
ročník IV.
číslo 4

www.projektsypo.cz sypo.info@npi.cz

prosinec 2021

NEWS-
LETTER

SYPO

www.projektsypo.cz


2

Milé čtenářky a milí čtenáři našeho newsletteru,

rok 2021 jde do finále. Finále, na které si – ať se nám to
líbí ne – pomalu zvykáme. 

V loňském prosincovém newsletteru jsem uplynulý rok hodnotil jako nepředvídatelný, 
netradiční, nenaplánovatelný, přesto však v lecčem zajímavý a přínosný. Letos je jed-
ním z mých nejsilnějších „bilancujících“ pocitů to, že obtížnou situace zvládáme. Učíme 
se, zdokonalujeme, rychleji reagujeme na to, co situace přináší, předáváme své zkušenosti 
kolegům a vzájemně se inspirujeme. Snažíme se podporovat, vzdělávat, rozvíjet – sami sebe 
i ty, se kterými jsme v kontaktu. My v projektu SYPO vás, učitele a ředitele škol; vy zase vaše děti, žáky a studenty či kolegy. 

Přeji vám za celý tým SYPO, ať vám i v příštím roce vydrží optimismus, odhodlání a elán a ať vaše vánoční svátky probíhají 
podle vašich představ a ve zdraví. V novém roce pak nejméně 2022 setkání s inspirativními kolegy, vstřícnými rodiči a zvída-
vými dětmi. 

Mgr. Jiří Nekola, 
hlavní projektový manažer

ÚVODNÍ SLOVO

Odborný panel 18. 1. 2022
Diskuze, která je určená především zástupcům ze vzdělávacích institucí poskytujících 
DVPP, otevře témata jako jsou způsob, obsah a užitečnost externího a interního hodnocení 
kvality DVPP ve vzdělávacích institucích. 

Mezinárodní odborná konference s kabinety 31. 1. 2022
Online konference se bude věnovat práci metodických kabinetů a ukáže realizované 
příklady dobré praxe.

Informace o přihlášení uvedeme již brzy na našem webu a sociálních sítích.

Zveme vás na následující 
akce SYPO
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Ředitelům, jejich zástupcům a dalším členům vedení 
škol, kteří mají zájem o svůj osobní a profesní rozvoj, 
nabízíme v letošním školním roce možnost zapojit se 
do pilotáže Modelu systému podpory profesního roz-
voje vedení škol. Na podzim proběhla první dvě setká-
ní s 30 členy vedení škol, kteří projevili zájem o tzv. 
rozšířenou podporu. V únoru 2022 se mohou členové 
vedení dalších škol hlásit do tzv. základní podpory. 

Co účast v pilotáži přinese?
•  Inspiraci při práci s rozvojovým portfoliem a jeho množ-

né využití v práci s pedagogy, žáky či studenty (vědo-
má práce s rozvojovým portfoliem, inspirace pro sebe-
reflexi)

•  Možnost setkat se a sdílet své zkušenosti s kolegy z ji-
ných škol

•  Prostor pro diskuzi se zkušeným konzultantem z praxe

PROFESNÍ PODPORA PRO 
VEDENÍ ŠKOL: PILOTÁŽ MODELU

Metodické kabinety měly od začátku školního roku napil-
no. Činorodí a velmi produktivní byli členové v národních, 
krajských i oblastních kabinetech. 

•  Členové krajských metodických kabinetů využili přízni-
vější epidemiologické situace a mají za sebou podzim-
ní jednání, ve většině případů prezenční a tváří v tvář.  

•  Členové národních kabinetů Český jazyk a literatura 
a Matematika a její aplikace se zapojili do úprav speci-

METODICKÉ KABINETY: AKTIVNÍ 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

•  Možnost pracovat se zajímavým nástrojem pro sebere-
flexi - rozvojové karty

Jak pilotáž probíhá?
•  Online workshopy (v reálném čase nebo jako LMS)
•  Online skupinové konzultace
•  Online závěrečné setkání účastníků pilotáže
Výběr je na samotných účastnících a jejich časových mož-
nostech.

Další informace najdete na začátku února 2022 na webo-
vých stránkách nebo obdržíte emailem v případě, že jste 
již absolvovali některou formu podpory aktivity Manage-
ment SYPO nebo pokud odebíráte newsletter. 

Pro více informací můžete kontaktovat Terezu Bořec-
kou, email: tereza.borecka@npi.cz.

fikací pro jednotné přijímací zkoušky. 
•  Členové metodických kabinetů Informatika a ICT se po-

díleli na připomínkování dokumentu MŠMT Příručka IT 
správy pro ředitele. 

•  Metodické kabinety shromáždily podněty členů oblast-
ních, krajských i národních metodických kabinetů a pře-
daly je k dalšímu projednání na MŠMT. 

•  Metodické kabinety se podílely na podpoře revizí RVP 
ve školách.

 Kabinet Cizí jazyky  Kabinet Společenskovědní 
vzdělávání 

NOVINKA 
Počátkem roku 2022 zahájíme přípravu nových metodických kabinetů
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Mgr. Jana Plíšková, ZŠ Pardubice, J. Ressla 2258, 
předseda Krajského kabinetu Matematika a její aplika-
ce v Pardubickém kraji

Mgr. Hana Mojžíšová, ZŠ Ronov nad Doubravou, člen-
ka oblastního kabinetu Český jazyk a literatura v Par-
dubickém kraji

Mgr. Eva Matějová, SŠ 
automobilní Holice, členka oblastního kabinetu Český 
jazyk a literatura v Pardubickém kraji

Nikdo neočekával, že hned po vzniku 
metodických kabinetů bude jejich aktivi-
ta tak potřebná a vyhledávaná, a to díky 
distanční výuce. Je jasné, že prezenčnímu 
setkání se žádná online schůzka ani webi-
nář nevyrovná, ale díky situaci a novým 
možnostem jsem díky kabinetům komu-
nikovala s kolegy ze všech krajů. Absol-
vovala jsem velké množství vzdělávacích 
webinářů, které mi pomohly udělat výuku 
pestrou a zábavnou. Běžně bych se tako-
vého množství seminářů z časových důvo-
dů zúčastnit nemohla. 
Při společných schůzkách s kolegy v ob-
lastních či krajském kabinetě jsem se do-
zvěděla mnoho užitečných rad, jaké jsou 
novinky, vychytávky, odkazy. Konkrétně 
mi sdílení zkušeností odhalilo tajemství 
používání bílé tabule (Whiteboard, Jam-
board), grafického tabletu, tvorby různých 
dotazníků, testů apod. Seznámila jsem se 
s možnostmi udělat výuku zajímavou třeba 
pomocí online únikových her, aplikace Ka-
hoot, Umíme matiku atd. 
Obdobné reakce slýchám i od zapojených 
kolegů. Metodické kabinety považuji za 
velký přínos pro učitelskou veřejnost. 

Pro mě osobně znamená SYPO seznáme-
ní se s novými lidmi, od kterých se mohu 
něčemu novému naučit nebo si s nimi ale-
spoň popovídat o práci. Setkání s učiteli 
v rámci SYPO má pro mě i jednu negativní 
stránku – často si uvědomím, co všechno 
ještě neumím a na čem musím pracovat. 

SYPO mi pomohlo během loňského škol-
ního roku neztratit kontakt s kolegy, což 
tehdy bylo obzvláště důležité. Po odborné 
stránce mě velmi oslovila témata týkající 
se čtenářské gramotnosti a literární histo-
rie, především mě zaujalo téma skandální 
literatury a osobnosti Oty Pavla.  

SYPO V HLEDÁČKU 
 ČLENŮ METODICKÝCH KABINETŮ



5

Ing. Michal Heczko, Gymnázium a Jazyko-
vá škola s právem státní jazykové zkoušky 
Zlín, člen Krajského kabinetu Matematika 
a její aplikace ve Zlínském kraji

Mgr. Lukáš Javorek, ZŠ Jihlava, E. Rošic-
kého 2, člen Krajského kabinetu Matematika 
a její aplikace v Kraji Vysočina

Jeden z přínosů metodických kabinetů SYPO původně nebyl záměrem kabinetů, ale vznikl díky aktuální 
situaci. Krátce po startu kabinetů se se začátkem pandemie výrazně změnila situace ve školství. Do března 
roku 2020 si asi nikdo nedokázal představit, že by školy byly zavřeny na několik měsíců. Nakonec to byl 
(s krátkými přestávkami) více než rok. 
Přechod na distanční výuku výrazně změnil způsob práce učitelů a i učitelé, kteří ICT technologie ve výuce 
téměř nevyužívali, byli nuceni změnit způsob práce. Zde se otevřel nový prostor činnosti kabinetů SYPO 
– nabídnout pomocnou ruku školám, které stály na začátku zavádění nových technologií do výuky a tím 
i distanční výuky. 
V dubnu 2020 jsem měl možnost podílet se na první sérii krátkých webinářů, které prezentovaly učitelům 
jednotlivých předmětů možnosti využití ICT v distanční výuce. Protože na podzim distanční výuka pokračo-
vala, bylo nutné najít systematičtější řešení. V rámci kabinetu matematiky byla připravena řada workshopů, 
které se soustředily na problémy tohoto způsobu výuky. Nejprve jsme v rámci našeho oblastního kabinetu 
ve Zlíně nabídli workshop zaměřený na MS Teams ve výuce matematiky, ten byl několikrát úspěšně opako-
ván a postupně se objevil zájem i z dalších krajů. Webinář se dočkal opakování například v Ústeckém nebo 
Královéhradeckém kraji. 
Je jasné, že do budoucna budou muset kabinety SYPO hledat další témata, která budou zaměřena kon-
krétněji na jednotlivé metody či oblasti výuky. Díky nové situaci v době pandemie a schopnosti reagovat na 
nově vzniklá aktuální témata kabinety SYPO ukázaly, že v oblasti školství mají své místo a že mezi učiteli je 
zájem o další vzdělávání a setkávání se v rámci své aprobace. Učitelé tak mohou čerpat nové vědomosti 
a sdílet své zkušenosti z výuky.

Při jednom ze společných setkání učitelů 
propojených kabinety SYPO jsme společně 
navštívili školu a nechali se inspirovat po-
můckami do matematiky, které navštívená 
škola používá. Když se po několika měsí-
cích v naší škole objevily stavebnic Poly-
dron a  sada GeoBoardů pro celou třídu, 
byl jsem překvapen, udiven a řekl jsem si: 
„Ano, to je ten důvod, proč má setkání ak-
tivních učitelů smysl.“ Po dlouhé době to 
u nás byla nová věc do výuky matematiky. 
Do té doby nám chyběla inspirace pro smy-
sluplný nástroj, se kterým by byli učitelé 
seznámeni, měli možnosti si ho doopravdy 
vyzkoušet a dostali na něj doporučení od 
jiných učitelů matematiky.
Rád bych, aby inspirace od učitelů pro uči-
tele probíhala i v následujících letech a aby 
bylo více žáků, kteří se dostanou k učitelům 
plných nápadů třeba ze společných setká-
ní těch učitelů, kteří doopravdy chtějí.

Mgr. Lucie Topinková, ZŠ Žďár nad Sá-
zavou, Komenského 2, místopředseda 
Krajského kabinetu Český jazyk a litera-
tura v Kraji Vysočina

Kabinety jsou pro učitele velmi důležité nejen 
z důvodu dalšího vzdělávání v podobě se-
minářů a webinářů, ale i z hlediska odborné 
metodické pomoci na osobní úrovni. Velmi 
důležitá je podle mě tvorba metodických pří-
ruček a materiálů, které tvoří samotní učitelé, 
lidé z praxe. 
Kabinety sdružují učitele, které naše školství 
zajímá, kteří pro něj chtějí něco udělat, kte-
ří se o svou kantorskou práci zajímají z více 
hledisek. Ne vždy jsou takto aktivní učitelé ve 
svých školách oblíbení a podporovaní, v ka-
binetech jsou všichni aktivními učiteli, proto 
jsou kabinety i  psychickou podporou.
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… jedné zářné Paní učitelky z vesnické základní školy u Kar-
lových Varů, z Dalovic. Vážená paní Mgr. Věra Krumphanzlo-
vá, členka projektu SYPO, má za sebou 56 let aktivní výuky 
matematiky na ZŠ. Sama jsem jejím vzděláváním prošla. Moje 
matematická průprava byla již v 7. třídě taková, že už tenkrát 
jsem věděla, že musím jít matematiku studovat a následně učit, 
což už činím 35 let. Natolik mě moje Paní učitelka matematikou 
nadchla. 

Kouzlo Paní učitelky je totiž v tom, že se dokáže snížit na úro-
veň vnímání a chápání dětí. Matematiku jim umí osvětlit v návo-
dech a navíc „stravitelně“ podat. Vždyť není nic jednoduššího 
než matematika! Ale dokázat ji vysvětlit tak, aby žáčci pocho-
pili, dokázat ji do žákovských hlaviček „nacpat natrvalo“ a na-
víc ještě v dětech probudit o matematiku zájem, tomu říkám 
umění. Ale jak tomu všemu dostát, když najednou žáky vůbec 
nevidíte… 

Moje Paní učitelka začala na jaře 2020 „distančně“ vyučovat 
tak, že jednou týdně před školou fyzicky předávala jednotli-
vě žákům opravené úkoly, rozdávala nové a  vybírala jejich 
vypracované, samozřejmě vše na papírech. Ale dnes…? Učí 
na notebooku v MS Teams online celý svůj rozvrh!!! Dostala 
svoji „osobní asistentku“, kolegyni aprobace ICT, která ji krů-
ček za krůčkem zasvětila do „tajů“ PC a provedla ji základy 
ovládání nejen počítače, ale i výuky v MS Teams. Navíc jsme 
se spolu týden co týden SYstematicky scházely a POmáhaly 
zapisovat body postupů práce na PC, opakovaly, procvičo-

DOVOLTE MI VYPRAVOVAT 
 PŘÍBĚH…

valy, potýkaly se s vrtochy techniky…  Ale moje Paní učitelka 
se nedala. 

Nakonec z  výroku „Přes počítač nikdy učit nechci a nebudu“ 
moje Paní učitelka nejen že již půl roku distančně vyučuje, ale 
dokonce našla v PC takové zalíbení, že pokračujeme v SYsté-
mu POdpory a učíme se psát e-maily, vyhledávat informace na 
internetu a kdo ví, třeba moje Paní učitelka nakonec překoná 
i mláďata počítači odkojená. Mnozí mladší by jí její energii, ži-
votní elán a optimismus mohli tiše závidět.

Řada i výrazně mladších kolegyň-matikářek ze školství v prů-
běhu distanční výuky odešla do předčasného důchodu, někte-
ré důchodkyně ukončily svoji práci ve školství právě z důvodu 
distanční výuky a obtíží spíše psychických než technických. 

Projekt SYPO má tedy své vítěze i poražené. Každá zachrá-
něná matematická duše potěší, ale rozhodně žádná podpora 
není všemocná. Zahynula osobní setkávání učitelů matematiky 
a vše se více než rok točilo kolem obrazovky počítače. Ne kaž-
dý tuto situaci tak dlouho „ustál“. 

Škoda každého kvalitního učitele matematiky, v Karlovarském 
kraji zvláště!

PaedDr. Zuzana Ledvinová, SZŠ a VOŠ zdravotnická Kar-
lovy Vary, předseda Krajského kabinetu Matematika a její 
aplikace v Karlovarském kraji

V online škole jsou ke zhlédnutí nové zá-
znamy webinářů. Po přihlášení a vyplnění 
dotazníku mohou účastníci získat osvědče-
ní o účasti.

Cirkulární ekonomika v životě školy PŘIHLÁSIT
Svět očima mravence  PŘIHLÁSIT 
Výuka českého jazyka pro žáky se SVP PŘIHLÁSIT
Singapurská matematika, představení pracovních listů 
z  http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm PŘIHLÁSIT
Jak chutnají brouci PŘIHLÁSIT
Webinář k podpoře začínajících učitelů - Komunikace 
s rodiči nejen při třídní schůzce PŘIHLÁSIT
Již brzy: Webinář k podpoře začínajících učitelů - Triky a tipy 
pro komunikaci s rodiči v náročných situacích.
V současné době je v online škole více než 100 webinářů. 

ŠKOLE

NOVÉ WEBINÁŘE V 

ONLINE
31. 1. 2022

Webinář pro začínající učitele na téma Forma-
tivní hodnocení ve vazbě na sebehodnocení. 

Přihlášení a více informací již brzy na 
www.projektsypo.cz.

www.projektsypo.cz
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=89113
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=89114
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=89115
mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=89116
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=89117
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=89131
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Stav k 30. 11. 2021

Konzultace k ICT 

metodické podpoře  

Metodická setkání ICT 

metodiků a koordinátorů

PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH 
  METODICKÝMI KABINETY 
V ROCE 2021 

Krajské 
workshopy

Intervize k řízení 

kabinetů

Partnerské koo-

perace, hospitace

Oblastní 
workshopy

338

6105

41

52 1

Skupinové 
intervize

161

144 20015
Národní 
kolokvia

Krajská 
kolokvia

Oblastní 
kolokvia

Naskenujte QR kód a přečtěte si 
zimní newsletter.

NEWSLETTER 
SYPO V MOBILU

Speciální 
překvapení 

pro vás 

https://youtu.be/mZviLF80u4I



