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Až budete níže číst příspěvky metodiků, porozumíte 
tomuto možná sluníčkářskému heslu. Spolupraco-
vat s týmem nadšených učitelů, kteří jsou rádi, že se 
díky projektu SYPO propojili s obdobnými nadšenci ze 
všech stupňů a druhů škol svého předmětu či oblasti, je 
opravdu velká radost.

Neříkám, že objevit učitele v „mých“ kabinetech, podporo-
vat je tak, aby se ze skupiny stal tým, opakovat to sedmkrát 
v každém se sedmi kabinetů vždy s novými osobnostmi a 
propojit je v parádně spolupracující společenství, bylo po-
každé úplně snadné. Osobně jsem ale moc ráda, že jsem 
mohla být u vzniku něčeho tak úžasného, jako jsou kabinety 
na Vysočině.

Dovolte tedy, abych vás k nám – na Vysočinu – pozvala.
Před vámi je pět příspěvků od pěti inspirativních dam z ka-
binetů. Při jejich čtení jsem si nemohla nepřipomenout ta 
krásná setkání nejen u nás na krajském pracovišti NPI ČR 
v Jihlavě, ale i na různých školách metodiků, v pár přípa-
dech dokonce i na jejich chalupách nebo v ekologickém 
středisku Chaloupky, kde jsme se poprvé sešli napříč ka-
binety a zvládli jsme nejen pracovat, ale i více se seznámit 
a zazpívat si u kytary. Postupně se z formálních skupin 
stala společenství učitelů, kteří se rádi setkávají a kteří, 

což je podstatné, TVOŘÍ. Mnoho metodiků se stalo lektory 
nejen pro své kabinety, ale zvou si je i metodici z jiných 
krajů ČR. 

Přeji vám, aby na vás při čtení příspěvků mých kolegů 
přestoupila ta krásná tvůrčí atmosféra, to nadšení. 
Je prosinec a tak i vám všem přeji radost z práce a hezkých 
vztahů kolem vás. Každý den k tomu můžeme přispět svými 
rozhodnutími. 

Mgr. Jana Rösslerová, odborný krajský 
metodik SYPO v Kraji Vysočina

Chcete mít tu nejlepší práci na světě? 
Staňte se odborným krajským metodikem 
projektu SYPO na Vysočině! 
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s pocitem, že existují fajn aktivní učitelé matematiky na 
druhém i třetím stupni a těšila se na vytváření sítě peda-
gogů ve své oblasti. Při jejich oslovování jsem jim nabídla 
možnost sdílení zkušeností a materiálů, a to vše bez ad-
ministrativní zátěže, což je opravdu ve školství málo uvě-
řitelné. Příjemným překvapením pro mě byl fakt, že kladně 
reagovala asi třetina dotázaných. Ani pandemie metodické 
kabinety nezastavila. Naopak. Pravidelná setkání probíhala 
v online prostředí. Hodně jsme si pomáhali, podporovali, 
zkoušeli nové online aplikace, vzájemně se inspirovali. 
Projekt SYPO mi osobně také pomohl uskutečnit nápad 
přesahující hranice ČR. Podařilo se mi přesvědčit českou 
paní učitelku matematiky, která v současné době již několik 
let učí matematiku v Anglii, aby se s námi podělila o své 
zkušenosti s výukou a školním prostředím tady a tam. Jsem 
moc ráda, že se akce podařila. Na to nikdy nezapomenu. 
V rámci projektu SYPO jsem také získala cenné lektorské 
zkušenosti. Měla jsem možnost vést několik skupinových 
intervizí po celé ČR zaměřených na matematiku a výuku 
cizích jazyků.  
Jestli bych měla projekt SYPO a metodické kabinety za 
něco pochválit, tak určitě za umožnění komunikace mezi 
učiteli v rámci jednoho předmětu, a to napříč všemi tře-
mi stupni. Nám se v krajském kabinetu podařilo navázat 
zajímavá profesní přátelství. Dokonce jsme uskutečnili i dvě 
neformální setkání, kde nechybělo dobré jídlo a pití.  

A co bych předmětu matematika a její aplikace přála?
Přála bych určitě pokračování v propojení komunikace mezi 
aktivními učiteli a podporu všech aktivit rozšiřujících obzo-
ry všem zúčastněných, další formální či neformální setkání 
nad zajímavými tématy, ale hlavně bych přála matematice, 
aby se vyučovala dobře, zajímavě a autenticky, aby děti 
prostě bavila. Koneckonců, tito „malí vědci“ drží klíč k naší 
budoucnosti.2

Profesní přátelství 
aktivních učitelů napříč 
třemi stupni
Jean Piaget popsal děti jako „malé vědce“ a řekl, že 
„pokud budete sledovat děti, můžete zjistit něco nové-
ho“1. Už více jak 20 let, co stojím za katedrou, se 
pře-svědčuji o pravdivosti tohoto tvrzení. Každý den v 
práci zažívám nová, neopakovatelná dobrodružství, 
učím se nové a moc mě to baví.   

Matematika názorně a pohybem
Jako dítě jsem vyrůstala v rodině chemických, strojních 
a stavebních inženýrů. Často jsem se snažila porozumět 
jejich rozhovorům, vtipům, diskuzím, mnohdy marně. Ma-
tematika i přírodní vědy obecně nikdy nepatřily k mým oblí-
beným předmětům ani na základní škole ani na gymnáziu. 
Většinou je totiž vyučovali učitelé, kterým nikdy nepřipadaly 
těžké, často abstraktně. Musela jsem se jimi dost složitě 
prokousávat. To je nejspíš důvod, proč se snažím ve svých 
hodinách o větší názornost, dávám přednost manipula-
tivním činnostem, a hlavně se snažím děti každou hodinu 
na chvíli dostat z lavic, hrajeme hry. Zároveň si ale uvědo-
muji, že se matematika nedá naučit pouhou hrou a objevo-
váním, musí se prostě počítat a počítat.  

Kabinety nezastavila ani pandemie
Zapojit se do projektu SYPO a stát se krajským metodikem 
jsme s kamarádkou braly jako životní výzvu. Už jen napsat 
si životopis a projít výběrovým řízením se učitelům málo-
kdy poštěstí. Nám se to povedlo. Po prvním kolokviu kraj-
ského kabinetu Matematika a její aplikace jsem odcházela 

ROZHOVORY S ČLENY 
KABINETŮ Z KRAJE 
VYSOČINA

Mgr. Ludmila Chudobová, učitelka prvního stupně na 
Základní škole Bystřice nad  Pernštejnem, Nádražní 615, 
kde je nejen matematika vyučována činnostně, členka 
Krajského kabinetu Matematika a její aplikace v Kraji Vyso-
čina a lektorka Tvořivé školy a NPI ČR.

                                                                                                                                                                       
1,2 Převzato z textu Dr. Martiny Pavlíčkové, Psy.D., klinické 
psycholožky, www.detskypsychologpraha.cz
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Proč jste se přihlásila do kabinetu? Jaká byla vaše oče-
kávání týkající se kabinetu obecně nebo přínosu pro 
vás osobně?     
S NIDV (později NPI ČR) jsem dlouhodobě spolupracovala 
již před vznikem kabinetů. S nápadem zapojit se do kabi-
netů mě oslovil tehdejší vedoucí krajského pracoviště NIDV 
Jihlava Miloslav Vyskočil. Osobně jsem se znala také s naší 
odbornou krajskou metodičkou Janou Rösslerovou. Proto 
jsem nabídku přihlásit se do výběrového řízení ráda zvážila 
a přijala. 
Myšlenka kabinetů mne velmi oslovila. Vítala jsem možnost 
vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností aktivních učitelů 
českého jazyka a literatury, kterých není podle mého názo-
ru málo. Zároveň jsem vítala příležitost setkávat se s kolegy, 
kteří učí jiné předměty. 
V kabinetech jsem od samého počátku a nikdy jsem svého 
rozhodnutí nelitovala. Naplnily moje představy o vytvoře-
ní komunity aktivních a pozitivních lidí, kteří se zajímají 
o svoji práci. Zároveň jsem potkala odborníky – bohemisty, 
díky nimž jsem si rozšířila svoje obzory.    

Co vám kabinety nakonec opravdu přinášejí? Naplnily 
vaše očekávání?
Protože jsem členkou Národního kabinetu, vítám možnost 
získávat informace tzv. z první ruky. Aktuální je otázka revi-
zí, budoucnosti jednotné přijímací zkoušky a státní maturitní 
zkoušky.
Obohacující je také setkávání s kolegy a sdílení zkušenos-
tí, což bylo například v období distanční výuky, kdy  jsme 
spolu řešili aktuální problémy, velmi přínosné. Díky kabine-
tům jsem se setkala i s učiteli prvostupňového vzdělávání, 
rozšířila jsem si tak obzory a pronikla trochu do vzdělávání 
menších dětí.       
 
Co do kabinetu naopak přinášíte vy?
Věřím, že mou hlavní silnou stránkou je především pozitivní 
myšlení a touha posouvat věci kupředu. Dále jsou to zkuše-
nosti z mé pedagogické činnosti. Věnuji se především me-
todám aktivního učení, tvorbě a hodnocení slohových prací 
a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Myslím, že 
mám organizační schopnosti, které se hodí například při rea-
lizaci připravených akcí i při tvorbě dvou metodických příru-

ček, u nichž jsem byla garantkou a také autorkou příspěvků.  
Do kabinetů jsem také přizvala spoustu aktivních učitelů, 
se kterými jsem se během svého profesního života potkala 
a kteří se zapojili v Kraji Vysočina i díky mně. 

Jak se na vaši účast v kabinetech dívají kolegové ve 
škole nebo vedení školy? Bavíte se o tom s nimi?
Vedení školy mne dlouhodobě podporuje. Ředitel školy si 
je vědom přínosu mojí činnosti pro školu, zajímá se o náplň 
mojí práce, řešíme spolu některé problémy. U nás ve škole 
se např. pravidelně konají setkání oblastního metodického 
kabinetu Třebíčsko a plánujeme i další akce. 
Někteří kolegové o kabinetech vědí. S kolegyněmi češtinář-
kami jsem samozřejmě v pravidelném kontaktu a akcí se 
aktivně účastní. Vím, že i naši matematici jsou od samého 
počátku členy kabinetu Matematika a její aplikace a jeho 
činnost si chválí. Osobně jsem uvítala, že mohu být členkou 
Kabinetu Společenskovědního vzdělávání. Kolegyním jsem 
doporučila, aby se zapojily do Kabinetu Cizích jazyků.
Je mi trochu líto, že se kabinety netýkají odborných před-
mětů. I učitelé odborných předmětů by měli mít metodická 
sdružení a řešit otázky, jak mají žáky učit. Často se soustře-
dí pouze na obsah. Ten je samozřejmě také důležitý. Ale 
stejně tak jako cesta, která k poznatkům vede. To je z mého 
pohledu jeden z obrovských přínosů kabinetů pro učitele. 

Jak funguje váš kabinet?
V našem krajském kabinetu jsou tři členky, které jsou s námi 
od začátku a jsou velmi aktivní. Pravidelně se setkáváme na 
kolokviích na krajském pracovišti NPI ČR v Jihlavě a díky 
naší odborné krajské metodičce se často scházíme i nefor-
málně a napříč kabinety, někdy i jen tak u kávy.
Setkávání v oblastech je různé. Pravidelně se scházíme na 
Třebíčsku, Žďársku a Havlíčkobrodsku, méně se nám daří 
na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Právě možnost setkávání vítají 
kolegyně z praxe. Například na Třebíčsku jsme se o to po-
koušeli již před projektem SYPO. Ale teprve spuštění pro-
jektu vymezilo prostor, který rády využíváme.    

Zúčastňujete se nebo se jinak podílíte na akcích SYPO? 
Pokud ano, jak a proč? Využíváte získané znalosti ve 
své praxi?

Informace z první ruky a vzdělávací akce na míru, 
     i to jsou kabinety

Mgr. Soňa Havlíčková působí jako předsedkyně Krajského kabinetu Český jazyk a literatura 
v Kraji Vysočina, členka Národního kabinetu Český jazyk a literatura a učitelka na SŠ stavební 
v Třebíči. Více než dvacet let učí kromě českého jazyka a literatury také dějepis a dějiny archi-
tektury a aktuálně zastává pozici školního speciálního pedagoga. Pohybuje se mezi maturitní-
mi i učebními obory, spektrum žáků, které učí a se kterými se setkává, je tedy velmi široké.
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Vedle svojí aktivní účasti v Národním kabinetu Český jazyk 
a literatura vedu Krajský metodický kabinet Český jazyk a li-
teratura v Kraji Vysočina. Společně s ostatními metodičkami 
připravujeme jeho činnost, kdy se snažíme vycházet vstříc 
požadavkům pedagogického terénu. Dále mám na starosti 
oblast Třebíčsko a Jihlavsko, ve kterých organizuji činnosti, 
jako jsou pravidelná setkávání a vzdělávací akce. Akcí se 
sama účastním ať už jako vděčný posluchač, nebo jako 
lektor. 
Aktivity kabinetů jsou ve většině případů prakticky oriento-
vané, poznatky tedy hojně využívám. Zabýváme se jednot-
nou přijímací zkouškou a maturitní zkouškou, mezipředmě-
tovými vztahy…
V kabinetech rezonuje téma komunikačního pojetí českého 
jazyka a literatury, nabyté informace se snažím promítat do 
svojí výuky. Velkým tématem je i hodnocení maturitní zkouš-
ky, konkrétně písemné práce. Myslím, že se nám podařilo 
toto téma otevřít pro širší učitelskou základnu a snad se 

Metodická příručka Příklady dobré praxe výuky českého jazyka a literatury distančním způsobem ZDE.
Vystoupení Soni Havlíčkové na mezinárodní konferenci SYPO Quo vadis, kabinety ZDE.

V říjnu 2022 obdržela Soňa Havlíčková ocenění Učitel Vysočiny 2022. 
V kabinetech jsou také ocenění z dřívějších let Roman Veselský, 
Alena Zina Janáčková nebo Soňa Havlíková. Rozhovor 
se Soňou Havlíčkovou najdete ZDE.

něco ve výuce předmětu český jazyk a literatura promítne. 
Rozhodně je to téma, kterému se chceme věnovat i v bu-
doucnosti.

Jaké jsou podle vás aktuálně největší výzvy v rámci vý-
uky vašeho předmětu?
Z mého pohledu jsou největšími výzvami rozvíjení digitál-
ních kompetencí, rozvíjení čtenářské i pisatelské gramot-
nosti. Velkou příležitostí jsou revize RVP a byla by škoda 
tuto příležitost plně nevyužít. Zejména odborná učiliště si 
zaslouží důkladnou analýzu cílů vzdělávání a vyučovacího 
obsahu. Mám pocit, že se na tento typ vzdělávání dlouho-
době zapomíná. Ačkoli připravujeme tolik potřebné řeme-
slníky. 
Svým žákům bych chtěla ukazovat, že svět literatury je svět 
krásný a pestrý, že stojí za to do něho pronikat. A také že 
jazyk je živý nástroj, o který musíme pečovat a měli bychom 
pečlivě zvažovat, jak ho používáme.     

Proč jste se přihlásila do kabinetu a jaká byla vaše oče-
kávání?
V roce 2020 jsem se, spíše šťastnou náhodu a souhrou 
okolností, stala předsedkyní Oblastního kabinetu Český 
jazyk a literatura na Havlíčkobrodsku. Lákala mě možnost 
potkávat obdobně naladěné a pro svůj obor zapálené ko-
legy s chutí se dál vzdělávat. Za dva roky se mi podařilo 
dát dohromady ke třiceti češtinářům z různých typů škol 
našeho regionu. Ne všichni jsou samozřejmě stejně aktivní, 
ale s mnohými se potkáváme opakovaně na různých vzdě-
lávacích akcích kabinetu, sdílíme tipy na aktuality z oboru, 
ale i na zajímavé akce, které se konají v našem okolí, ať už 

je to havlíčkobrodská Letní žurnalistická škola či akce pro 
pedagogy pořádané Krajskou knihovnou Vysočiny.

Co vám kabinety přinášejí?
Díky kabinetu jsem poznala několik inspirativních lidí z ji-
ných škol, kteří přemýšlí o vzdělávání stejným způsobem 
jako já. To mi pomohlo v okamžicích, kdy jsem sama o sobě 
pochybovala. Ne vždy je všechno růžové a ne každá hodi-
na se povede podle představ. V covidové době mi napří-
klad síly dodala skupinová intervize, na které jsme sdíleli 
tipy, co se nám osvědčilo při on-line výuce češtiny. Ale 
hlavně také to, co se nám nepovedlo a nedaří. Bylo úlevné 

Chci dětem pomoct najít jejich 
silné stránky a místo v životě

Mgr. Lucie Dostálková je členkou Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysoči-
na a učitelkou češtiny a dějepisu na nižším i vyšším stupni Gymnázia Chotěboř. Její představy 
o tom, jak by měla probíhat výuka a co by měla studentům přinášet, jsou velmi jasné. I to sdílí 
se svými kolegy v kabinetu. 

https://www.projektsypo.cz/dokumenty/MP_SYPO_CJL_Priklady_dobre_praxe_distancni_vyuka_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Yi22Hop3_I&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/watch?v=fEJBBTA3ZS4
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zjistit, že v tom plaveme všichni obdobně, že nejsme všich-
ni učitelští supermani. 

Jak vlastně funguje váš kabinet? 
S některými členy kabinetu se vídáme pravidelně na skupi-
nových intervizích či workshopech, dvakrát ročně se schází-
me na oblastním kolokviu. Snažím se vždy předem vytipovat, 
jaké téma kolegy nejvíc „pálí“. Na jaře minulého roku jsem tak 
například na naše setkání pozvala dvě ukrajinské bohemis-
tky, které na místních školách učily své krajany češtinu. Při 
neformálním setkání v nové havlíčkobrodské knihovně jsme 
se s nimi bavili o tom, jaké jsou rozdíly mezi češtinou, ukra-
jinštinou a ruštinou a co dělá ukrajinským dětem při studiu 
češtiny největší problémy. 
Obzvláště se těším na následující kolokvium. Plánujeme, že 
jeho program bude vytvořen z příspěvků jednotlivých učitelů, 
např. kolegyně Štěpánka Fichtnetová z havlíčkobrodské ZŠ 
Wolkerova nám ukáže, jak propojuje hodiny češtiny s výtvar-
nou výchovou – a těšit se prý můžeme i na loutky vytvořené 
jejími žáky! Spousta členů našeho kabinetu má co nabíd-
nout, např. Milan Pilař, učitel z brodské průmyslovky, pro nás 
na jaře uspořádal kolokvium o tom, jak on do svých hodin 
začleňuje mediální výchovu. 
Hodně mě také těší, že se mi podařilo nalákat mnohé z členů 
svého kabinetu na akce, které pořádáme v rámci projektu 
MAP III – většinou se týkají rozvoje čtenářské gramotnosti, 
ale podnikáme společně i literární exkurze do okolí po sto-
pách autorů spjatých s naším regionem. Rádi se tedy potká-
váme i mimo akce NPI ČR. 

Zúčastňujete se nebo se jinak podílíte na akcích SYPO? 
Pokud ano, jak a proč? 
Akcí projektu SYPO se účastním pravidelně, využívám i na-
hrané volně přístupné webináře a on-line příručky. Sama 
jsem si vyzkoušela i lektorovat. Velmi mi vyhovuje formát sku-

pinové intervize, který je hodně založen na výměně zkuše-
ností jednotlivých účastníků. 

Co do kabinetu přinášíte vy?
Myslím, že hlavně energii a zápal pro věc. Původně nejsem 
pedagog, vystudovala jsem bohemistiku a historii na filozo-
fické fakultě. Ve školství však působím už 14 let. Nejdříve 
jsem v rámci doktorského studia vedla literární semináře pro 
bohemisty, poté jsem několik let učila češtinu pro cizince. 
Ještě před mateřskou dovolenou jsem zakotvila na Gymná-
ziu v Chotěboři, kde jsem se našla. Učím zde češtinu a děje-
pis na nižším i vyšším stupni. Na našem maloměstě organi-
zuji různé akce rozvíjející čtenářství, ať už jsou to čtenářská 
setkání pro dospělé zaměřená na sdílení zážitků z četby, 
autorská čtení současných českých básníků či čtenářské díl-
ničky pro předškolní a prvostupňové děti. 
A pochopitelně mě hrozně baví učit a sdílet s kolegy nápady, 
jak to dělat co nejsmysluplněji. Ráda se také nechávám in-
spirovat jinými a třeba někoho v něčem inspiruji i já.

Jak se na vaši účast v kabinetech dívají kolegové ve ško-
le nebo vedení školy? 
Vedení školy mě v aktivitách podporuje, několik akcí kabi-
netu proběhlo i u nás na škole. Někteří z mých kolegů jsou 
pravidelnými účastníky akcí kabinetu.

Kde vidíte největší výzvy v rámci výuky vašeho předmětu? 
Výzev je mnoho a většina z toho, co mě napadá, platí pro 
výuku všech předmětů. Nechat studenty méně memorovat 
a více zkoumat. Méně je řídit a dát jim možnost volby. Akti-
vizovat je, rozvíjet jejich kritické myšlení, čtenářskou a medi-
ální gramotnost, schopnost zpracovávat a vyhodnocovat in-
formace, kultivovaně se vyjadřovat a argumentovat. A skrze 
toto jim pomoci vyznat se v té džungli, kterou je svět, pomoci 
jim najít jejich silné stránky a místo v životě. 

Proč jste se přihlásila do metodického kabinetu a jaká 
byla vaše očekávání?
Cítila jsem potřebu posunout se v učitelování dál. Měla jsem 
za sebou mraky účastí na seminářích, abych se v pedago-
gickém řemesle stále zdokonalovala, šla s dobou, používa-
la nové metody a abych neustrnula na místě, jako jsem to 
bohužel viděla u mnohých kolegů a kolegyň z různých škol. 
Chtěla jsem, aby mě má práce stále naplňovala a tím pá-
dem, abych mohla být dobrou učitelkou pro své žáky. Po-

třebovala jsem něco dalšího. Velmi mě lákalo lektorování a 
tvorba učebních materiálů a přes SYPO jsem viděla cestu. 
Ze všeho nejvíce jsem však cítila potřebu sdílení svého ak-
tivního učení, radosti z učení s podobně nastavenými aktiv-
ními učiteli. A to vše mi kabinety umožnily. 

Takže se dá říct, že vaše očekávání byla splněna? Co 
vám kabinety přinášejí?
Má očekávání se naplnila nad rámec. Máme skvělou sku-

Mgr. Lucie Topinková, místopředsedkyně Krajského kabinetu v Kraji Vysočina a učitelka ZŠ 
Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou, učí již 25 let a učit ji stále baví. Hledala možnost, jak 
se dále rozvíjet, a my jsme rádi, že ji našla v krajském kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji 
Vysočina. A musíme říct, že i ona kabinetu dává plnými hrstmi. 

Když se sejdou učitelé, kteří chtějí…
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Z našeho blogu…
Jak paní učitelka Topinková učila 
v 1. třídě během covidu ZDE.
Jak pracovaly během covidu oblastní 
metodické kabinety v Kraji Vysočina ZDE.

pinku krajánků češtinářek, každá jsme z jiného stupně 
vzdělávání, krásně se tedy propojujeme, navíc jsme nala-
děny na stejnou notu a učení nás nesmírně baví. Spolupra-
cujeme na jedničku, tvoříme materiály, lektorujeme a každá 
máme svou skupinku členů v oblasti, kde jsou opět učitelé, 
kteří zkrátka chtějí, a ne že musí. Setkávám se s učiteli, kte-
ré baví učit, kteří mají rádi děti, kteří se chtějí posouvat dál, 
jsou aktivní, jsou tak trochu jako já, nestojí na místě, zkrátka 
chtějí. 
Využívám, co mi čas dovolí, nabízených lektorovaných pro-
gramů mých kolegyň a kolegů, jejich semináře, webináře, 
intervize a další, které jsou vždy z praxe a nabité dobrými 
příklady.
Poznala jsem úžasné lidi i ve vedení SYPO, nemohu nezmí-
nit naši odbornou krajskou metodičku Mgr. Janu Rösslero-
vou. Získala jsem přátele i na osobní úrovni. 
Kabinety mi přinášejí i jistou formou seberealizace, a tu 
jsem našla v podobě lektorování. Velmi mě baví předávat 
mé, troufnu si říct, bohaté kantorské zkušenosti ostatním. 
Baví mě sdílet s kolegy materiály a povídat si o tom.

Jak vlastně funguje váš kabinet?
Aktuálně jsem členkou dvou kabinetů v našem kraji – ka-
binetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání a kabinetu 
Český jazyk a literatura. V kabinetu Český jazyk a literatura 
jsem od zahájení jeho činnosti a musím říct, že mé holky 
krajanky jsou naprosto skvělé dámy, úžasné paní učitelky 
a inspirativní osobnosti. Fungujeme ve všech rovinách, for-
málně, neformálně i na osobní úrovni. Jsme stále pozitiv-
ně naladěné, máme skvělé nápady, zadané úkoly plníme 
všechny včas a co staví náš kabinet o level výš je to, že 
se dokážeme navzájem podržet i v těžkých životních situa-
cích. Scházíme se nejen na pravidelných setkáních na kraj-
ském pracovišti NPI ČR, ale i mimo, a je to prima.

Co je vaší silnou stránkou? Co jste naopak do kabinetu 
vnesla vy sama?
Mezi mé silné stránky patří životní optimismus, pozitiv-
ní mysl. Po posledním krajském kolokviu jsem dostala od 
svých kolegyň kompliment, že jsem je nabila pozitivní ener-
gií a že jsem jejich sluníčko. Když vám tohle řekne kolegy-
ně, které si vážíte, a víte, že to není jen mazání medu kolem 
pusy, je to prostě paráda. 
Další mou silnou stránkou je vytrvalost, Když se do něče-
ho zakousnu, a nemyslím tím čokoládu ☺, tak nepustím, 
dokud to nedotáhnu do konce. Dokážu si stanovit takové 
cíle, které jsem schopna splnit a které mě posouvají. Nera-
da stojím na místě. Jsem aktivní i akční. Mám velmi dobré 
organizační schopnosti, chápu význam time managementu 
a práci si dokáži dobře rozložit, aby mi zbyl čas i na mé 
koníčky. Další mou předností jsou komunikační dovednosti, 
které využívám nejen v práci, ale i při lektorování čtenářské 
gramotnosti. 

Do kabinetu přináším nejenom sebe jako osobnost, ale i 
dlouholeté zkušenosti pedagoga 1. stupně ZŠ. Jsem ochot-
na podělit se, sdílet své know-how, to, co se mi v praxi 
osvědčilo, co dětem pomáhá při zvládání učiva. Díky mé 
praxi znám spoustu aktivních kolegyň, které se mi poda-
řilo zasíťovat a s kterými již několik let spolupracujeme. V 
neposlední řadě pro kabinety lektoruji či vedu skupinové 
intervize.
Jsem zapojena i do našeho MAPu jako vedoucí pracovní 
skupiny pro čtenářskou gramotnost, takže jsem propojova-
cím článkem mezi oběma projekty.

Kde vidíte největší výzvy v rámci výuky vašeho před-
mětu?
Myslím, že jednou z největších výzev je rozhodně čtenářská 
gramotnost. Porozumění textu činí dětem obrovské problé-
my, pokud se s tím vhodným způsobem a vhodnými meto-
dami nezačne již od 1. třídy. 
Velmi důležité je také téma přechodu mezi 1. a 2. stupněm 
a mezi 2. a 3. stupněm vzdělávání. Je třeba si ujasnit, co je 
důležité naučit, co je zbytečné, na čem výuku stavět. Vel-
kou výzvou jsou sdílení v rámci intervizí, hospitace, kterých 
se mnoho učitelů tak moc bojí.
Jak se na vaši účast v kabinetech dívají kolegové ve škole 
nebo vedení školy? Bavíte se o tom s nimi?
Vedení školy mi umožňuje účastnit se krajských kolokvií a 
také mi poskytuje možnost připravit si oblastní kolokvia v 
naší škole, čehož si velmi vážím. 
S některými kolegy se o kabinetech bavíme, především 
s těmi, kteří jsou v některém z metodických kabinetů zasí-
ťováni. V naší škole jsme tři v kabinetu Český jazyk a litera-
tura, dva kolegové jsou v kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
a jeden v kabinetu Informatika a ICT.

„V covidu se na mě začaly obracet především mladé ko-
legyně, abych jim pomohla nejen  s online výukou, ale i s 
metodikou některých pro ně v té době obtížně vyučovatel-
ných témat. Tyto kolegyně se nyní účastní každého mého 
semináře, workshopu atd. Díky jejich intervenci se nabalují 
další kolegyně, které se začaly zajímat o čtenářskou gra-
motnost z jiného úhlu pohledu, než jaký nabízí čítanky.“

https://www.projektsypo.cz/51-staticke-stranky/blog/636-prvnacci-online-proc-ne.html
https://www.projektsypo.cz/51-staticke-stranky/blog/738-oblastni-metodicke-kabinety-stale-pracuji.html
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Proč jste se přihlásila do kabinetu? Jaká byla vaše oče-
kávání týkající se kabinetu obecně nebo přínosu pro 
vás osobně?
Do kabinetu jsem se přihlásila, protože jsem ráda u zdro-
je informací a vždy mě zajímalo pozadí učitelské profese. 
I proto jsem vystudovala školský management. Zpočátku 
jsem si nebyla úplně jistá, do čeho jdu, ale nevadilo mi to. 
Teď mohu říct, že mě tato práce naplňuje, protože si z velké 
části sama určuji, jak moje práce pro kabinet bude vypadat. 
Jsem společenská, zvídavá a ráda nápomocná. Říká se 
o mně, že jsem kreativní. Například oblíbený Vepřík, tedy 
věstník přírodovědného kabinetu Vysočina, je toho důka-
zem. V dubnu oslaví druhé narozeniny. Snažíme se, aby 
každý měsíc přinášel zajímavosti a novinky z přírodověd-
ných oborů, pozvánky na akce, inspiraci ke čtení, zásadní 
zprávy ze školství a především tipy do výuky. Původně byl 
Vepřík určen pro Vysočinu, ale už nějaký čas navštěvuje 
celou republiku. Kdo ho nezná a chtěl by být pravidelně 
inspirován, stačí poslat e-mail.
Práce na Vepříkovi, ale i síťování, komunikace se členy ka-
binetu, připravování akcí a další stojí čas a energii. Přesto 
jsem za tyto činnosti ráda, protože mě posouvají v mé praxi. 
Taky si pak umím více vážit chvil odpočinku. 

Jak váš kabinet přesně funguje? 
Kabinet pro Přírodovědné vzdělávání neměl lehký start. Za-
čal ve chvíli, kdy jsme se učili žít o samotě. Se členy kabine-
tu jsme se setkávali online a později i prezenčně. Například 
poslední setkání proběhlo v ZOO Jihlava. Na programu 
byl workshop Fyzika a chemie venku, diskuze nad multi-
disciplinárním tématem výuky přírodních krajin a přehlídka 
deskových her, které se dají v přírodovědných předmětech 
využít. 
S kolegy metodiky z Vysočiny se setkáváme často online. 
Prezenčně se vidíme několikrát do roka. Střídáme okre-
sy, abychom to měli pestré. Setkání jsou vždycky veselá 
a podnětná, takže se na ně těším.

Co jste díky kabinetům získala?
Rozhodně nové přátele, podněty a kontakty. Díky kabinetu 
jsem poznala spoustu lidí. Pravidelně se setkávám s kole-
gy, kteří mě mají co naučit. Baví mě diskuze s nimi, protože 
se díky nim rodí nové nápady, srovnávají myšlenky a zod-

povídají otázky.
Účastním se také školení a webinářů, které v rámci projektu 
SYPO vznikají a ke kterým mám přístup z první ruky. Vybí-
rám si ty, které se mi mohou hodit do výuky, ale ještě raději 
mám ty, které mi mohou pomoct pochopit myšlení dětí, tím 
pádem ulehčit život. 

Kde vidíte největší výzvy v rámci výuky vašeho před-
mětu? 
Mojí základní výzvou a vizí je žáky neodradit od fyziky, che-
mie a přírodopisu. Nemaluji si, že pro tyto předměty nadch-
nu všechny žáky, ale snažím se dětem ukázat výhody zna-
lostí z těchto oborů. Snažím se je učit pro život i mimo školu. 

Jak se na kabinety a vaši účast v nich dívá vedení školy 
a kolegové?
Všichni ve škole vědí, že dělám ještě něco dalšího kro-
mě učení hlavně díky Vepříkovi. Občas mě kvůli tomu na 
chodbě někdo zastaví. Kolegové z mého kabinetu ve škole 
pochopitelně vědí více a zajímají se. Vedení školy mě pod-
poruje a nebrání se například poskytnutí prostor pro setkání 
učitelů.
Dvě mé kolegyně jsou také v kabinetu Matematika a její ap-
likace. Když mají čas, rády se účastní setkání, která chválí, 
protože se setkají s kolegy z jiných škol, vymění si zkuše-
nosti a dozví se vždy něco nového.

Veselá a podnětná setkání, kde se rodí 
nové nápady a zodpovídají otázky

Vystoupení Soni Daňkové na mezinárodní 
konferenci SYPO Quo vadis, kabinety ZDE.
Archiv věstníku Vepřík najdete ZDE.

Chcete se kolegy z jiných škol sdílet své zku-
šenosti a postřehy? Zapojte se do sítě aktiv-
ních pedagogů a vyžijte profesní podporu 
pro sebe i svou školu.  

Více informací ZDE.

Mgr. Bc. Soňa Daňková, členka Krajského kabinetu Přírodovědné vzdělávání v Kraji Vysočina 
a učitelka ZŠ Seifertova 5, Jihlava, začala v kabinetu působit v nelehkém období plném epidemiolo-
gických omezení a online setkávání. Přesto se do práce pustila s vervou sobě vlastní. O tom svědčí 
i pravidelný věstník Vepřík vysočinského kabinetu, který vychází každý měsíc a který aktuálně 
odebírá několik set čtenářů.

https://www.youtube.com/watch?v=8Yi22Hop3_I&t=9483s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rzNRAWoPxGfNpPbL74Z-nDD55v_CBdKc
https://www.projektsypo.cz/metodicke-kabinety.html
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ALENA MORNŠTAJNOVÁ: 
 MYŠLENKA SETKÁVÁNÍ S LIDMI NA 
STEJNÉ VLNĚ JE MI BLÍZKÁ

Dnešní workshop je určen pro učitelky a učitele Králo-
véhradeckého kraje. Mnoho z nich je členy tzv. metodic-
kých kabinetů projektu SYPO, v nichž se setkávají s ko-
legy vyučujícími stejný předmět, avšak na jiné škole. Co 
si myslíte o podobných setkáváních a sdílení zkušenos-
tí? Máte s nimi osobní zkušenost?
Tato myšlenka je mi blízká a vlastně je důvodem, proč jsem 
se stala členkou PEN klubu. Abych se setkávala s lidmi, se 
kterými jsem na stejné vlně. V PEN klubu i mimo něj mám 
mnoho kamarádek-spisovatelek, se kterými jsem v kontaktu 
a vždycky si zavoláme, např. když jedu do Prahy, a sejde-
me se. Povídáme si hlavně o tom, co nás zajímá – a nás 
zajímají hlavně knížky a psaní. 

Píšete knihy pro dospělé, ale i pro děti. Jaký je pro Vás 
jako pro autorku mezi nimi největší rozdíl?
V dětských knihách můžu popustit víc uzdu fantazii, nemu-
sím se v nich tolik řídit skutečností, i když samozřejmě i pro 
dětské knihy se musí rešeršovat. Když píšu o veverkách, 
tak musím třeba vědět, jak veverky bydlí. Ale dá se říct, že 
práce pro děti mi plyne víc než práce pro dospělé.

Jste patronkou obecně prospěšné společnosti „Celé 
Česko čte dětem“. Co vaše práce obnáší? Jaké je vaše 
poslání?
Byla jsem oslovena, abych napsala povídku do knihy po-
vídek, se kterou v „Celé Česko čte dětem“ pracují v rámci 
rozsáhlejšího projektu, jehož součástí jsou například čte-
nářské dílny nebo semináře zaměřené na práci s dětskými 
kolektivy, ale i s vysokoškolskými studenty. Právě s touto 
knihou povídek pak jezdí po školách a snaží se děti moti-
vovat ke čtení. Tím naše spolupráce začala. Teď se občas 
zúčastním některé z jejich akcí a pokud mám možnost, ráda 
o nich hezky mluvím, protože myslím, že to co dělají, má 
smysl.

Rozhovor vznikl dne 15. 11. 2022 v rámci krajského 
workshopu s názvem „Knihy Aleny Mornštajnové a jejich 
využití ve výuce ZŠ a SŠ“, který společně pořádaly pro-
jekty Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 
(SYPO) a  Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Králové-
hradeckém kraji II (KAP II).

Alena Mornštajnová, 
jedna z nejčtenějších současných českých spisovatelek, překladatelka, členka PEN klubu. V roce 
2013 debutovala románem Slepá mapa, mezi její další romány patří Hotýlek, Hana, Tiché roky 
(2019) nebo Listopád. Píše také knihy pro děti jako např. Strašidýlko Stráša nebo Kapka Ája.
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Využijte přípravu pro učitele i hotové pracovní listy 
k okamžitému použití v hodině. Tři lekce s názvy Půda, 
Energie a Jídlo, které jsou rozpracované v metodické 
příručce Přírodovědné vzdělávání, byly nově doplněny 
o dvě lekce Doprava a Klima. Příručka a všechny mate-
riály jsou zdarma.

Doprava
Jak se dostat z místa na místo co nejrychleji, nejekologič-
těji nebo nejpohodlněji? Jaké jsou důsledky našeho rozho-
dování a jaká je naše osobní uhlíková stopu při cestě do 
školy? Můžeme nějak kompenzovat uhlíkovou stopu naší 
poslední dovolené? K čemu jsou v automobilech nejnovější 
technické vymoženosti, pomohou nějak snižovat emise? A 
co znečištění v okolí našeho bydliště, může za něj rostoucí 
hustota dopravy či něco jiného?

Lekce Doprava je postavena na konstruktivistickém modelu 
E-U-R. Má pevně stanovenou evokaci a reflexi, přičemž uči-
tel si může vybrat, který ze dvou pracovních listů použije při 
fázi uvědomění. Může se zaměřit na dopravu obecně a po-
rovnávat jednotlivé dopravní prostředky mezi sebou, nebo 

METODICKÁ PŘÍRUČKA PŘÍRODOVĚDNÉ   
VZDĚLÁVÁNÍ NOVĚ

na cestu žáků do školy. V lekci se využívá aplikace pro vý-
počet uhlíkové stopy a aktuální mapy kvality ovzduší. Žáci 
pracují s nejrůznějšími mapovými portály, měří vzdálenosti, 
vyhledávají informace a diskutují své výsledky i postoje.

Klima
Jak se staráme o naše prostředí k životu, o klima Země? 
Můžeme ve výuce prakticky zkoumat důsledky změny kli-
matu, o kterých se hovoří nejen v médiích, ale i mezinárod-
ních organizacích a vědeckých institucích? Jak by vypadal 
ideální svět v rovnováze? Co může udělat každý z nás a 
případně škola?
Výuková lekce s názvem Klima pomáhá žákům probádávat 
důsledky změny klimatu na naši planetu. Vybízí učitele che-
mie, fyziky, přírodopisu (biologie) a zeměpisu (geografie) 
ke kolegiální spolupráci a výuku v tandemu napříč obory. 
Žáci mají příležitost k práci badatelským postupem, kdy si 
sami přicházejí na důležité poznatky nebo formulují a po-
tvrzují či vyvrací hypotézu, podobně jako vědci. Vyzkouší si 
také manipulaci s laboratorní technikou. 

Přírodovědné vzdělávání
Ostatní bezplatné metodické příručky ZDE.

https://www.projektsypo.cz/modely-systemu-podpory-pro-jednotlive-kabinety.html
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Častým tématem učitelských diskuzí na různých plat-
formách bývá kvalita dalšího vzdělávání. Zaznívají hlasy 
tu velebící, tu zatracující určitou vzdělávací akci. Zazní-
vá volání po recenzním systému, ve kterém by účast-
níci měli možnost hodnotit vzdělávací akce, lektory či 
instituce. Bylo by to hezké, avšak nutným předpokla-
dem toho, aby to mělo smysl, je, aby vzdělavatelé, ve-
doucí pedagogičtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci i 
pracovníci MŠMT měli sdílenou představu o tom, co je 
to kvalita a jak se v dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků pozná. 

Díky evropským vzdělávacím projektům je v současné 
době institucí a lektorů vzdělávajících pedagogy nepočíta-
ně. Neexistuje však žádná jejich oficiální databáze ani za-
střešující organizace, která by monitorovala jejich činnost a 
kvalitu. Proto se není co divit, že kvalita vzdělávacích akcí i 
lektorů je různá. K tomu, aby někdo realizoval akci v rámci 
DVPP, stačí v dnešní době, aby splnil jedinou podmínku, a 
to prošel akreditačním řízením MŠMT. Mnohdy není nutné 
ani to, protože už i v tzv. šablonách nemusí školy realizo-
vat pouze akce akreditované, ale mohou si volně vybírat ze 
všech nabízejících se lektorů a vzdělávacích akcí. Do dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou investová-
ny nemalé peníze. Pokud kvalitu DVPP nepohlídají vedoucí 
pracovníci, kteří si vzdělávání pro své kolegy objednávají, 
nebo samotní účastníci vzdělávacích akcí, pak je důležité ji 
definovat, sledovat, vyhodnocovat a podporovat ze strany 
MŠMT, resp. samotných vzdělavatelů. 

Vzdělávání vzdělavatelů a systematická evaluace vzdě-
lávacích programů 
Způsobů a možností, jak kvalitu vzdělávacích akcí pro pe-
dagogické pracovníky podpořit, je vícero. Můžeme jít ces-
tou přísnějších podmínek pro povinné akreditace MŠMT, 
certifikace lektorů, certifikace vzdělávacích zařízení posky-
tující DVPP apod. Nebo také cestou kultivace terénu formou 
vzdělávání vzdělavatelů a motivací k provádění kvalitní eva-
luace vzdělávacích programů. Právě touto cestou se vyda-
lo MŠMT a metodická podpora pro vzdělavatele je jednou 
ze součástí projektu SYPO, která je aktuálně od srpna 2022 
v pilotáži.
Další vzdělávání se nyní řídí Zákonem o pedagogických 
pracovnících č. 563/2004 Sb., v současné době ho pravdě-
podobně čekají minimálně dvě zásadní změny. Tou první 
je příprava zrušení tzv. malých akreditací, tzn. akreditací 
všech vzdělávacích programů, které nejsou kvalifikačními 
ani specializačními studii. Tou druhou změnou je pak syste-
matické provádění smysluplné evaluace vzdělávacích pro-

EVALUACE, 
KTERÁ DÁVÁ SMYSL

gramů a její doložení při akreditaci vzdělávacího programu 
MŠMT. Zatímco zrušení akreditací MŠMT u krátkodobých 
vzdělávacích akcí, většina vzdělavatelů vítá, pod povinností 
realizovat systematickou evaluaci vzdělávacího programu 
si zatím účastníci pilotáže systému hodnocení kvalifikač-
ních a specializačních studií nedokázali představit konkrét-
ní kroky. Objevily se obavy z nárůstu administrativní práce, 
obavy z neochoty účastníků poskytnout pro kvalitní evalu-
aci data, s čímž se setkává většina vzdělavatelů. Účastníci 
DVPP totiž často vyplňují dotazníky velmi formálně nebo 
vůbec, což pak vzdělávacím institucím nepřináší relevantní 
data pro to, aby mohly vzdělávací programy přizpůsobovat 
aktuálním potřebám účastníků a jejich kvalitní přípravě pro 
praxi. Dále je pro některé vzdělavatele potíž realizovat ně-
které kroky evaluace z důvodu přísných podmínek GDPR 
v konkrétní vzdělávací instituci. 

Systém evaluace studií a vzdělávací program pro pracov-
níky vzdělávacích institucí, hodnotitele a supervizory
Práce na metodické podpoře nového systému evaluace 
kvalifikačních a specializačních studií byly zahájeny loni 
na podzim. Tehdy začaly pracovat dvě pracovní skupiny. 
Členové první skupiny se zabývali vytvořením metodiky 
pro interní evaluaci kvalifikačních a specializačních studií 
ve vzdělávacích institucích a metodiky pro hodnotitele to-
hoto typu vzdělávacích programů a pro supervizory. Dru-
há skupina pak pracovala na vytvoření vzdělávacích pro-
gramů pro pracovníky vzdělávacích institucí, hodnotitele 
a supervizory. V létě letošního roku byla zahájena pilotáž 
vytvořeného systému evaluace studií i pilotáž vzdělávacího 
programu pro 40 pracovníků vzdělávacích institucí z celé 
ČR. Naživo se účastníci pilotního programu poprvé sešli 16. 
srpna 2022 v budově NPI ČR v Praze. Během 30 hodin pre-
zenční výuky se seznámili s tzv. Kirckpatrickovým modelem 
vzdělávání, zásadami kvalitní evaluace, kritérii, indikátory a 
formou plánu evaluace a zprávy z evaluace. V další části 
pilotáže si účastníci vyzkoušeli roli budoucích hodnotitelů 
výstupů z evaluace kvalifikačních a specializačních studií 
realizovaných ve vzdělávacích institucí. Pilotáž bude ukon-
čena na konci tohoto roku, a to otestováním systému evalu-
ace studií z pozice tzv. supervizorů.

Jak rozpoznat potřeby účastníků ještě před vzděláváním? 
Novinkou pro většinu účastníků pilotáže bylo zjišťování 
vzdělávacích potřeb účastníků před začátkem vzdělávání. 
Řada z nich mluvila o tom, že se spíš jedná o nezávazné 
rozhovory nebo mailovou komunikaci organizačního pra-
covníka s budoucími účastníky vzdělávacího programu. 
Většina organizací neměla stanovený postup, který by byl 
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závazný pro tuto přípravnou fázi realizace všech vzděláva-
cích programů. Pod vedením lektorek a vzájemným sdíle-
ním přicházeli účastníci na konkrétní možnosti, jak takovou 
evaluaci před zahájením vzdělávacího programu typu stu-
dium realizovat a také kdo by měl s touto evaluací pracovat 
– např. motivační dopis, předchozí absolvované vzdělávání 
v CV, strukturované/polostrukturované rozhovory atp.

Dopady vzdělávání na praxi
Velké emoce vzbudilo u účastníků pilotního vzdělávacího 
programu téma sledování dopadů vzdělávání, protože vět-
šina z nich si neuměla představit, jak by jejich zjišťování 
mohla realizovat. Zvláště dopady s určitým časovým od-
stupem po skončení vzdělávacího programu. I proto bylo 
důležité, že v rámci pilotního vzdělávacího programu mohli 
vzdělavatelé vzájemně sdílet zkušenosti a někteří získa-
li inspiraci např. ke schůzkám absolventů vzdělávacích 
programů, možným supervizním setkáním, k setkáním pod 
vedením známého lektora ze vzdělávacího programu a roz-
šíření tématu, na kterých by mohli mimo jiné dopad vzdělá-
vání na účastníky s časovým odstupem monitorovat. 

Závěrem nám dovolte citovat jednu z reakcí na nově při-
pravený systém evaluace studií: „… Na jedné ze společ-
ných schůzek jsem měl potřebu sdělit, že z motivovaného 
člověka k evaluaci vzdělávacího programu se stává člověk 
demotivovaný. Nutně mám nyní potřebu vám sdělit, že zpět 
nacházím motivaci a tento nástroj spatřuji jako smysluplný 
a určitě ho využiji jako páteřní základ pro evaluaci vzdělá-
vacích programů v naší instituci; ne jako důvod požadavku 
MŠMT, ale protože ho vnímám jako smysluplný, nebyrokra-
tický a v praxi dobře realizovatelný…“
Věřme tedy, že reakce pracovníků dalších vzdělávacích 
institucí budou podobně pozitivní a že navržený systém 
evaluace nepovede k formálnosti a nekvalitě, ale naopak 
k podpoře kvality dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků, které je důležitým předpokladem úspěchu žáků a 
naplnění cílů školního vzdělávání. 

Saša Dobrovolná, Hana Kroupová
lektorky pilotního vzdělávacího programu řízení kvality 
DVPP pro vzdělávací instituce, SYPO

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ NA 
KONFERENCI SCUP 2022 V OLOMOUCI

Klíčová aktivita Začínající učitel projektu SYPO zajisti-
la celodenní odborný program Studentské konference 
budoucích akademických pracovníků, která se konala 
8. - 9. 11. 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Projekt SYPO, který na konferen-
ci prezentovali mimo jiné zkušení učitelé a ředitelé, se 
významně podílel na obsahu druhého dne konference. 
Projekt SYPO je realizován NPI ČR a na jeho financová-
ní se podílí EU a MŠMT.

„Bylo nám velikou ctí, že nás oslovila fakulta vzdělávající 
učitele a že se konference zúčastnilo kromě studentů, z 
nichž někteří sami učí, také pedagogové fakulty,“ říká Moni-
ka Brodská z projektu SYPO a dodává: „Vnímáme to nejen 
jako ocenění naší dosavadní práce, ale také tak, že téma 
podpory začínajících učitelů a jejich cesty adaptačním ob-
dobím je velmi potřebné a praxí žádané.“ 
V dopolední společné části se účastníci seznámili s výsled-
ky pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. 
Model seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, uka-
zuje konkrétní adaptační plány a příklady inspirativní praxe. 
Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a 
zdokonalila. Kromě toho měli účastníci konference možnost 
seznámit se s dalšími dosavadními výstupy projektu, jako 

jsou příručky pro začínající a uvádějící učitele nebo vedení 
škol či tzv. čtyřlístky.
Materiály a další podporu pro školy se začínajícími učiteli 
najdete ZDE.
V odpolední části se účastníci mohli zúčastnit jednoho ze 
tří paralelně probíhajících workshopů, které se věnovaly 
komunikačním dovednostem a poskytování zpětné vazby, 
práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlast-
ních dovedností. „Workshopy zajistili zkušení učitelé, kteří 
s námi dlouhodobě spolupracují při navrhování systému 
podpory začínajících učitelů. Byla radost sledovat velké 
nadšení, které jim i po letech či desetiletích v praxi jejich 
vlastní pedagogická práce přináší, což dokázali předat 
také účastníkům konference,“ doplňuje Monika Brodská. 

https://www.projektsypo.cz/podpora-pro-skoly-se-zacinajicimi-uciteli
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PROFESNÍ PODPORA SYPO 2021/2022

KLÍČOVÁ AKTIVITA KABINETY

KLÍČOVÁ AKTIVITA PODPORA

Vzdělávací programy

Webináře

Metodické kabinety

učitelů 
v oblastních kabinetech

učitelů 
v krajských kabinetech 

608 2 814

47 8 567

Top 5

149 oblastních kolokvií pro členy oblastních kabinetů

176 krajskýchkolokvií pro členy krajských kabinetů

11 národních kolokvií pro členy národních kabinetů

32 krajských workshopů, 954 účastníků

384 oblastních workshopů, 6 064 účastníků

17 partnerských kooperací, 108 účastníků

125 skupinových intervizí, 960 účastníků 

Počet webinářů 
ve školním roce 

2021/2022 

Počet účastníků

6 

5 

4

15 17 
Děti s odlišným mateřským 
jazykem v mateřské škole

Logopedická prevence v běžném 
režimu MŠ – tipy na přípravu 
logopedické chvilky

Obtížná jednání s rodiči

Svobodná hra dětí jako nejpřiro-
zenější forma učení

 Práce s emocemi u dětí

1

2

3

5

4

PRO VŠECHNY UČITELE A ŘEDITELE

Předškolní 
a prvostupňové 
vzdělávání

Český jazyk
a  literatura

Matematika
a její aplikace

Přírodovědné
vzdělávání

Informatika 
a ICT

PROFESNÍ PODPORA SYPO VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
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5 online konferencí 36 individuálních konzultací
36 účastníků

189 účastníků

Online škola

KLÍČOVÁ AKTIVITA SPOLUPRÁCE

3
odborné 
panely

1
mezinárodní 
kulatý stůl

1
odborná

konference

339
účastníků

152
nových webinářů 
v online škole

Top 5
Hry v hodinách matematiky

Jak na podnětné prostředí pro 
učení

Aby byl přechod dětí z mateřské 
do základní školy plynulý

Komunikace pedagogů 
MŠ s rodiči

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi 
v mateřské škole1

2

3

5

4

PRO ČLENY VEDENÍ ŠKOL

KLÍČOVÁ AKTIVITA MANAGEMENT

11 workshopů

221 účastníků

15 skupinových konzultací

115 účastníků

1 benchlearning

12 účastníků
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Vzdělávací programy

PRO ŠKOLY SE ZAČÍNAJÍCÍMI UČITELI

KLÍČOVÁ AKTIVITA ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL

YouTube

Sociální sítě

600 000
zhlédnutí

245
videí

3 500
odběratelů

Top 5

Písemky v Microsoft Forms, které se 
samy opravují (33 036 zhlédnutí)

Hranice (ne)možného v biologii 
(15 488)

Formativní hodnocení: Úvod
a praktické ukázky (23 705)

Online výuka v MS Teams (22 956)

Online tabule s aplikací Microsoft 
Whiteboard (18 444)

1

2

3

5

4

8 webinářů k podpoře začínajících učitelů

1 029 účastníků

8 webinářů v online škole

185 účastníků

8 workshopů 

93 účastníků

3 e-learningy v rámci implementace systému 
podpory začínajících učitelů

307 účastníků

10 moderovaných diskuzí 

85 účastníků
3 volně přístupné e-elarningy ve spolupráci 
s MŠMT, Začni učit! a Učitelskou platformou

13 konzultací k podpoře začínajících učitelů

13 účastníků

69 škol dokončilo 2. rok Pilotáže Modelu systému 
podpory začínajících učitelů
207 účastníků

vzdělávacích 
programů126

účastníků na 
všech akcích 2 162

3 707
sledujících

Facebook

3 843

3 600

593 000

Sociální sítě - od zahájení projektu
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NOVÉ WEBINÁŘENOVÉ ČTYŘLÍSTKY PRO 
ŠKOLY SE ZAČÍNAJÍCÍMI 
UČITELI 19. 12. 2022

09. 01. 2023
11. 01. 2023
12. 01. 2023

18. 01. 2023

23. 01. 2023
25. 01. 2023

20. 12. 2022

27. 02. 2023

Jak rozmluvit žáky
Grammar in Games
Slovní zásoba hravě
Využití deskových her v hodinách 
anglického jazyka
Fonetika francouzštiny jako základ roz-
voje řečových dovedností
21st Century Skills in our Lessons
Metoda CLIL v němčině

Připravili jsme pro vás nové čtyřlístky, které na jednom mís-
tě všem začínajícím i uvádějícím učitelům i členům vedení 
škol ukazují, jakým činnostem spojeným s adaptačním ob-
dobím začínajících učitelů věnovat zvláštní pozornost. Ten-
tokrát v prvním pololetí.
 
Čtyřlístky najdete ZDE.

Úvod do globálního rozvojového vzdělá-
vání na základních školách
Rozvoj kritického myšlení a mediální 
gramotnosti (nejen) ve výuce dějepisu

Naskenujte QR kód 
a přečtěte si zimní
newsletter.

NEWSLETTER 
SYPO V MOBILU

Více webinářů najdete ZDE.

Kabinet Cizí jazyky

Kabinet Společenskovědní vzdělávání
Jsem

začínající 
učitel

Co si připravím já? O co můžu požádat 
uvádějícího učitele?

O co můžu požádat 
vedení školy?

Požádám o doporučení možných náslechů 
u inspirativních kolegů.
V případě potřeby požádám o nápady na 
efektivní spolupráci s asistentem pedagoga.
Požádám o tipy a triky pro hodnocení 
učebního pokroku žáků.
Prodiskutuji s uvádějícím učitelem přípravu 
na setkání v triádě (společně s vedením 
školy).

Připravím si otázky pro setkání v triádě s vedením 
školy a uvádějícím učitelem.
Domluvím si s kolegy náslechy v jejich hodinách.
Připravím si podklady pro hodnocení učebního 
pokroku žáků.

V případě potřeby požádám o "vysuplování" 
z důvodu náslechů u jiných kolegů.
Požádám vedení školy o případnou podporu při 
komunikaci s rodiči žáků.
Poprosím vedení školy o nasměrování na možné 
vzdělávací programy pro začínající učitele.
Zeptám se na případné dokoupení výukových 
pomůcek či programů, které pro svoji výuku 
potřebuji. I začínající učitel může být nositelem 
inspirace a změny.

Další podpora pro 
začínající učitele
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