jejich oboru děje a jak se mohou dál profesně vzdělávat a seberealizovat.
Přeji vám krásné jaro,
Mgr. Jiří Nekola,
hlavní projektový manažer

Pozvánka pro zájemce o problematiku
začínajících učitelů
Dne 10. 5. 2022 se bude konat online odborný panel zaměřený na obsah vzdělávání budoucích
učitelů a kvalitu absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele.
Konkrétní téma a bližší podrobnosti již brzy na webu a Facebooku SYPO.
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Pozvánka na online konferenci

LÁZNĚ PRO ŘEDITELE ŠKOL
26. 4. 2022, 9:00-16:00
na platformě ZOOM
Ředitelé škol, pořád se staráte o druhé. Dovolte nám tentokrát postarat se o vás!
Pojďte s námi strávit příjemné chvíle v online lázních.
Nechte školní starosti na jindy… vypněte si služební telefon… najděte si místo, kde na vás nikdo nebude klepat
nebo vás rušit…
…a odevzdejte se do péče lázeňských odborníků, kteří
vám nabídnou následující procedury:

STÁLÁ
KONFERENCE
ŘEDITELŮ

Ve středu zájmu Stálé konference ředitelů stojí

Sauna

Masáže
péče o fyzické
zdraví (…fyzioterapie přes online, to
jste ještě nezažili)

Očista
mysli
psychohygiena
(…a stres na vás
nebude moci)

nejen dlouhodobá témata podpory ředitelů, ale
zabývá se také problematikou jako je např. vá-

sebepoznání skrze
osobnostní typologii MBTI (…až se
z toho zpotíte)

lečný konflikt na Ukrajině. K němu SKŘ zpraco-

vala seznam doporučení „Jak mluvit s dětmi ve

škole o válce“ využitelný pro všechny typy škol.
Pro expertní tým revizí RVP kompletuje Stálá kon-

Relaxační
místnost

ference ředitelů přehled nejčastějších důvodů
nezapojení učitelů do aktivního používání ŠVP,

poznání o psychickém a fyzickém
zdraví (…je libo
dobít baterky?)

včetně návrhů, jak tyto příčiny řešit v jednotlivých

druzích škol. Spolupracuje s ČŠI na připravovaných nástrojích vnitřní kontroly a zabývá se i Stra-

tegií 2030+ jakožto pilíře, od kterého se budou
odvíjet realizace plánovaných revizí rámcových
vzdělávacích programů.    

Posilovna
aktivní naslouchání (…verbální
a neverbální
komunikace vám
posílí vztahy)

Na co dalšího se můžete
těšit a co pro vás připravujeme?

Chcete si mezi procedurami odpočinout na baru se zajímavými osobnostmi? Stačí si přisednout k příjemnému popovídání. Těšit se na Vás budou Zora Jandová, Monika Absolonová, Karel Vágner a další.

Workshopy
Z důvodu velkého zájmu o workshop pro začínající i zkušené ředitele „Sebereflexe a rozvojová potřeba“ připravujeme
jeho opakování.

Skuteční lídři
• pečují o své psychické a fyzické zdraví, aplikují pravidla
duševní hygieny a aktivně čelí stresu,
• umí nalézt rovnováhu mezi svým pracovním a osobním
životem,
• ví, že odpočinek není ztráta času, ale investice do příštího růstu.

Online benchlearning
Ředitelé, nebuďte na to sami. Udělejte si s námi čas také
sami na sebe a učte se v bezpečné komunitě kolegů
a ve spolupráci s kolegy hledejte svou cestu rozvoje.
Více informací již brzy na Facebooku
a www.projektsypo.cz.

Přihlásit na konferenci se můžete ZDE.
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JAK ZAČÍNAJÍ ČEŠTÍ UČITELÉ
A CO JIM POMÁHÁ NA STARTU
UČITELSKÉ PRAXE?
Na naše otázky odpovídal Michal Brázdil, začínající učitel ze ZŠ a MŠ
Aloise Štěpánka v Dolanech.
Jak dlouho učíte a jaké předměty?
Učím dva a půl roku, celou dobu na této škole. V letošním
školním roce učím přírodopis a informatiku.
Jaká jste měl očekávání týkající se učitelské profese
před nástupem do praxe?
Očekávání by se dala možná nazvat spíše obavami :). Bál
jsem se, že nedokážu žáky kázeňsky zvládnout. Mám k nim
totiž spíš kamarádštější přístup. Moje obavy se ale spíš nenaplnily, protože když žáci zjistili, že mám třeba i stejné koníčky jako oni, tak byli rádi. Vycházíme spolu většinou dobře.
Co vás v učitelské profesi nejvíce překvapilo?
Mile mě překvapilo, že mi kolegové ve všem vyšli vstříc
a ani pan ředitel na mě v ničem netlačil. A mile mě překvapili i žáci, že mě vzali. Myslím, že třeba na městské škole
by to bylo náročnější, ale u nás na vesnici žáci zas až tak
divocí nejsou.
Co byste třeba udělal jinak, kdybyste byl opět na začátku své kariéry?
Příště – kdyby to bylo možné – bych možná byl trochu přísnější a pak ve svých požadavcích lehce ubíral.

Kdybyste měl zmínit jednu věc, která vám opravdu pomohla, která by to byla?
Myslím, že hlavně pomoc s třídnictvím. A oceňuji také rady,
jak si poradit se žákem, který v hodině vyrušuje a jak ho
přimět k tomu, aby začal pracovat. Celkově jsem byl rád, že
jsem dostal tipy, jak zaujmout „bojkotéry“ hodiny.

Co se vám podařilo a z čeho máte radost?
Od kolegů vím, že se mi podařilo získat si žáky na svou stranu. Možná je to i tím, že na naší škole je naprostá většina
učitelek, takže žákům chyběl nějaký mužský element. A asi
je to i mým přístupem k výuce – žáci mi říkají, že se jim líbí
různé zajímavosti ze života, které jim v rámci výuky říkám.

Co byste vzkázal ostatním uvádějícím učitelům?
Určitě to, aby chodili do výuky podívat se na svého začínajícího kolegu. A aby se třeba i nebáli a v něčem se od něj
inspirovali.

V čem konkrétně spočívá spolupráce s vaším uvádějícím učitelem?
Na svého uvádějícího učitele se obracím vždy, když mám
nějaký problém ve výuce. Kolega mi poradí, co si nachystat. Ukážu mu svoji prezentaci, on mi řekne, jestli tam mám
všechno, co tam být má. A hlavně jsem byl rád, že mi ze
začátku poradil v organizačních věcech týkajících se třídnictví.

A co začínajícím učitelům?
Nebojte se zeptat a podělit se s uvádějícím kolegou třeba
i o nějaké zážitky z hodiny, pozitivní i negativní. Alespoň se
spolu budete mít čemu zasmát :).

Rozhovor vedl Mgr. Libor Skala, mentor, který v projektu SYPO spolupracuje se začínajícími
učiteli, vede workshopy, webináře a moderované diskuze. Libor Skala je ředitelem Masarykovy
ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy a členem Krajského kabinetu Přírodovědné vzdělávání v Praze.
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POJĎTE S NÁMI DO KABINETU
ANEB POSTŘEHY ČLENŮ
METODICKÝCH KABINETŮ
K zapojení do kabinetů je často motivovala také nespokojenost s kvalitou podpory poskytované učitelům. Očekávají, že kabinety přispějí k rozvoji školství například sdílením
příkladů inspirativní praxe mezi učiteli.

V projektu SYPO funguje pět metodických kabinetů,
nové dva právě vznikají. Proč se do kabinetů zapojit
a jaké zkušenosti mají dosavadní členové kabinetu?
Jaká jsou očekávání učitelů?
Z šetření mezi členy dvou nejnovějších kabinetů Předškolní a prvostupňové vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání
vyplývá, že největší zájem měli učitelé o sdílení zkušeností s kolegy a o nové poznatky z oblasti oborové didaktiky.

Proč jste se rozhodli stát se součástí metodických kabinetů SYPO a čím je
pro vás účast na aktivitách kabinetu přínosná?

Můžu se inspirovat a od
svých kolegů se hodně
naučit.

Chci sdílet své názory
a zkušenosti z výuky
předmětů s ostatními
kolegy. Mohu předávat
své příklady z praxe těm,
kteří je chtějí a potřebují.

Věřím, že metodické
kabinety mají smysl.

Myslím, že kvalita podpory poskytované učitelům
a ředitelům není dostatečná, a chci to změnit.

Mám přístup k novým
poznatkům v oblasti oborové didaktiky
a k aktuálním informacím
o dění ve školství.

Nejčastější člen kabinetu

více než 20 let ve
školství

Jiné důvody:
•
nespolupráce škol
v kraji
•
vlastní profesní rozvoj
•
vliv na směřování českého školství a jeho
zlepšení
•
být u zdroje informací
•
posílení mezioborové
spolupráce
•
prosazení technologií
do výuky
•
zapojení se do
tvorby metodických
materiálů
•
zvýšení důležitosti
práce školních speciálních pedagogů
•
podpora nových
výukových metod

Silné stránky metodických
kabinetů podle jejich členů

Vzájemná spolupráce a sdílení
zkušeností

Aktivní přístup členů

Odbornost
členů

Nabídka vzdělávacích akcí

Propojení
lidí z různých
škol

z města do 90 000
obyvatel

ze středně velké škole s více
než 20 pedagogy
1-5 % žáků jeho školy z ekonomicky
nebo sociálně znevýhodněných rodin
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Vize projektu

REVIZE RVP A KABINET INFORMATIKA A ICT
V souvislosti se změnami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky
a digitálních kompetencí je zajímavé také to, jak kabinety
hodnotí učitelé z kabinetu Informatika a ICT. Pro ně mají ka-

binety největší přínos v možnosti přístupu k aktuálním informacím o dění ve školství. V rámci sdílení praxe se členové
kabinetu nejčastěji dělí o příklady dobré praxe, inspirace
a informace k tvorbě nového ŠVP.

Jaké jsou hlavní zdroje, ze kterých
čerpáte informace o revizích RVP v oblasti
Informatiky?

Jak se vy osobně zapojujete do
implementací revizí na školách?

Webové stránky (např.
revize.edu.cz, imysleni.cz
nebo rvp.cz)
Webináře SYPO
Metodické kabinety

Pedagogově se na mě obracejí s dotazy

Diskuze s kolegy

Podílím se na přípravě vzdělávacích akcí

Sociální sítě, pedagogická
fóra

Jsem konzultantem nebo lektorem
Připravuji metodické materiály

Jiné, např. ICT panel NPI,
diskuze přímo s autory revizí, krajský školský portál

Jaké jsou nejčastější požadavky vašich kolegů v souvislosti
s revizí RVP v oblasti Informatiky?
Více metodické podpory
pro výuku Informatiky

Seznámení se s novými
vzdělávacími metodami

Webináře/semináře
s vysvětlením změn RVP

Více metodické podpory
pro rozvoj digitálních
kompetencí žáků

Konzultace úprav ŠVP,
ukázka modelového upraveného ŠVP

Zlepšení technické
vybavenosti
škol

Nové učební materiály

Posílení sboru aprobovanými učiteli informatiky

Zlepšení digitálních kompetencí pedagogů

Příklady načerpané a sdílené inspirace v kabinetu Informatika a ICT
•
•
•
•

Využití různých forem a metod
výuky
Příklady dobré praxe
Informace o revizích RVP a tvorbě
nového ŠVP v oblasti Informatiky
Informace ze škol z terénu

•
•
•
•

Práce s tablety, využívání nových software
a mobilních aplikací ve výuce
Algoritmizace, programování, robotika
3D tisk, Micro:bit, robotické stavebnice,
ozoboti, Scratch
Office 365, MS Teams, Google Workspace

Zdroj: Evaluace činnosti metodických kabinetů, listopad 2021.
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•
•
•
•
•

Zvládání distanční výuky
Informatické myšlení
Materiály z projektu iMyšlení
Webové stránky s výukovými materiály
Zavádění nových technologií do výuky

WEBINÁŘE
PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE
Obsah webinářů připravovaných na podporu začínajících
učitelů je zaměřen na klíčová témata, která učitelé při vstupu do praxe nejčastěji řeší a která vzešla ze spolupráce se
začínajícími učiteli v klíčové aktivitě Začínající učitel. Všechny záznamy webinářů zveřejňujeme v naší online škole.

Začínající učitel se seznámí s některými typickými náročnými situacemi, které se týkají například nevhodného chování, zhoršení prospěchu, návrhu na provedení diagnostiky
v poradenském zařízení nebo řešení konfliktní situace, která
vznikla z nedostatku informací či jejich zkreslení. Dále jsme
připomněli, kdo má a kdo nemá právo na informace o prospěchu a chování dětí.
Záznam webináře ZDE

Webinář Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti
První webinář se věnoval významu plánování adaptačního
období začínajícího učitele ve škole a přínosům spolupráce
začínajících učitelů s jejich uvádějícími učiteli právě na začátku pedagogické práce. Čtyři začínající učitelé sdíleli své
zkušenosti z prvních měsíců své učitelské praxe a hodnotili
přínosy společných setkávání v triádách začínající učitel –
uvádějící učitel – ředitel školy. V závěru přinesl každý z nich
jedno doporučení či vzkaz pro své kolegy, kteří se do učitelské praxe teprve chystají.
Záznam webináře ZDE

Webinář k podpoře začínajících učitelů: Formativní hodnocení a sebehodnocení
Jak doplnit známky o jiné formy hodnocení? Jaký je rozdíl
mezi sumativním a formativním hodnocením na konkrétních
příkladech? A jaké jsou možnosti sebehodnocení žáka,
které považujeme za nedílnou součást každého zásadního
hodnocení? Součástí webináře jsou ukázky konkrétní sebehodnotící metody získané při výuce na prvním i druhém
stupni ZŠ.
Záznam webináře ZDE

Webinář Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů
Červnový webinář vysílaný na konci loňského školního
roku se zabýval rolí uvádějícího učitele a poukázal na jeho
nezbytné dovednosti a kompetence. Zmínil také příklady
z praxe, například to, jakým způsobem zkušení ředitelé škol
uvádějící učitele vybírají.
Záznam webináře ZDE

Webinář k podpoře začínajících učitelů: Péče o žáky
s podpůrnými opatřeními
O únorový webinář byl ze strany začínajících učitelů největší zájem. Provedl je celým procesem práce se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, včetně práce se žáky
nadanými. Účastníci se seznámili s tím, jak postupovat,
když u žáka rozpoznají dílčí oslabení výkonu, projevy specifických poruch učení či chování. Zároveň získali konkrétní informace o tom, jak vypracovat individuální vzdělávací plán či jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga
a ostatními pedagogy, kteří se na vzdělávání žáka podílejí.

Webinář Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy
Pohled na adaptační období pomyslně završil webinář zaměřený na postřehy a zkušenosti členů vedení školy.
Záznam webináře ZDE

Záznam webináře zveřejníme již brzy v online škole.

Webinář k podpoře začínajících učitelů: Komunikace
s rodiči nejen při třídní schůzce
Jaké jsou možné způsoby komunikace s rodiči, jejich výhody či úskalí? Co v rozhovoru zdůraznit, na co si dát pozor
a jak efektivně nastavit partnerskou spolupráci? A jak rozpoznat problémového jedince a vhodně s ním komunikovat?
Začínající učitelé, kteří se zároveň stali učiteli třídními, se
navíc mohli inspirovat pravidly pro přípravu a uskutečnění
třídních schůzek a konzultací. Získali informace, na co při
přípravě schůzek nezapomenout, jak je vést nebo jak zajistit bezpečné prostředí pro rodiče i sebe sama.
Záznam webináře ZDE

Zajímavé dotazy z webináře
Péče o žáky s podpůrnými opatřeními
Kdy se vyplňuje plán pedagogické podpory? Ještě před
kontaktováním poradny?
Škola tento dokument může nazývat i jinak – primárně je
nutno zajistit přehled o poskytování podpůrných opatření
1. stupně a informování zákonného zástupce. Podpůrná
opatření prvního stupně by škola měla zavést v okamžiku,
kdy žák začíná mít zásadnější problémy v naplňování očekávání v některé z oblastí vzdělávání. Po třech měsících by
mělo dojít k vyhodnocení efektivity zavedených opatření.
Opatření 1. stupně tedy zavádí škola většinou právě před
kontaktováním akreditovaného školského poradenského
zařízení zákonnými zástupci.

Webinář k podpoře začínajících učitelů: Triky a tipy pro
komunikaci s rodiči v náročných situacích
Setkali jste se s náročnou komunikační situací s rodiči,
nebo se takovýchto situací obáváte? Webinář přináší ukázky ze školské praxe a zároveň nabízí možnosti jejich řešení.
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Zde případně nabízíme osobní konzultaci se členy realizačního týmu. Při rozhodování, zda zůstat ve třídě nebo mimo
ni, musíme vycházet z druhu speciálních vzdělávacích
potřeb, z obsahu vzdělání, do jaké míry je obsah upraven
v rámci IVP a mimo jiné z konkrétního dění a činností na
hodině. Obecně se má jednat o společné vzdělávání, tudíž
společné činnosti v rámci třídy by měly určitě převládat, ale
například při nácviku čtení bude větší klid ku prospěchu
všem. Stále totiž platí, že vy jste “manažerem” třídy, a tudíž
rozhodujete o použitých formách a metodách práce s celou
třídou i s jednotlivými žáky. Skutečně zodpovídáte i za žáka,
kterého si asistentka odvádí ze třídy.

Jak se realizuje hodina se speciálním pedagogem, když
jím škola nedisponuje?
V tomto případě škola musí při konzultaci doporučení se
školským poradenským zařízením, které je povinnou součástí procesu při sestavování doporučení, dohodnout jinou
formu podpůrného opatření nebo zajistit speciálního pedagoga. Jiné cesty není.
Kde najdu materiály pro pomoc při vypracování IVP?
Existuje nějaká metodika či vyhláška?
Jedná se o vyhlášku č. 27/2016 v platném znění (pozor byla
novelizována) – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která vychází
z § 16 školského zákona, zákon č. 561/2005 Sb. Součástí
vyhlášky je i vzor IVP a rejstřík podpůrných opatření.
  
Je vhodné žáka často oddělovat od třídy (učím na ČJ
žáka s PO 3)? Výchovný poradce usiluje, aby žák pracoval co nejvíce samostatně s asistentkou, ideálně mimo
třídu. Necítím se v tom ale zcela komfortně, především
proto, že mám za vzdělávání odpovědnost a že nevím,
co skutečně asistent s dítětem dělá a jak jim to jde. Nemůžu pak pružně reagovat. Jaký je vhodný přístup?
Nechat odcházet asistentku s dítětem ze třídy anebo to
dělat spíše výjimečně?

Máme dítě, které chce nastoupit na střední školu. Dosud bylo vzděláváno v domácím vzdělávání. Poradna
mu odmítá dát podporu asistenta pedagoga. Ale bez něj
to nepůjde. Jak se má postupovat?
Rodiče by si měli při předávání zprávy z vyšetření, resp. doporučení pro školu, vyžádat osobní konzultaci a při podpisu
zprávy i doporučení zapsat do dokumentů své výhrady. Následně je možné podat podnět k revizi doporučení Reviznímu pracovišti Národního pedagogického institutu. Dále je
možno poradit rodičům, aby zkusili se žákem navštívit jiné
akreditované poradenské zařízení.  

Vzhledem k tomu, že mezi začínajícími pedagogy zapojenými do podpory SYPO je o vzdělávání formou webinářů velký zájem,
budeme se přípravě webinářů věnovat i nadále. Aktuálně připravujeme webinář, ve kterém shrneme zkušenosti a přínosy zapojených škol, které se týkají podpory začínajících učitelů na začátku jejich pedagogické praxe. Věnovat se budeme zejména
sebereflexi začínajícího učitele a možnostem jeho dalšího profesního rozvoje.
Pro více informací sledujte webové stránky a Facebook.

Profesní podpora škol se začínajícími učiteli
7 webinářů
k podpoře
začínajících učitelů pro
888 účastníků z řad začínajících i zkušenějších kolegů,
kteří se podpoře začínajících
učitelů ve svých školách
věnují

Webinář,
o který byl největší
zájem
Péče o žáky
s podpůrnými opatřeními,
310 přihlášených

4
moderované
diskuze
jako prostor pro vzájemné
sdílení zkušeností určený
kolegům zapojeným do
pilotáže a do implementace
systému podpory
začínajících
učitelům

Druhá vlna
pilotáže
Modelu systému
podpory začínajících
učitelů

Workshopy
pro začínající
učitele, uvádějící
učitele a členy
vedení škol

Implementace
uceleného
systému podpory
začínajících
učitelů

Online konzultace
pro všechny, které
zajímá téma
začínajících učitelů
ve školách

Více informací ZDE
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WEBINÁŘE
Kabinet Český jazyk a literatura

Webináře Nejen pro učitele

Vzdělávací role knihoven ve 21. století
20. 4. 2022, 17:00
Lektorka: Mgr. Jana Linhartová

Meditace v denním životě
14.4. 2022, 19:00

Lektoři: Petra Slancová, Libor Šulák
Domácí vzdělávání, unschooling a svobodné učení
20. 4. 2022, 19:00
Lektorka: Zdeňka Šíp Staňková
Slack jako TOP nástroj pro školní i firemní komunikaci
27. 4. 2022, 19:00
Lektor: Filip Goszler
Přezkoušení domškoláků: jak na to?
11. 5. 2022, 19:00
Lektorka: Šárka Plocková Hauznerová
Komunikace s rodiči tváří v tvář
25. 5. 2022, 19:00
Lektorka: Kateřina Zaplatilová

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc
17. 5. 2022, 17:00
Lektorka: Mgr. Vladimíra Pánková

Kabinet Informatika a ICT
Formativní hodnocení v Informatice
3. 5. 2022, 17:00
Lektorky: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Ukázky ve Scratchi pro pokročilé – konkrétní téma
11. 5. 2022, 17:00
Lektor: Ing. Petr Voborník, Ph.D.

Registrace ZDE

Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
Logopedická prevence v běžném režimu MŠ – tipy na
přípravu logopedické chvilky
7. 6. 2022, 17:00
Lektorky: Mgr. Šárka Muchová, Mgr. Hana Splavcová

NOVĚ V

NLINE

Alternativní a inovativní mateřské a základní školy
16. 6. 2022, 19:00
Lektorky: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

ŠKOLE

Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Do online školy jsme umístili 17 nových záznamů webiná-

Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí
ex-perimentů?
12.4. 2022, 17:00

můžete získat osvědčení. Součástí online školy jsou také

řů. Po přihlášení, zhlédnutí a vyplnění krátkého dotazníku
prezentace, případně doplňující materiály.

Lektorka: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Problémové oblasti světa
13.4. 2022, 17:00

Kabinet Informatika a ICT
•

•

Lektor: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Pokusy na doma 2
27. 4. 2022, 17:00
Lektorka: Mgr. Lenka Kramářová
Náš svět v datech
1. 6. 2022, 17:00
Lektor: Mgr. Miloš Bukáček

Témata nové Informatiky: Informační systémy
Klíčová kompetence digitální na Gymnáziu

Kabinet Matematika a její aplikace
•

Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivi-

ty učení v matematice na 1. stupni ZŠ

Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Nech půdu žít! Náměty na projektovou a badatelsky orientovanou výuku
14. 6. 2022, 17:00
Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

•

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

•

Obtížná jednání s rodiči

•
•
•

Na webináře je nutné přihlásit se předem. Podmínkou pro
vystavení osvědčení je potvrzení přihlášky vedením školy.
Přihlásit se můžete ZDE.

•

Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení
Práce s emocemi u dětí

Dopady distanční výuky na projevy chování – Agrese
- (ne)bezpečný jev?

Kabinet Přírodovědné vzdělávání
•

Přírodopis a digitální kompetence

•

Chemický děj efektně i efektivně

•
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Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

NOVÉ METODICKÉ
KABINETY

NOVĚ NA
YOTUBE

Pedagogická diagnostika v mateřské škole
Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Metodická příručka kabinetu Přírodních věd

Právě teď hledáme aktivní učitele do nových

NOVÉ METODICKÉ
PŘÍRUČKY

kabinetů CIZÍ JAZYKY a SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Co vám krajské metodické kabinety přinesou?

Na webových stránkách projektu najdete metodické příručky s praktickými tipy do výuky, které mohou zdarma využívat všichni učitelé. Na vzniku se podíleli zkušení pedagogové z mateřských, základních, středních i vysokých škol,
kteří působí v metodických kabinetech SYPO.
–

–

–

–

–

•

Přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR,

•

individuální odbornou podporu pro vás
i vaši školu,

•

důležité informace ze školského terénu ne-

•

spolupráci s kolegy stejné odborné kvalifi-

jen o daném předmětu,

Kabinet Český jazyk a literatura
Možnosti integrace ve výuce českého jazyka
V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii
Kabinet Informatika a ICT
Příklady dobré praxe, aktivity do online
i běžné výuky
Kabinet Matematika a její aplikace
Online metodická příručka Matematika
a její aplikace
Formativní hodnocení
Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
Digitální kompetence pro všechny
Pedagogická diagnostika v mateřské škole
Kabinet Přírodovědné vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání - přírodovědná
gramotnost

kace z různých škol,
•

sdílení zkušeností a problémových oblastí
včetně hledání možností jejich řešení,

•

další seberealizaci a rozšiřování profesních
dovedností,

•

spolupráci na vzdělávacích akcích SYPO,

•

činnost na plánu rozvoje dané vzdělávací
oblasti a její koncepci,

•

finanční ohodnocení za vykonanou práci.

Více informací ZDE

Všechny metodické příručky najdete ZDE.

NEWSLETTER
SYPO V MOBILU
Naskenujte QR kód a přečtěte si
jarní newsletter.
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