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Milé kolegyně a milí kolegové,
letošní rok se chýlí ke konci a my si vám dovolujeme zaslat
letošní poslední newsletter.
Pokud bych měl říct, jaký pro mě byl uplynulý rok 2020, volil
bych jiná slova než obvykle. Pro mě osobně i profesně byl
nepředvídatelný, netradiční, nenaplánovatelný… Troufám si
tvrdit, že onemocnění Covid-19 a s ním spojená opatření
nás všechny zaskočily. A zároveň si troufám tvrdit, že nás
posunuly v pozitivním smyslu slova. Všichni jsme se naučili
novému stylu práce, vnesli jsme do ní nové prvky
a v mnohém – zvláště v používání techniky – jsme se
zdokonalili. V nastalé situaci jsme si snad našli i něco
zajímavého a přínosného.
Přesto pevně věřím, že epidemiologická situace dovolí co
nejdřív otevřít dveře škol dokořán a pro všechny. Myslím, že
by to byl nejen pro mě jeden z nejhezčích letošních dárků.
Přeji vám krásné vánoční svátky a nový rok 2021.
Mgr. Jiří Nekola,
hlavní projektový manažer SYPO
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SVOU ČINNOST ZAHÁJILY
NOVÉ KABINETY:
KABINETY PŘEDŠKOLNÍ A PRVOSTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
A KABINET PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Po kabinetech Český jazyk a literatura, Informatika a ICT a Matematika a její aplikace proběhla
na podzim první online jednání národních
a krajských kabinetů Předškolní a prvostupňové
vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání.
Díky metodickým kabinetům vzniká kolegiální
síť, která propojuje učitele jednoho předmětu
a nabízí jim prostor pro sdílení zkušeností
s kolegy z jiných škol a pro další profesní rozvoj.
Kabinety se setkávají nejen na oblastní, ale také
na krajské a národní úrovni.
Podněty učitelů z oblastních a krajských metodických kabinetů jsou předávány do národního
kabinetu, jehož členy jsou mimo jiné zástupci
MŠMT a ČŠI.

Členové kabinetů mají jedinečnou možnost
vybírat a plánovat vzdělávací akce ve svém okolí,
přesně podle profesních požadavků a potřeb.
Takřka na míru. „Myslím, že pro učitele je toto
jeden z hlavních přínosů kabinetů,“ říká Mgr.
Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity
Kabinety, a doplňuje: „Jakýkoli člen kabinetu
může navrhnout téma workshopu či konzultace, které ve spolupráci s lektory v rámci projektu
zrealizujeme.“ Účast na vzdělávacích akcích je
pro pedagogy zdarma.
Pokud máte zájem o více informací nebo se
chcete stát členem metodického kabinetu,
kontaktujte odborného krajského metodika ve
vašem kraji.

SYPO AKTUÁLNĚ:

HLEDÁME:

KRAJSKÝ WORKSHOP METODICKÉHO KABINETU INFORMATIKA A
ICT

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Dne 23. 11. 2020 proběhl online krajský
workshop s názvem Nová Informatika a revize
RVP ZV. Úvodní slovo patřilo Jaroslavu Faltýnovi, řediteli Odboru základního vzdělávání
a mládeže MŠMT, který účastníky workshopu
informoval o aktuální situaci k připravované
revizi RVP ZV. Dále vystoupila Daniela Růžičková
z NPI ČR, která představila pojem „nová informatika“ a začlenění oboru informatika do
dalších předmětů v základním vzdělávání.
Úvodní blok zakončil Josef Slovák, týmový
manažer klíčové aktivity Kabinety projektu
SYPO, který zhodnotil přínosy členů metodických kabinetů při zavádění revizí RVP ZV.
Následovaly interaktivní workshopy pro učitele
1. a 2. stupně ZŠ pod vedením lektorů Libora
Klubala a Zbyňka Filipi. Účastníci si mohli na
vlastní kůži vyzkoušet základy programování
a práce s daty.
V následujícím období bude podpora v rámci
zavádění revize RVP ZV ze strany projektu SYPO
pokračovat formou krajských i oblastních
workshopů.

Do našeho týmu přijmeme kolegu nebo kolegyni se znalostí školského terénu na pozici odborný krajský metodik.
Odborný krajský metodik je odpovědný za
odbornou náplň, vedení, organizaci a realizaci
procesů vzdělávacích programů. Provádí evaluaci nastavených procesů, reflexi a reporting
vzdělávacích programů v kraji.
Více informací najdete zde.
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ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL
OČIMA ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ
JAK SAMI SEBE VIDÍ ZAČÍNAJÍCÍ UČITELÉ? CO JIM NEVÍCE POMOHLO
V PRVNÍM ROCE VE ŠKOLE? A CO BY PORADILI OSTATNÍM KOLEGŮM
A KOLEGYNÍM – ZAČÍNAJÍCÍM I TĚM ZKUŠENÝM?
Je to tady. Jsem učitel.
Začínající učitelé si prošli rolemi žáka a studenta
školy připravující na výkon pedagogického povolání,
možná jsou v roli rodiče a mají zkušenost s výukou
svých dětí. Role učitele je však úplně nová. Kde se
naučit konkrétní kroky a postupy?
Začínající učitel: „Je důležité cítit od začátku podporu
kolegů a vedení školy.“

Haló, pomůže mi prosím někdo?
Před vstupem do školy a před třídu na začínající
učitele čeká mnoho nových činností. Pomocníkem
začínajícího učitele může být plán adaptačního
období. Pomůže rozvrhnout nejen přípravný týden,
ale také celý školní rok.
Začínající učitel: „Co je potřeba vědět? Koho se zeptat?
Jak budou postupně přibývat moje povinnosti? To vše
najdu přehledně a na jednom místě.“

Jak budu učit?
Studium většinou připraví na výuku jedné hodiny
nebo tématu. Jak si ale poradit s dlouhodobým
plánováním? Jak hodnotit nebo jak evidovat známky?
Jak komunikovat s rodiči?
Začínající učitel: „Když nevíte, zeptejte se. Nebojte se
kritiky. Pozvěte si kolegu do hodiny a nechte si poradit.
Každý učitel někdy začínal.“

Není toho nějak moc?
Je. Začátek učitelství je bez debat velmi těžké období.
Proto je potřeba využít každé pomocné ruky, která se
nabízí. Působí váš uvádějící učitel v paralelní třídě?
Řešte výuku nebo třídnictví společně. Učíte v mateřské škole a uvádějící učitel je s vámi v jedné třídě? Pak
si snad nemůžete přát lepší výchozí pozici. Máte
vstřícné vedení? Domluvte se během prvního roku na
nižším úvazku nebo možnosti odmítnout vedení
kroužků.
Začínající učitel: „O pomoc se obracejte na uvádějící
učitele i na další vstřícné kolegy.“
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Tip od začínajících učitelů – naplánujte si pravidelná setkání.
Určete si s uvádějícím učitelem předem
pevně stanovený termín a délku vašich
setkávání. Zaneste si je do vašich rozvrhů
a berte je jako závazné. Školní rok je
hektický. Dodržujte vaše schůzky po celou
dobu, nejen na začátku. Na tato setkání si
připravujte seznam vašich postřehů či
problémů.
Začínající učitel: „Věta ‘Až budeš něco
potřebovat, udělám si čas.’ nefunguje. Času

Za postřehy děkujeme účastníkům konference
SYPO „Začínající učitel III - První zkušenosti s
adaptací začínajících učitelů ve školách“, která
proběhla 7. a 8. 10. 2020.

PŘÍMÁ
PODPORA
PROJEKT SYPO PŘINÁŠÍ PROFESNÍ PODPORU VŠEM UČITELŮM
MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH, STŘEDNÍCH
ODBORNÝCH A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL.
ZDARMA.
BEZ ZBYTEČNÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE.
V KAŽDÉM KRAJI.

Více informací o naší prezenční i online
podpoře získáte u odborných
krajských metodiků SYPO.
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PROFESNÍ PODPORA
ŠKOL
Všichni se letos tak trochu upínáme na Vánoce.
Věříme, že se všechno alespoň na chvíli vrátí do
starých kolejí a že budeme moci prožít vánoční
svátky v poklidu a na chvíli zapomenout na vše
kolem nás. I v aktivitě Management se k Vánocům upínáme. Přinášejí s sebou totiž konec roku
a pro nás i konec další projektové etapy, kterou
budeme moci s radostí označit jako dokončenou.
S radostí proto, že i přes všechny nastalé okolnosti se nakonec podařilo pokračovat v realizaci
podpory pro členy vedení škol. Září nám sice
dalo malou naději toho, že se vše vrátí zpět do
zajetých kolejí, ale pak už jsme si všichni opět
sedli za počítače a vymýšleli znovu, tak jako na
jaře, jak jednotlivé naplánované akce převést do
online prostředí.

Nikoho z nás by na začátku roku nenapadlo, že
se budeme potkávat pouze přes obrazovky
našich notebooků. Jsme ale rádi, že máme alespoň tuto možnost, jak vám zprostředkovávat
zajímavá témata, setkání s kolegy napříč republikou nebo vám zajistit někoho, kdo s vámi může
systematicky pracovat, někoho, na koho se
můžete i v této nejisté době s klidem obrátit.
Příští rok chceme ve všem pokračovat. I díky vaší
zpětné vazbě se pokusíme naše aktivity zase
o kousek vylepšit. Doufáme, že už nás jen tak
něco nepřekvapí, a taky v to, že situace vám
dovolí rozvíjet se tím směrem, jakým chcete, a
nejen tím, kterým musíte.
Mgr. Lenka Volfová, týmová manažerka klíčové
aktivity Management projektu SYPO

Stejně jako pro školy, tak i pro nás to byla výzva.
Zorganizovali jsme 3 oblastní konference na
téma Klima školy. Byly sice online, ale na druhou
stranu se jich mohlo zúčastnit mnohem více
účastníků, než by se vešlo do původně rezervovaných sálů hotelů. V individualizované podpoře
určené pro vedení škol jsme se zaměřili na
konzultace. Aktuálně má 50 z vás svého konzultanta (mentora, kouče, poradce). Přes 100 z vás
se na podzim zúčastnilo skupinových konzultací
a využilo tak možnost sdílet s druhými vlastní
zkušenosti k rozmanitým tématům a zároveň
načerpat novou inspiraci. Do online formy jsme
na základě vaší poptávky převedli i dva workshopy, a co víc, nakonec jsme odpilotovali i první
benchlearning online.
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WEBINÁŘE
JAK UČIT ONLINE
OD ZAVŘENÍ ŠKOL V BŘEZNU 2020 JSME PRO VÁS V PROJEKTU
SYPO PŘIPRAVILI VÍCE NEŽ 70 WEBINÁŘŮ A STÁLE V NICH POKRAČUJEME. NAŠE WEBINÁŘE JSOU ZDARMA A BEZ NUTNOSTI REGISTRACE. ZVEŘEJŇUJEME JE NA NAŠEM YOUTUBE.

Tematické okruhy webinářů:
Online výuka v prostředí Google
Online výuka v prostředí Microsoft
Aplikace a nástroje pro přípravu online výuky
Jak učit online v malotřídkách?
Jak učit online na prvním stupni?
Online výuky dle jednotlivých předmětů
Hodnocení a zpětná vazba
Online výuka a bezpečnost
Právní otázky v online výuce
Pro vedení školy
Inspirace v online výuce
Jak vybírat hardware pro online výuku
Přehledný seznam všech webinářů najdete zde.

CHCETE PŘEDEM DOSTÁVAT UPOZORNĚNÍ
NA WEBINÁŘ? PŘIHLASTE SE ZDE.
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