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JDEME DO FINÁLE
Projekt SYPO má před sebou poslední školní rok, posledních deset měsíců na to, abychom vám nabídli ještě desítky
vzdělávacích akcí a další formy profesní podpory. Na tématech všech akcí spolupracujeme s učiteli a řediteli, ať
už jsou to členové metodických kabinetů nebo Stálé konference ředitelů. Proto jsme přesvědčeni o tom, že obsahově
cílíme přesně na to, co opravdu potřebujete a hledáte.

Jste učitel a chcete s kolegy sdílet vaše názory a zároveň mít možnost ovlivnit vzdělávací
akce ve vašem okolí? Chcete, aby vaše postřehy byly slyšet také na MŠMT?
Kontaktujte odborného krajského metodika
SYPO na krajském pracovišti NPI ČR ZDE.

Metodické kabinety nekončí
Skvělá zpráva je, že metodické kabinety s koncem projektu nekončí. Aktuálně připravujeme navazující projekt, který bude myšlenku setkávání učitelů, vzájemného sdílení,
vzdělávání a metodické podpory dále rozvíjet.

Lázně pro ředitele II
Pro ředitele a členy vedení škol na podzim chystáme online
oblastní konferenci Lázně pro ředitele II. Reakce účastníků z prvních lázní byly nečekané a nadšené, i proto jsme
se rozhodli tento formát zachovat. Jak může vypadat online akce, která ředitelům a ředitelkám škol nabízí možnost
vlastního profesního rozvoje a zároveň i relaxace? Přijďte
se podívat sami 20. 10. 2022.

V tomto školním roce završíme sedmičku metodických kabinetů – ke stávajícím pěti kabinetům se přidaly také Kabinet Cizí jazyky a Kabinet Společenskovědní vzdělávání. Ve
většině krajů začaly fungovat krajské kabinety a vznikají ty
oblastní. Národní kabinety mají před sebou první setkání,
na kterém budou mimo jiné vybírat témata webinářů pro následující dvě školní pololetí.

Přeji vám, aby letošní školní rok probíhal podle vašich představ. Aby vám přinesl mnoho setkání s kolegy i mimo vaši
školní bublinu. Aby rodiče byli vstřícní. A hlavně aby se děti
ve vašich třídách do školy těšily a vzájemně vás to spolu
bavilo.

Jste ředitel školy a potřebujete pomoct v metodické oblasti?
V každém kraji máme síť odborníků, kteří vám
mohou pomoct. Kontaktujte je ZDE.

ONLINE ŠKOLA NOVĚ
V online škole jsme během léta zveřejnili 27 nových webinářů pro učitele
•
•
•
•
•
•

českého jazyka a literatury,
informatiky a ICT,
matematiky,
přírodovědných předmětů,
v MŠ a na 1. stupni ZŠ
i pro ty začínající.

Na webináře se můžete podívat kdekoli a kdykoli a po vyplnění krátkého dotazníku získáte osvědčení.
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KLÍČOVÁ AKTIVITA
KVALITA: RUKU
V RUCE S ODBORNÍKY
		Z PRAXE
V ČR aktuálně funguje 87 vzdělávacích institucí poskytujících kvalifikační a specializační studia. Jak se
v jejich nabídce zorientovat a jak poznat její kvalitu? Je
vlastně v současné době možné kvalitu definovat?

zkušených odborníků,“ říká Monika Šimonová, týmová manažerka aktivity Kvalita, a dodává: „V srpnu proběhlo první
z řady plánovaných setkání sedmnácti vzdělávacích institucí a podobných pracovních setkání je před námi ještě pět.“

Právě na tyto otázky hledá odpověď klíčová aktivita Kvalita.
Jejím hlavním cílem je připravit systém evaluace kvalifikačních a specializačních studií pro pedagogické pracovníky.
Kvalitu DVPP definujeme jako kvalitu evaluačních mechanismů uvnitř vzdělávací instituce. Koncept zahrnuje
• evaluační činnost vzdělávacích institucí jako realizátorů
kvalifikačních a specializačních studií a
• hodnoticí činnost členů Akreditační komise MŠMT v roli
hodnotitelů žádostí o udělení akreditace/reakreditace
kvalifikačním a specializačním studiím.

Pilotní vzorek institucí byl vybírán tak, aby byly zapojeny
nejen malé i velké instituce vzhledem k počtu a druhu realizovaných studií, ale i s ohledem na různý charakter vnitřního prostředí jako jsou centra celoživotního vzdělávání při
pedagogických fakultách, krajských vzdělávacích zařízeních pro DVPP atp. Od pilotních institucí se očekává zejména vyzkoušení systému v praxi a poskytnutí zpětné vazby,
konstruktivní kritika a připomínek k připravenému systému.
Pilotáž potrvá do konce roku 2022.
Po vyhodnocení pilotáže bude systém evaluace studií
upraven a připraven k využití jak vzdělávacími institucemi
poskytujícími kvalifikační a specializační studia, tak i členy
Akreditační komise a dalšími zaměstnanci MŠMT.

Záměrem je vytvořit takový návrh evaluačního systému, který bude maximálně možně využitelný, návodný a praktický.
„Proto jsme k jeho pilotáži přizvali sedmnáct vzdělávacích
institucí z celé ČR, které poskytují kvalifikační a specializační studia a které budou na systém nazírat pohledem

Vzdělávací instituce zapojené do pilotáže
• Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
• Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice
• Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha
• Centrum celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• Centrum celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
• Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská Univerzita
• INFRA, s.r.o., Stařeč
• Jahodovka - VOŠ sociálně právní, Praha
• Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň
• KVIC, Nový Jičín
• LIPKA, Brno
• NPI ČR
• VISK - Vzdělávací institut Středočeského kraje, Nymburk
• Vysočina Education, Jihlava
• Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV, Praha - Hrdlořezy
• Vzdělávací institut pro Moravu, Brno
• ZVaS, České Budějovice
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ANALÝZA ZÁZNAMOVÝCH
		ARCHŮ ČINNOSTÍ
UVÁDĚJÍCÍCH UČITELŮ
V rámci pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů v projektu SYPO, která probíhala v letech 2020-2022,
byli uvádějící učitelé požádáni, aby si zapisovaly veškeré
své činnosti do tzv. záznamových archů. Díky tomu jsme
získali velmi cenné informaci přímo ze škol a rádi bychom
se zde o tyto informace podělili.

Níže najdete přehled nejčastějších činností uvádějících učitelů a jejich grafické znázornění. Na prvním místě je konzultace se začínajícími učiteli na téma metody výuky a hodnocení, včetně náslechů na hodinách začínajících učitelů.
Teoretické přípravě věnovali uvádějící učitelé pouhá dvě
procenta času, zbytek byla praxe, nejčastěji konzultace se
začínajícími učiteli na různá témata.				
		
Z výsledků jasně vyplývá, že pokud má být uvádějící učitel
začínajícímu kolegovi oporou, musí na něj mít čas a musí
být k pomoci skutečně motivován. Jinak se uvádění stane
formální záležitostí či nutností bez pochopení smyslu a přínosu pro začínajícího kolegu, pro školu i pro žáky. Uvádění
začínajících učitelů je časově náročná práce, která by si
zasloužila zohlednění v úvazku uvádějících učitelů. Jsme
potěšeni, že se v našich školách objevuje stále více ředitelů, kteří přemýšlí o adaptačním procesu začínajících učitelů
a kteří podporu uvádějících učitelů vnímají jako důležitou.

Z výsledků záznamových archů garantů můžeme konstatovat následující:
• Celkem se činnostem, souvisejícím s uváděním začínajících učitelů v průměru ve všech školách věnovali uvádějící učitelé 6 hodin měsíčně.
• Na základních školách se uvádějící učitelé více věnovali
školní dokumentaci a aktivitám souvisejícím s činností
třídního učitele. Jeden uvádějící učitel se svým začínajícím kolegou dokonce konzultoval 1 hodinu na téma
„práce školské rady“.
• Uvádějící učitelé v mateřských školách se svými začínajícími kolegy při konzultacích preferovali především
témata „metody výuky a hodnocení“ a „komunikace
s rodiči“. Měli více tendence vyplňovat své záznamové
archy v celých větách, mnohdy i odstavcích, zatímco
jejich kolegové z jiných druhů škol byli daleko stručnější
a zapisovali své činnosti pouze v jednotlivých bodech.
• Více činností bylo zaznamenáno na začátku adaptačního období, v srpnu, respektive v září. Rozptyl byl poměrně veliký od 1 až 2 hodiny měsíčně až po 10 hodin
měsíčně.
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– metody výuky a hodnocení
– dokumentace školy
– sebereflexe a reflexe
– provoz školy a organizace šk. roku
– třídnictví, vedení dětského kolektivu v MŠ
– komunikace s rodiči
– DVPP
– teoretická příprava

ROLE GARANTA VE ŠKOLÁCH SE
ZAČÍNAJÍCÍMI UČITELI
Součástí podpory škol se začínajícími učiteli byla také spolupráce s garantem pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Co vlastně školám nabízel a jak jeho činnost probíhala? Jaký může být význam garanta, mentora,
či rádce v rámci zavedení adaptačního období začínajícího
učitele?

čínajícího učitele inspirativní, nabízí se prostor pro hledání
modelu, jak školám tuto podporu poskytnout i v budoucnu.
Jak vyplynulo ze spolupráce se školami, nabízí se například
tato řešení:
1) V rámci vlastní školy vyhledat pedagogického pracovníka, který má předpoklady pro vedení mentorských rozhovorů či je sám proškolený mentor a mohl by tuto roli zastávat.
V takovém případě je potřeba:
• vymezit jeho časový prostor, případně počítat v jeho
rozvrhu s volnem na tuto činnost,
• podpořit jej ve vzdělání vzhledem k jeho mentorským
dovednostem,
• podpořit jej v rámci kolektivu,
• představit jej v této roli jednotlivým aktérům adaptačního období,
• v rámci osobních schůzek s vedením školy reflektovat
jeho mentorskou podporu uvádějícího učitele i začínajícího učitele,
• využít jej i pro člena vedení školy,
• zajistit a jasně deklarovat jeho finanční ohodnocení za
vedení rozhovorů a podpory aktérů adaptačního období,
• jasně jej seznámit s plánem adaptace, s představou
o adaptačním období na dané škole,
• shrnout a vyhodnotit přínos adaptačního období pro začínající učitele a celou školu apod.

Jak vyplynulo ze spolupráce se školami, které měly začínajícího učitele a řešily adaptační proces, garant se stal
v těchto školách důležitým prvkem podpory. Přestože jeho
role měla být původně více administrativní, stal se v mnohých případech hlavním hybatelem a koordinátorem aktivit začínajících, uvádějících učitelů i vedení školy.
Garant byl odborníkem z praxe, který v rámci pilotáže
vstupoval do školy, kde
• pomáhal účastníkům adaptace s koordinací procesu
uvádění začínajícího učitele do pedagogické praxe i života školy,
• podporoval všechny aktéry adaptačního období (člena
vedení školy, začínajícího učitele i uvádějícího učitele),
• pomáhal v orientaci v materiálech projektu a
• předával získané materiály členům realizačního týmu
(záznamové archy z jednotlivých povinných návštěv,
volitelné návštěvy i reflexe k pilotáži či materiálům projektu).
Garant nebyl jen osobou, která má význam pro samotnou
pilotáž a proces uvádění. V mnohých případech se stal
důležitým průvodcem a rádcem i v ostatních aktuálních či
dlouhodobých otázkách či problémech školy. Byl osobou,
která není zasažena vnitřními starostmi školy či její atmosférou a vztahy. Jeho nadhled, objektivnost a zkušenosti
z jiných škol byly pro danou školu nedocenitelné.

2) Další možností je využití externího mentora, který:
• bude jasně seznámen se svým významem na dané škole,
• bude podporovat jednotlivé členy adaptačního období
dle plánu adaptace,
• bude podporovat jednotlivé členy adaptačního období
dle jejich aktuálních potřeb,
• bude koordinovat činnost triády apod.

Vzhledem k tomu, že tato osoba byla v rámci pilotáže školami reflektována jako přínosná a pro proces uvádění za-

WEBINÁŘE: KUDY K POSÍLENÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ VE TŘÍDĚ?
S otázkou „Kudy k posílení formativního hodnocení ve třídě?“ a jejím zodpovídáním se setkáme ve třech částech.
Pozornost jí budeme věnovat v delším časovém horizontu, protože jde o tematiku mnohostrannou a také proto, že
chceme, aby si učitelé měli čas určité náměty vyzkoušet
ve vlastní práci a vyhodnocovat si je sami či ve spolupráci
s jiným učitelem na škole – co a jak fungovalo, co a proč ne.

Ve webinářích budeme pracovat s konkrétními příklady,
s možností diskutovat jejich varianty pro různé podmínky
1. díl
2. díl
3. díl

5. 10. 2022, 17.00-17.45
10. 10. 2022, 17.00-17.45
1. 11. 2022, 17.00 - 17.45

registrace
registrace
registrace

Více informací k jednotlivým dílům ZDE
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BENCHLEARNING – NECHTE SE
INSPIROVAT KOLEGY
Benchlearning je zajímavá forma vzdělávání ředitelů. Hlavním cílem je osobnostní a profesní rozvoj a zlepšování se
díky vzájemnému učení se a sdílení zkušeností a inspirací.
„Skupina ředitelů či ředitelek ve spolupráci s naším konzultantem a ředitelem „hostitelské“ školy se věnuje vybranému
tématu a aktivitám, které jsou vedené formou vzájemného
učení. Ředitel „hostitelské školy“ sdílí svůj ředitelský příběh
a popisuje své postřehy, úspěchy i slepé uličky účastníkům,“ shrnuje znaky benchlearningu Tereza Bořecká, týmová manažerka klíčové aktivity Management, a dodává:
„Takovým nevyřčeným mottem benchlearningu může být:
„Proč být na to sám, vymýšlet již vymyšlené a nenechat se
inspirovat nebo poradit si od kolegů, kteří mají podobné
starosti?“
Na podzim plánujeme online benchlearningy pro ředitele
různých druhů škol. Jedním z prvních bude online benchlearning pro členy vedení mateřských škol na téma Vize
a etický kodex s ředitelem Vítem Sumerauerem, MŠ Borovany, který pro velký zájem opakujeme.

Obsah benchlearningu
• Jaký je můj příběh ředitele a jaká je naše školka?
• Vize naší mateřské školy
o
Jak jsme tvořili vizi a co jsem se naučil?
o
Co znamená mít vizi a do čeho všeho 		
		
se vize promítá?
o
Co přináší mít vizi - dětem, pedagogům,
		
rodičům a okolí?
• Etický kodex
o
Proč pracovat s etickým kodexem a jaký
		
to má smysl?
o
Jaké máme ve školce hodnoty a jací
		
jsme jako pedagogové?
o
Jak pracuji s pedagogy, aby kodex
		
přijali?

CO OBJEVILI ÚČASTNÍCI BENCHLEARNINGU?
Místo, kde jsem mohla sdílet své starosti i radosti bez kritiky a naopak
s velkou motivací do nové práce.

Je potřeba jít po malých krůčcích.

Většina z nás má podobnou potřebu –
zdokonalit se v dovednostech vedení
lidí. Práce s lidmi je náročná a do MŠ
jsme vstupovali jako učitelé.

Skvělé lidi s podobnými cíli a vizemi.

Spoustu nápadů
a námětů. AHA,
že v tom nejsem
sama.

Jsem ráda, jakou mám práci a dělám
ji moc ráda. Dnešní setkání mi udělalo
opravdu radost, pocit, že v tom nejsem
sama. Je skvělé tu mezi vámi být.
Otázku pro pedagogy: Jaké je tvé
profesní přání?
Že jsme všichni na podobné lodi.

Spoustu námětu a to, že nejsem sama,
kdo potřebuje pomoc, poradit.
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NOVÉ KABINETY ZAHAJUJÍ
ČINNOST
Máte zájem potkávat se s aktivními kolegy ze
škol ve vašem regionu? Zajímají vás novinky
z vašeho oboru a inspirace do vašich hodin?
Možná hledáme právě vás.
CIZÍ
JAZYK

Volné pozice najdete ZDE.

V červnu proběhla výběrová řízení do oblastních a krajský metodických kabinetů Cizí jazyky a Společenskovědní
vzdělávání a před námi jsou aktuálně první zasedání národních kabinetů. Na svém setkání budou členové mimo jiné
vybírat nová témata oborových webinářů, které zveřejníme
na podzim a v zimě.

Metodické příručky
V jednotlivých metodických kabinetech vzniklo od zahájení
projektu již více než 10 praktických metodických příruček,
které přinášejí ukázky inspirativních výukových hodin nebo
materiály využitelné ve výuce. V prvním pololetí školního
roku přibyde do sbírky dalších 5 příruček.

Hlavní úlohy národního kabinetu
• Sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje
daného předmětu/oboru s důrazem na didaktiku,
• plnění aktuálních úkolů, zadaných MŠMT, podpora pedagogických pracovníků při realizaci revizí RVP,
• reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou
oblast,
• reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou
být přínosem pro daný předmět/oblast,
• tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé
metodické kabinety,
• reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
• identifikace, komunikace a sdílení problémových míst
daného předmětu/oboru na národní úrovni,
• reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
• podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových
prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
• doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oboru,
• reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových
akcí daného předmětu/oboru,
• reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických
postupů v daném předmětu/oboru,
• analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného předmětu/oboru,
• reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
• přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně,
případně oblastní úrovně,
• podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou
a oblastní úroveň kabinetů.

Kabinet Český jazyk a literatura:
Od zadání k hodnocení
žákovských textů

Kabinet Informatika a ICT:
Kybernetická
bezpečnost a kyberprostor

Kabinet Matematika a její
aplikace: Slovní úlohy –
I. stupeň ZŠ

Kabinet Předškolní
a prvostupňové vzdělávání: Digitální kompetence
pro všechny - rozšiřující   

Kabinet Přírodovědné vzdělávání: Přírodovědné vzdělávání (rozšiřující o 2 kapitoly)

Metodické příručky najdete ZDE
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ČTYŘLÍSTKY PRO AKTÉRY ADAPTAČNÍHO
OBDOBÍ ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ
Čtyřlístky umožní všem začínajícím i uvádějícím učitelům
i členům vedení školy promyslet a naplánovat si včas jednotlivé činnosti spojené s adaptačním obdobím začínajících
učitelů podle toho, v jaké části školního roku se nacházejí.

Svůj čtyřlístek si najde
• začínající učitel,
• uvádějící učitel,
• člen vedení školy.

Jakým částem školního roku se čtyřlístky věnují?
1. Před nástupem začínajícího učitele
2. Začátek školního roku
3. Konec prvního pololetí
4. Druhé pololetí

Čtyřlístky jsou dostupné ZDE

KONFERENCE „SUPPORT TO LEADERSHIP
IN EDUCATION AS A WAY TO SCHOOL IMPROVEMENT“
Ve dnech 15.-17. 9. 2022 v Praze proběhla mezinárodní
konference zaměřená na profesní podporu vedoucích pracovníků škol s názvem „Support to Leadership in Education
as a Way to School Improvement“. Zároveň šlo o 30. výroční
konferenci evropské sítě ENIRDELM, která se dlouhodobě

zabývá podporou leadershipu ve vzdělávání a převážnou
část programu proto tvořily příspěvky jejích členů z různých
koutů Evropy. Konference se konala ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU.
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Záštitu nad konferencí přavzal PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D.,
radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a hlavními řečníky byli PhDr. Arnošt Veselý,
Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se
věnoval střednímu článku řízení, a Georgios Zisimos z The
European Training Foundation, který nahlédl na zlepšování
kvality škol prostřednictvím spolupráce a představil model
tzv. mezinárodních center odborné excelence.

AKCE PRO ŘEDITELE A ČLENY
VEDENÍ ŠKOL
22. 9. 2022
29. 9. 2022
6. 10. 2022

Sebereflexe a rozvojová potřeba –
workshop pro zkušené i začínající ředitele
Týmová spolupráce – skupinová
konzultace
Aktivní naslouchání – skupinová
konzultace

10. 10. 2022
13. 10. 2022
MŠ
20. 10. 2022
1. 11. 2022
29. 11. 2022
3. 11. 2022
1. 12. 2022

Jaké byly minulé lázně pro ředitele, které ředitelům a ředitelkám škol nabídly možnost vlast-

10. 11. 2022

ního profesního rozvoje a zároveň i relaxace?
Proč jsme rozhodli pozvat ředitele do online

Wellbeing – skupinová konzultace
Komunikace a spolupráce pedagogů
Online oblastní konference - Lázně pro
ředitele II
(1. část) a
(2. část pokračování) – benchlearning
pro vedení ZŠ
(1.část) a
(2. část pokračování) – benchlearning
pro vedení MŠ
Styly řízení – skupinová konzultace

Průběžně se lze hlásit do e-learningu – online podpora pro
pilotáž Modelu systému podpory vedení škol.

lázní, co jsme jim nabídli a jaké byly jejich reakce?

Více informací a přihlášení na uvedené akce ZDE
O tom všem v podcastu projektu SYPO a na Youtube.

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