
právě jste otevřeli další vydání našeho News-
letteru SYPO, newsletteru, který Vám přiná-
ší novinky týkající se projektu Systém podpo-
ry profesního rozvoje učitelů a ředitelů. 
V  tomto vydání Vám představíme odborné 
krajské metodiky, se kterými se můžete se-
tkávat ve svých regionech. Jejich prostřed-
nictvím se dozvíte, co vám projekt SYPO při-
nese, a  naopak jak můžete projektu pomoct 
vy. Dále vám stručně představíme metodické 
kabinety a Stálou konferenci ředitelů, včetně 
možnosti zapojit se. A v neposlední řadě zjis-
títe, jak vznikalo logo projektu SYPO.
Víme, že vytíženost Vás, učitelů a  ředitelů, 
je opravdu velká. Také ale víme, že Váš zá-
jem o obor a o  sdílení zkušeností s kolegy je 
mnohdy ještě větší. Proto doufáme, že Vás 
naše snaha zaujme. Nechceme totiž vytvářet 
projekt „do šuplíku“. Chceme vytvořit a  do 
praxe zavést praktický, použitelný a zajímavý 
systém, který zahrne podporu učitelů, ředite-
lů a začínajících učitelů.

Přeji vám krásné dny, 
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, 
ředitelka NIDV

Jak se zapojit do projektu SYPO?

„V rámci metodických kabinetů si učitelé pomáhají navzájem, propojují své zkušenosti. Podobně jako ředitelé 
a jejich zástupci v rámci Stálé konference ředitelů.“  Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO

Milé kolegyně, 
milí kolegové,

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměře-
ným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových 
didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro 
odborný růst a  profesní rozvoj pedagogických pracovníků, 
prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a ko-
ordinovaného rozvoje předmětových didaktik. 
Díky zapojení do metodických kabinetů budou učitelé aktiv-
ně působit v síti pedagogů stejné odborné kvalifikace. Budou 
se podílet na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její 
koncepci, a to na národní, krajské a oblastní úrovni. S kole-
gy z jiných škol budou moci sdílet příklady inspirativní praxe 
a  zkušenosti, získají odbornou profesní podporu, inspiraci, 
ověřené podklady a  informace a budou moci dále prohlu-
bovat svou odbornou kvalifikaci. Zjistí, jaké jsou nové trendy 
a  poznatky v  jejich aprobaci. Do národní úrovně kabinetů 
hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zá-
stupce vedení škol. Národní kabinet se bude scházet 3x ročně 
formou celodenního setkání na centrálním pracovišti NIDV 
v Praze, celková časová náročnost činností v Národním kabi-
netu je minimálně 160 hodin ročně a činnost je honorována.

N E W S L E T T E R  S Y P O
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Stálá konference ředitelů představuje podobně jako 
metodické kabinety prostor pro sdílení zkušeností 
a další profesní rozvoj, je však určena pro ředitele či 
zástupce ředitelů mateřských, základních, středních, 
vyšších odborných a  základních uměleckých škol, 
dále pro zástupce zřizovatelů škol, zástupce státní 
správy, zástupce vysokých škol a  zástupce odborné 
veřejnosti. 
Zapojením do SKŘ budou moci ředitelé či jejich 
zástupci spolupracovat na stanovení podmínek po-
třebných pro zvyšování kvality řízení škol, vedení pra-
covníků ve školství a  ke zvyšování kvality vzdělávání 
i  celého vzdělávacího systému. Budou se podílet na 
formulování aktuálních priorit v  oblasti profesního 
rozvoje vedení škol i způsobu vhodné metodické pod-
pory pro jejich naplnění. Činnost členů bude hono-
rována a  předpokládané časové zapojení členů je 15 
hodin měsíčně.

M E T O D I C K É 
K A B I N E T Y

STÁL Á KONFERENCE 
ŘEDITELŮ (SKŘ)

Jste zkušeným ředitelem a  myslíte si, že by 
vaše dovednosti a  zkušenosti mohly pomoci 
ostatním ředitelům?
Chcete svými znalostmi přispět k  vytvoření 
systému podpory profesního rozvoje vedení 
škol?
Chcete ovlivnit podmínky pro přípravu a roz-
voj kariéry ředitelů?
Pokud ano a pokud máte zájem o další infor-
mace, pak se prosím obraťte na týmovou ma-
nažerku klíčové aktivity Management 
Mgr. Terezu Bořeckou, borecka@nidv.cz, tel. 
+420 773 592 541.

Jste učitel s  praxí a  mezi vaše předměty 
patří Český jazyk a  literatura, Matematika 
a její aplikace nebo Informatika a ICT?
Myslíte si, že učíte zajímavě a  že by vaše 
zkušenosti mohly být inspirativní pro ostat-
ní kolegy z jiných škol?
Zajímá vás, jak učí ostatní a jaké materiály 
využívají?
Pokud ano a pokud máte zájem o další in-
formace, pak se prosím obraťte na týmové-
ho manažera klíčové aktivity Kabinety 
Mgr. Josefa Slováka, slovak.j@nidv.cz, tel. 
+420 770 166 483.

Web: http://www.nidv.cz/sypo  
E-mail: sypo.info@nidv.cz  

Více informací na https://www.nidv.cz/lide 



Do našeho týmu se v létě přidali odborní krajští metodici, kteří působí ve všech krajských pracovištích NIDV 
a  kteří budou zajišťovat úzký kontakt se školami, místními akčními skupinami (MAS), krajskými akčními 
plány (KAP) a zástupci samosprávy. 

Oblíbené životní 
moudro: Tím největším 
dobrodružstvím je život 
sám.

Oblíbená činnost či hobby: Rodina, Taekwon-Do, sport, 
příroda.
Cokoliv neoblíbeného: Když si technologie (počítač, mobil) 
začnou dělat, co chtějí, a mně jejich restartování a nastavování 
zabírá drahocenný čas.  
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Koordinovat aktivity projektu 
v Jihočeském kraji.
Proč se podílím na projektu SYPO: Mám ráda systém a ten by 
se mohl do vzdělávání díky tomuto projektu vrátit.

Oblíbené heslo či životní 
moudro: Carpe diem. 
Nedělej druhým, co 
nechceš, aby dělali tobě. 

Oblíbená činnost či hobby:  Četba, jízda na kole, výrobky 
ze dřeva, dříve včely a zahrada.
Cokoliv neoblíbeného: Z počasí horko, z mezilidského chování 
lež a arogance. 
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Realizovat projekt na 
regionální úrovni, přesvědčovat školy a pedagogické pracovníky 
pro participaci na projektu.
Proč se podílím na projektu SYPO: Protože si myslím, že to 
má smysl, a protože rád komunikuji s lidmi. 

Oblíbené životní 
moudro: Dej hladovému 
rybu a nakrmíš ho na jeden 
den, nauč ho ryby lovit 

a bude Ti vděčný celý život.  
Oblíbená činnost či hobby: Cestování, hudba, výtvarničení, 
filmy, divadlo, moře.
Cokoliv neoblíbeného: Teď momentálně stěhování. Celkově 
nemám rád neupřímnost, aroganci a lež. 
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Zprostředkovat školám 
možnost být lepší.
Proč se podílím na projektu SYPO: Protože myšlence 
projektu věřím a chci být jeho součástí.

Krajské pracoviště 
Brno 
Mgr. Pavel Šreibr 
sreibr@nidv.cz
+420 770 171 672
Adresa: Křížová 22, 
Brno

Krajské pracoviště 
České Budějovice 
Mgr. Hana Císařová 
cisarova@nidv.cz
+420 773 907 004
Adresa: Hlinsko 49, 
České Budějovice

Krajské pracoviště Hradec 
Králové 
PaedDr. Karel Myška, Ph.D. 
myska@nidv.cz
+420 770 171 673
Adresa: Luční 460, 
Hradec Králové

Na krajských pracovištích NIDV nově najdete 
odborné krajské metodiky SYPO

A protože odborní krajští metodici jsou na krajských pracovištích NIDV zejména pro vás, učitele 
a ředitele, dovolte nám, abychom vám je krátce představili.  

Web: http://www.nidv.cz/sypo  
E-mail: sypo.info@nidv.cz  

Pozice odborných krajských metodiků v Plzni a Olomouci budou obsazeny v nejbližší době.

Odborní krajští metodici budou poskytovat učitelům 
a ředitelům všech druhů a stupňů škol profesionální 
podporu. Osobní a  online kontakt se školami v  da-
ných regionech usnadní vzájemnou komunikaci mezi 
účastníky projektu– na jedné straně bude sloužit 
k  předávání informací z  projektu SYPO, na straně 
druhé budou odborní krajští metodici sledovat kon-
krétní potřeby pedagogů a vedení škol a reflektovat 
jejich představy o zapojení do projektu SYPO a jeho 
dalším směřování.   

„Hlavní inspirací byl pro mě dokonalý tvar v přírodě 
a v matematice – šestiúhelník,” říká autor loga, grafik 
a designér MgA. Adam Marcilis a dodává: „V přírodě 
jej můžeme nalézt u sněhových vloček nebo včelích 
plástů. Včelstvo funguje jako jeden organismus a podílí 
se na společné práci a výsledku, závisí na správné čin-
nosti každé jeho části. Stejná paralela by měla fungo-
vat i u projektu SYPO – tedy aby všichni zaintereso-
vaní spolupracovali a profesně se rozvíjeli.” Jednotlivé 
litery, které jsou propojené linkami, opět symbolizují 
systém, který propojuje a pomáhá v rozvoji a komuni-
kaci mezi subjekty. Žlutá barva loga symbolizuje ote-
vřenost, změnu, očekávání, ale i harmonii. 

Mezi hlavní charakteristiky projektu Systém podpo-
ry profesního rozvoje učitelů a ředitelů patří profesní 
rozvoj, spolupráce a vzájemná komunikace. Z těchto 
vlastností také vychází nové logo projektu. 

Projekt SYPO má 
nové logo

Mezi činnosti krajských odborných metodiků bude 
patřit zajištění a organizace metodických kabinetů na 
krajské úrovni, akcí Stálé konference ředitelů a aktivit 
vlastní podpory vedení škol. Krajští metodici budou 
také aktivně vyhledávat školy, kde působí začínající 
učitelé, zjišťovat požadavky vedení škol a  uvádějících 
učitelů právě k podpoře začínajících učitelů a oslovovat 
je ke spolupráci. Odborní krajští metodici budou dále 
spolupracovat s fyzickými i právnickými osobami, které 
v kraji realizují DVPP, a budou poskytovat odbornou 
individuální podporu pedagogické veřejnosti. 

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
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Oblíbené životní moudro: 
Jako učiteli se mi líbilo 
motto J. A. Komenského 
a dětem jsem ho často 

říkal: „Učte se dítky od mladosti své.“ 
Oblíbená činnost či hobby: Četba, 
chataření, film, automobilismus, plavání.
Cokoliv neoblíbeného: Rychlost, s jakou nám život protéká mezi prsty.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Mým hlavním úkolem bude 
prezentace projektu SYPO na krajské úrovni a přesvědčení 
pedagogické veřejnosti o zapojení do příslušných klíčových aktivit.
Proč se podílím na projektu SYPO: Jako bývalý ředitel školy 
jsem chtěl vyzkoušet roli metodika, který do škol přichází s novým 
pojetím profesního růstu.

Oblíbené životní moudro: 
Život se má prožít 
a nikoli přežít.

Oblíbená činnost či hobby: Cestování, turistika, příroda, hory, 
moře, kultura, literatura, tanec.
Cokoliv neoblíbeného: Zlí a nepříjemní lidé.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Koordinace projektu 
v Pardubickém kraji, informování o projektu, zapojení škol do 
tohoto projektu a realizace aktivit projektu v kraji.
Proč se podílím na projektu SYPO: Projekt vidím jako přínosný 
a potřebný, neboť se jedná o systémový projekt, který má možnost 
zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji i v celé zemi.

Oblíbené životní moudro: 
Řeš problémy, až když 
nastanou. 

Oblíbená činnost či hobby: Sport, četba, 
cestování, scrapbooking, příprava a konzumace dobrého jídla.
Cokoliv neoblíbeného: Pomalost a pesimismus.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Rozvinout činnost 
metodických kabinetů a začlenit školy do nového systému rozvoje.
Proč se podílím na projektu SYPO: Jako optimista věřím, že 
může nastartovat tolik potřebnou změnu ve školství. 

Oblíbené životní moudro: 
Chcete-li rozesmát Boha, 
řekněte mu o svých plánech.
Oblíbená činnost či 

hobby: Děti, příroda, zahrada, sport (lyžování, volejbal), tanec, 
četba, rozhovory se známými i neznámými lidmi.
Cokoliv neoblíbeného: Hloupost, kariérismus, nesvoboda, závist, 
monotónní práce, vyplňování „tabulčiček“, dršťková polévka.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Chci prozkoumat situaci na 
Vysočině s ohledem na klíčové aktivity a cíle projektu SYPO, 
informovat školy a další instituce o tom, co SYPO nabízí 
a v čem bude pedagogům užitečné, nadchnout je pro společnou věc. 
Proč se podílím na projektu SYPO: Pokud se cíle podaří naplnit, 
bude to velká věc pro pedagogy, školství a cítím, že chci být u toho. 

Oblíbené životní 
moudro: S úsměvem jde 
všechno lépe, v poslední 
době také, že není tak zle, 
aby nemohlo být ještě hůře.

Oblíbená činnost či hobby: Tanec, sport (lyžování, plavání, kolo) 
a četba, hlavně detektivky.
Cokoliv neoblíbeného: Je toho více – nemám ráda mlhavé, 
chladné podzimní počasí, čekání ve frontách, kolonách nebo 
stávkující počítač nebo jiné zařízení.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Mým úkolem je zajištění 
fungování projektu na krajské úrovni, komunikace se školami 
v mém regionu a zprostředkování informací o projektu.
Proč se podílím na projektu SYPO: Zapojení do projektu je pro 
mě výzva – posunout úroveň našeho školství výše.

Oblíbené životní moudro: 
Nevyčítej životu, co ti 
nedal. Uč se oceňovat 
a využít to, co ti dal. 

Oblíbená činnost či hobby: Volejbal, plavání, pečení a psaní.
Cokoliv neoblíbeného: Zima a pomalí a hloupí lidé, nedej bože, 
když se to objeví v kombinaci.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Předávat informace, 
podporovat, komunikovat, motivovat, tedy alespoň doufám.
Proč se podílím na projektu SYPO: Protože mi to dává smysl 
a doufám, že budu moci to nadšení předávat i dál. 

Oblíbené heslo či životní 
moudro: Nemám.
Oblíbená činnost či hobby: 
Četba klasické literatury, 

astronomie, přírodní vědy a jejich didaktika, psaní, plavání.
Cokoliv neoblíbeného: Arogantní lidé, provokace, astrologie, 
nemožnost ovlivnit situaci, davy lidí.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Komunikace se školami, 
obsazení, zprovoznění a správné fungování metodických 
kabinetů v kraji, být partnerem ředitelům a učitelům, 
poskytovat metodickou podporu v kraji.
Proč se podílím na projektu SYPO: Zaujala mě jeho 
potřebnost a také pro mě bylo důležité, že jeho řešitelem je 
NIDV.
 

Oblíbené heslo či životní 
moudro: Vše, co je 
hluboké, miluje masku. 
(Friedrich Nietzsche)

Oblíbená činnost: Cestování, cyklistika, dcera.
Cokoliv neoblíbeného: Dlouhá zima v ČR.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: Propojit pražské školy skrze 
metodické kabinety a další nástroje.
Proč se podílím na projektu SYPO: České školství je většinově 
konzervativní, dobré myšlenky se ve vzdělávání dostatečně 
nešíří, protože mnohé školy nespolupracují, zatím neexistuje 
systém podpory učitelů a ředitelů, v konkurenci s vyspělými 
zahraničními zeměmi je to velký handicap.
 

Oblíbené heslo či životní 
moudro: Jediný způsob, jak 

dorazit do cíle – začít.
Oblíbená činnost či hobby: Pobyt v přírodě, fotografování.
Cokoliv neoblíbeného: Nevědomost v akci.
Jak vnímám svůj úkol v projektu: U subjektů podílejících se na 
vzdělávání přispět k pozitivnímu vnímání projektu.
Proč se podílím na projektu SYPO: Představuje pro mě 
zajímavé uchopení myšlenky, jak pozvednout vzdělávání.
 

Krajské pracoviště 
Jihlava 
Mgr. Jana Rösslerová
rosslerova@nidv.cz
+420 770 171 664
Adresa: Zborovská 3, 
Jihlava

Krajské pracoviště Ostrava
Ing. Eva Veličková, Ph.D.
velickova@nidv.cz
+420 770 171 674
Adresa: Blahoslavova 
1576/2, Ostrava

Krajské pracoviště Praha 
a Střední Čechy
Mgr. Lenka Volfová
volfova@nidv.cz
+420 770 171 679
Adresa: Senovážné 
náměstí 872/25, Praha

Krajské pracoviště 
Karlovy Vary 
Mgr. Miroslav Peer 
peer@nidv.cz
+420 770 171 678
Adresa: Západní 15, 
Karlovy Vary

Krajské pracoviště 
Pardubice 
Ing. Radka Heřmánková 
hermankova@nidv.cz
+420 770 171 677
Adresa: Za Pasáží 657, 
P.O.Box D 27, Pardubice

Krajské pracoviště 
Ústí nad Labem
Mgr. Lenka Burganová 
burganova@nidv.cz
+420 770 171 676
Adresa: Winstona 
Churchilla 1348/6, 
Ústí n. Labem

Krajské pracoviště 
Liberec 
Mgr. Jaroslav Vyskočil 
vyskocil.j@nidv.cz
+420 770 171 665
Adresa: Masarykova 28, 
Liberec

Krajské pracoviště 
Praha
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
borovicka@nidv.cz
+420 770 171 663 
Adresa: Senovážné náměstí 
872/25, Praha

Krajské pracoviště 
Zlín
Mgr. Ivan Kovář 
kovar@nidv.cz
+420 770 171 680
Adresa: Potoky 267, 
Zlín
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Mgr. Josef Slovák vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu Univerzity Palackého v Olomou-
ci, působil jako učitel a  ředitel ve Vsetíně, 
byl radním města Vsetína, zastupitelem Zlín-
ského kraje a radním kraje s gescí pro oblast 
školství, mládeže a sportu. V projektu SYPO 
je zodpovědný za aktivity Kabinety, sídlí 
v pražské centrále NIDV.
„Metodické kabinety, tedy aktivita, se kterou 
jsem osobně spojen, představují prostor pro 
setkávání učitelů stejných aprobací napříč 
školami. V  kabinetech bude docházet mimo 
jiné k  seznamování se s  novinkami v  jednot-
livých oborových didaktikách nebo k výměně 
zkušeností, tipů, osvědčených metod či in-
spirativních výukových materiálů,“ říká Mgr. 
Josef Slovák a doplňuje: „V první fázi se pro-
jekt SYPO zaměřuje na kabinety Český jazyk 
a  literatura, Matematika a  její aplikace a  In-
formatika a ICT.“

Představujeme… 
Mgr. Josefa Slováka, 
týmového manažera 
klíčové aktivity 
Kabinety

Poznejte 
klíčové aktivity 
projektu SYPO

Metodické kabinety
Metodické kabinety na území Československa půso-
bily již před více než 70 lety. Metodický kabinet pro 
učitele představuje určitou formu podpory, sdílení 
či kolegiálního rozvoje mezi školami. Struktura, cíle 
a forma metodických kabinetů se v uplynulých dese-
tiletích měnila. Kabinety pedagogům sloužily zejména 
pro řízení individuálního studia v  seminářích. Smys-
lem kabinetů v  tomto období bylo shromažďovat 
a  rozšiřovat zkušenosti pedagogických pracovníků, 
zpracovávat a vydávat metodické a pracovní materiá-
ly, poskytovat odbornou literaturu apod. 
V polovině devadesátých let došlo ke zvýšení přímé 
vyučovací povinnosti. To mělo za následek zrušení 
úvazků okresních metodiků, a  z  toho důvodu byla 
činnost metodických kabinetů výrazně omezena. 
Formálně síť kabinetů zanikla v roce 2000 v souvis-
losti se zrušením školských úřadů, avšak některé školy 
v aktivitách kabinetů pokračovaly neoficiálně i nadále.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost došlo k dalšímu významnému oži-
vení kabinetů na lokální úrovni v letech 2007–2013 
ve spojení s prvním projektovým obdobím a Operač-
ním programem Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost (OP VK). 

Úspěch školy závisí na řediteli
Ředitelé a vedení školy obecně jsou dlouhodobě po-
važováni za jeden z klíčových faktorů úspěšné školy. 
A to jak z hlediska výsledků žáků, tak i z hlediska mo-
tivace učitelů, rozvoje školy a kvality poskytovaného 
vzdělávání. S  postupujícími změnami ve společnosti 
dochází i k pozvolným změnám v souvislosti s vede-
ním škol a s rolí ředitele v nich. Vedení školy se podle 
četných empirických šetření stává stále komplexnější 

činností. Navíc v kontextu ČR sehrává klíčovou roli 
to, že poměrně zásadní změny v  posledních letech 
vedly k výraznému nárůstu nezávislosti škol. ČR tak 
nyní patří k zemím s nejvyšší autonomií škol, a to jak 
v  oblasti využívání zdrojů, tak v  rámci kurikulární s, 
což s  sebou nese čím dál tím vyšší nároky na členy 
vedení škol. Zároveň je třeba zmínit, že ačkoli je často 
věnována pozornost primárně řediteli školy, příp. jeho 
zástupci, důležitou roli sehrávají i  další vedoucí pra-
covníci školy. Ti bývají někdy zahrnováni do tzv. šir-
šího vedení školy, eventuálně dochází k rozlišení vy-
sokého/nejvyššího a středního managementu školy. 
Od roku 2005 přestala fungovat krajská pedagogická 
centra, jejichž zřizovatelem bylo MŠMT. Zajišťování 
kvalifikačních studií pro ředitele tak ve všech krajích 
ČR nejprve převzal Národní institut pro další vzdělávání 
(NIDV), který od konce roku 2005 do července 2008 
realizoval národní projekt Úspěšný ředitel. Ten měl za cíl 
vytvořit a ověřit v praxi nový model systémové přípravy 
pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. 

Začínající učitelé
Jednou z  klíčových aktivit projektu SYPO je také 
podpora začínajících učitelů. Je to reakce na odliv 
absolventů pedagogických fakult ze školství a  záro-
veň snaha o podporu uvádění začínajících učitelů do 
praxe. Bude vytvořena vlastní podpora zaměřená na 
funkční nastavení spolupráce triády začínající učitel – 
uvádějící učitel – vedení školy (vzdělávací programy, 
online podpora a realizace workshopů).
Projekt SYPO tak navazuje na dobré zkušenosti 
z  předchozích let a  vytváří tři základní pilíře, které 
mohou českému školství nabídnout pomoc při me-
todickém vedení předmětových didaktik, řízení školy 
i uvádění nových učitelů.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PROSINCI 2018
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