UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

Další vzdělávání a kariérní růst
Závěrečná bakalářská práce

Autor:

Mgr. Hana Kudrnová

Obor:

Školský management

Forma studia:

kombinovaná

Vedoucí práce:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Datum odevzdání práce:

9. dubna 2010

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci vypracovala sama za
pouţití zdrojů a literatury v ní uvedených.

Děkuji PhDr. Václavu Trojanovi, Ph.D. za vedení práce, metodickou a odbornou pomoc,
teoretické i praktické rady, které přispěly k vypracování mé závěrečné bakalářské
práce.

……………………………..
Mgr.Hana Kudrnová

V Jirnech 9.dubna 2010

Resumé:
Závěrečná bakalářská práce Další vzdělávání a kariérní růst zachycuje historický přehled
dalšího vzdělávání učitelů, zabývá se základní orientací ve druzích a formách
institucionálního vzdělávání, která můţe být přínosná pro vedoucí pracovníky škol a
školských zařízení při tvorbě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) s
cílem splnit standardy DVPP a vytvoření kvalitního portfolia pedagoga. Závěrečná bakalářská
práce vychází z legislativního rámce DVPP, ten posouvá na konkrétní kvalifikační
předpoklady, stručně nastiňuje pohled na další vzdělávání pedagogů v oblasti mezinárodní
spolupráce. Závěr teoretické části práce se věnuje perspektivám profesního rozvoje pedagogů,
jejichţ realizačním předpokladem je vytvoření kariérního řádu a návrhu tvorby Standardu
kvality profese učitele.
Po obecných pohledech na dané téma se práce zaměřuje na vlastní analýzu poznatků z
oblasti DVPP a funkčnosti kariérního řádu. V této části práce přináší nový pohled na
vyhledávání a moţnosti vyuţití metod vzdělávání a profesního sebehodnocení pedagoga,
které vyhodnocuje jako první krok k plnění kariérního řádu pedagogických pracovníků.

Summary:
The final thesis „Further Education and Career Frame“ deals with the basic guidance on
the types and forms of institutionalised education that can be beneficial to the executive staff
of schools and educational institutions in the planning process of further education of their
staff (DVPP) with the aim to fulfil the DVPP requirements. The final thesis is stemming from
the DVPP legislation, applies it to concrete qualifying conditions and briefly outlines further
education of the educators in the European countries. Following the general topics, the final
thesis focuses on the analysis of findings from the DVPP area and the functionality of the
career frame. The final thesis brings a new insight into the search process and the utilization
of the methods of education and self-evaluation of the educators, which it sees as a first step
to the fulfilment of the career frame of the educational staff.
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řád, kvalifikační předpoklady, odborná kvalifikace, plán DVPP, profesní sebehodnocení
pedagoga, standard DVPP, standard kvality profese učitele
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ÚVOD
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláška č.412/2006, kterou se
mění vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníkŧ, přinesly do oblasti dalšího vzdělávání
nové prvky, změnily strukturu DVPP, zavedly nové formy a druhy DVPP. Zároveň byl
definován kariérní systém jako soubor pravidel stanovených pro zařazení pedagogických
pracovníkŧ do kariérních stupňŧ. Tento kariérní systém měl umoţnit pedagogickým
pracovníkŧm postup v povolání v jednotlivých stupních jejich profesní kariéry.
S odstupem času pedagogové zjišťují, ţe vzdělávání by mělo mít určitý systém a mělo by
být efektivnější. V současné době se školám nabízí široká škála nabídek vzdělávání pedagogŧ,
často jejich absolvování si zvolí podle aktuální nabídky, nevyberou si vzdělávání, které by
vycházelo z potřeby školy a strategického plánování DVPP školy. Učitelé také nemají k účasti
v kurzech výraznou motivaci. Často jde jen o osobní profesní rŧst, jejich absolvování
neovlivní finanční ohodnocení, některé studium si hradí sami, a co nejvíce - nemá vliv ani na
kariérní rŧst pedagoga. Do rozhodování rozvoje DVPP školy vstupují i pravidla pro
financování výdajŧ škol ze státního rozpočtu. Protoţe jde o účelové prostředky vztahující se
na akreditované programy DVPP, je na řediteli školy, aby je vyuţíval co nejefektivněji, aby
výběr forem DVPP byl v souladu s vypracovaným plánem DVPP a v souladu s rozvojem
školy i kvalitou vzdělávání. Musí také dohlédnout na rovné šance a moţnosti vzdělávání všem
pedagogickým pracovníkŧm vedoucí ke kvalitě vzdělávání i řízení a k úspěšnému zvládnutí
kurikulárních změn ve školství. Na druhou stranu ţivot, potřeby škol, očekávání ţákŧ a
rodičŧ jsou vţdy hodnotnější a pestřejší neţ právní předpisy.
Další vzdělávání je v současné době populární téma, které je široce podporováno
politickou, odbornou i laickou veřejností. Co však očekávají samotní pedagogové? Určitě
mŧţeme uvést zvýšení společenské prestiţe učitelského povolání, kultivaci prostoru dalšího
vzdělávání, vytvoření vhodných kariérních systémových nástrojŧ, podpoření motivace ke
vzdělávání směřující nejen k odpovídajícímu finančnímu a profesnímu ohodnocení, ale i ke
koncepci celoţivotního učení.
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CÍL PRÁCE
Závěrečná bakalářská práce se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníkŧ a
kariérním rŧstem. Cílem závěrečné práce je monitorovat institucionální vzdělávání na
úrovni veřejné správy a samosprávy, analyzovat metody vzdělávání na pracovišti a
zhodnotit význam profesního sebehodnocení pedagoga. Součástí závěrečné práce je i
posouzení, zda je funkční kariérní řád v současném školství a zda se mŧţe znormovat
kvalita a uţitečnost konkrétního učitele v konkrétní škole i po snaze tvorby návrhu
Standard kvality profese učitele a stát se rovnítkem mezi splněním legislativně
stanovených podmínek, kvalitou a společenskou uţitečností.

Jak má taková norma

vypadat a jak má k ní pedagog dospět ?
Z hlediska výzkumu jsou hodnotné analýzy dotazníkových šetření vedoucích pracovníkŧ
škol k DVPP a kariérnímu řádu. Analýzy získaných faktů a údajů, jejich objektivní
hodnocení a časové srovnání přináší konfrontaci legislativního a skutečného stavu a významu
DVPP i kariérního řádu.
Ve školské praxi závěrečná práce je vyuţitelná pro souhrnný, ucelený přehled a orientaci
v institucionálním vzdělávání, které mohou vedoucím pedagogickým pracovníkŧm pomoci
při tvorbě plánu DVPP, při tvorbě portfolií pedagogŧ, při vyhledávání metod vzdělávání na
pracovišti a tvorbě standardu profesního rŧstu pedagoga jako moţnosti k postupnému
naplňování kariérního řádu.
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1 HISTORICKÝ PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UČITELŮ
Další vzdělávání učitelŧ v České republice vychází z dlouhodobé tradice. V minulosti
vzdělávání učitelŧ i jejich další vzdělávání připravovaly a aktivně se na něm podílely
významné osobnosti naší historie. V této kapitole je uveden stručný vývoj dalšího vzdělávání
učitelŧ od tereziánských reforem do roku 1989.

1.1 Vytváření novodobé školské soustavy a počátky dalšího vzdělávání
učitelů
Tradice dalšího vzdělávání učitelŧ má jako soustavné vzdělávání učitelŧ v praxi více neţ
dvousetleté trvání. O uceleném a centrálně, celostátně zavedeném systému mŧţeme hovořit aţ
od konce 18.století v souvislosti s vytvářením novodobě školské soustavy, ve které bylo
prvořadým úkolem zajistit dostatečně přípravné vzdělání učitelŧ. K prohlubování pedagoggického vzdělání učitelŧ a zkvalitnění výuky v elementárním školství přispívala „Metodní
kniha“ Jana Ignáce Felbigera z roku 1775, která zaváděla nový vyučovací zpŧsob
v návaznosti na Felbingerem navrţený „Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a
triviální školy v zemích c.k.monarchie “¹. Tento školní řád z roku 1774 řešil rozvoj elementárního školství, ale poprvé systémově přípravu budoucích učitelŧ. Učitel musel mít ukončenou
hlavní školu, pak absolvoval teoretický a praktický učitelský kurz a stal se pomocníkem ve
škole.
Rozvoji pedagogického vzdělávání napomáhaly i první pedagogické časopisy - v letech
1786 – 1789 vycházel „Volkslehrer “ a v letech 1816 – 1822 „Der Schulfreund Boehmens“.
V časopisech byly publikovány pedagogické studie, přehledy nových učebnic, čítanek a
odborných knih. Vydávání českých odborných časopisŧ a odborných knih podpořila činnost
vlasteneckých společností . Významným střediskem národního hnutí byla Společnost
vlasteneckého Musea v Čechách, ve které byli seskupeni nevýznamnější čeští vzdělanci a
buditelé, velmi aktivní bylo Karel Slavoj Amerling nebo bratři Josef a Štěpán Bačkorové.

____________________________________
¹ Štverák,M.: Felbiger a Kindermann reformátoři lidového školství. Praha 1986.
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V roce 1840 pořádal Š. Bačkora pro učitele soukromé porady, které se po sedmi letech
změnily na veřejné Porady učitelské při Budči pražské. Josef Bačkora se věnoval vzdělávání
učitelŧ mateřských škol tzv.opatroven. Zásluhou K.S.Amerlinga byl zřízen v roce 1842
učitelský ústav s názvem Budeč. Jedním z úkolŧ Budče bylo vzdělávat i učitele prostřednictvím svolávaných učitelských konferencí. Budečské poznatky ze školské praxe byly
podkladem pro návrh školské reformy elementárního školství, který vypracoval v roce 1848
K.S.Amerling. Poţadavky formulované v usnesení porady učitelŧ v Budči v roce 1848 byly
zaslány říšskému shromáţdění ve Vídni a přispěly ke zkvalitnění učitelské přípravy.²

1.2 Další vzdělávání učitelů a školský zákon
Školský zákon ze 14.května 1869 znamenal značný pokrok nejen pro další vzdělávání, ale
i pro přípravu učitelŧ. Zákon obsahuje samostatnou kapitolu O dalším vzdělávání učitelŧ:
„Dalšímu vzdělávání učitelŧ, pedagogickému a vědeckému, mají pomáhati školní časopisy,
periodické konference a kurzy dalšího vzdělávání“. ³ Podle tohoto zákona byly zřizovány
v kaţdém okrese učitelské knihovny, jednou ročně se konaly okresní učitelské konference,
z nichţ byli vysláni delegáti na konferenci zemskou, která se konala kaţdé tři roky. O
prázdninách se na učitelských ústavech konaly kurzy pro další vzdělávání učitelŧ.
Je třeba poznamenat, ţe soustavné vzdělávání učitelŧ bylo v kontextu s kulturněspolečenským rozmachem českého politického ţivota a bylo povaţováno za významnou
součást kulturní a politické emancipace Čechŧ. V 2.polovině 19.století pŧsobili i významní
teoretici učitelského vzdělávání, k nejvýznamnějším patřil Adolf Lindner. V jeho práci
Všeobecné vyučovatelství vydané v roce 1887 stanovil profil učitele - vzdělanostní,
osobnostní a morální. Lindner vydával od roku 1879 časopis Pedagogium podporující další
rozvoj vzdělávání učitelŧ.
V roce 1883 byla vydána novela školského zákona z roku 1869 a výrazně zhoršila
vzdělávací podmínky a posílila vliv církve ve školách. I kdyţ novela uvádí pojem další
vzdělávání učitelŧ, celkově sniţuje nároky na učitelskou profesi i úroveň přípravného
vzdělávání .
_____________________________________
² Veselá Zdenka: Vývoj české školy a učitelského vzdělávání, MU Brno 1992.
³ Říšský zákon č.62: Zákoník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Říšský zákon č.62 (školský
zákon) ze 14.5.1869.
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1.3 Situace za první Československé republiky
Po roce 1918 vzdělávání učitelŧ v Československé republice vycházelo z říšského zákona
z roku 1869, ale vznikly novější předpisy např. v roce 1925 Řád školní a vyučovací. Ten
ustanovil konání učitelských konferencí okresních i zemských, zdŧraznil význam okresních
učitelských knihoven, realizoval přípravné vzdělávání učitelŧ studiem na učitelských
ústavech, zřizoval bezplatné kurzy poskytující příleţitost k dalšímu vzdělávání učitelŧ
obecných i měšťanských škol. Od roku 1931 se kurzy ministerským výnosem konaly při
státních pedagogických akademiích v Praze, Brně a Bratislavě.
O další vzdělávání učitelŧ významně pečovaly dvě centrální učitelské organizace –
Československá obec učitelská a Svaz učitelstva československého. Obě organizace územně
nebo předmětově zastřešovaly další učitelské organizace, v roce 1921 zřídily v Praze a v roce
1922 v Brně Školu vysokých studií,

v roce 1929 byla zaloţena dvouletá Soukromá

pedagogická fakulta v Praze. Všechny jmenované vzdělávací instituce byly vyhledávány
učiteli, avšak neměly oprávnění k poskytování učitelské kvalifikace.

1.4 Další vzdělávání učitelů po roce 1945
Po 2. světové válce dochází ke zvýšenému zájmu státu o učitelské povolání. Dekretem
prezidenta republiky ze dne 27.října 1945 bylo v Československu uzákoněno vysokoškolské
studium pro učitele všech stupňŧ a druhŧ škol. Podle dekretu byl zaloţen Výzkumný ústav
pedagogický J.A.Komenského v Praze a s pobočkou v Brně. Vládním nařízením č.170 ze dne
27.srpna 1946 byl vydán statut pedagogických fakult a byla určena délka studia.
V roce 1955 vznikly krajské ústavy pro další vzdělávání učitelŧ a okresní pedagogická
střediska. V roce 1960 Směrnicí o dalším vzdělávání učitelů a výchovných poradců došlo
k zavedení všeobecného postgraduálního studia učitelŧ a školských pracovníkŧ. V roce 1966
byl vydán vysokoškolský zákon, který prohluboval a rozšiřoval odborné znalosti pracovníkŧ
s vysokoškolským vzděláním, bylo zavedeno postgraduální studium. Metodickou oporou
studia byl pověřen Ústav pro učitelské povolání na Univerzitě Karlově, na jehoţ místo byl
zřízen Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků. K této změně došlo v roce
1977 vydáním Vyhlášky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů poskytujících
základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků.
V zákoně o školských zařízení z roku 1978 byla samostatná část zařízení pro další vzdělávání
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pedagogických pracovníkŧ, kde byly zakotveny instituce pro další vzdělávání učitelŧ a
ostatních pedagogických pracovníkŧ.
V 80.let 20.století se v legislativě výrazně projevovala ideologická dikce, avšak z hlediska
odborného bylo resortně další vzdělávání učitelŧ zajištěno. Na školský zákon č.29 z roku 1984
navazovala vyhláška MŠMT ČSR č.59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti
pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí
pracovníci postavení učitele. K této vyhlášce určovala získávání pedagogické zpŧsobilosti
vyhláška MŠMT ČSR č.60/1985 Sb., o doplňujícím studiu studentŧ vysokých škol a
absolventŧ vysokých a středních škol pro získání pedagogické zpŧsobilosti. Výše uvedenou
legislativu doplňuje vyhláška MŠMT ČSR č.61/1985 Sb.,o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.

1.5 Další vzdělávání učitelů před rokem 1989
Do roku 1989 byla v Československu dobudována struktura institucí pro další vzdělávání
učitelŧ a vytvořena institucionální resortní síť pro další vzdělávání učitelŧ, byly poloţeny
základy a podmínky institucionalizovaného a systémového dalšího vzdělávání. Je moţné
konstatovat, ţe legislativní, organizační a materiální základy pro další vzdělávání učitelŧ byly
srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. Síť dalšího vzdělávání učitelŧ byla prostorově,
materiálně , finančně i personálně kvalitně zajištěná. Metodická činnost byla členěna na tři
úrovně a organizační struktura odpovídala zahraničním modelŧm dalšího vzdělávání učitelŧ:
okresní pedagogická centra (OPS) , krajské pedagogické ústavy (KPÚ) a centrální Ústřední
ústav vzdělávání pedagogických pracovníkŧ (ÚÚVPP). Vytvořený model byl statický a
uzavřený a jak mŧţeme posoudit v následujícím vývoji i transformovatelný.

1.6 Vývoj dalšího vzdělávání učitelů po roce 1989
Během roku 1990 se síť dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ transformovala,
personálně změnila a konsolidovala, zařízení na všech úrovních předkládala rozsáhlou
nabídku vzdělávacích programŧ a vzdělávacích akcí. Se změnou politické situace probíhala i
veřejná a mediální diskuse za zrušení institucí dalšího vzdělávání učitelŧ, ale provedené
analýzy tuto změnu nepotvrdily. Vydáním zákona ČNR č.390/1991 Sb., o školských zařízení
však došlo k zrušení rezortní sítě institucí dalšího vzdělávání učitelŧ a to na všech úrovních -

12

OPS, KPÚ a ÚÚVPP. Následkem zrušení těchto zařízení byly ztráty prostorové, materiální a
personální. Tuto situaci zmírnila iniciativa školských úřadŧ, které podle zákona č.564/1990
Sb., o státní správě a samosprávě mohly zřizovat zařízení pro další

vzdělávání

pedagogických pracovníkŧ v rŧzné právní formě – jako příspěvkovou nebo rozpočtovou
organizaci nebo jako organizační jednotku. MŠMT ČR zřídilo pedagogická centra na
regionální úrovni – ve skutečnosti došlo k legalizaci bývalých krajských pedagogických
ústavŧ v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Brně a nově vzniklém Hradci Králové.
Centrální pracoviště v oblasti koordinační, informační, výzkumné nebylo obnoveno,
zástupnou úlohu celostátního pracoviště měl odbor 20 MŠMT ČR, kam mimo jiných
problematika dalšího vzdělávání náleţela.

1.7 Obnova institucí dalšího vzdělávání učitelů v letech 1992-1995
Po roce 1991 se zařízení pro další vzdělávání učitelŧ zrušila, bývalá rezortní zařízení
krajská a okresní se přeměňovala, bývalá krajská pedagogická centra byla opatřena novými
zřizovacími listinami jako nová regionální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických
pracovníkŧ. Okresní pracoviště se objevovala jako nová vzdělávací zařízení, vznikala
nekoordinovanou aktivitou jako pracoviště rŧzných názvŧ a struktur :


Pedagogické středisko



Středisko informačních technologií



Středisko informatiky a sluţeb škole



Středisko informatiky a sluţby školám



Středisko vzdělávání, informací a sluţeb



Informační a metodické centrum



Vzdělávací středisko



Centrum vzdělávání



Centrum dalšího vzdělávání učitelŧ

 Středisko vzdělávání pedagogŧ
Výrazným rysem všech jmenovaných zařízení byl profesionálně a odborně rŧznorodý
rozvoj vzdělávacích programŧ, dobrovolná činnost v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje
učitelské profese. Systematičnosti a soustavnosti získalo další vzdělávání učitelŧ na okresní
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úrovni prostřednictvím vzniku metodických kabinetŧ. I kdyţ aktivity kabinetŧ byly odlišné,
význam obnovy tohoto druhu dalšího vzdělávání učitelŧ byl zásadní – byla to spolupráce
samotných učitelŧ, kteří se podíleli na vzdělávacích akcích, ale také mohli vyuţívat servisní a
poradenskou činnost v dostupnosti okresních a regionálních pedagogických centrech. MŠMT
ČR v roce 1994 zřídilo regionální pedagogická centra:


PC České Budějovice (jihočeský region)



PC Hradec Králové (východočeský region)



PC Plzeň (západočeský region)



PC Praha (hlavní město a středočeský region)



PC Ostrava (severomoravský region)



PC pro polské národnostní školství Český Těšín

Pro všechna pedagogická centra byly upravena a sjednocena agenda týkající se činnosti
stávajících regionálních pedagogických center. Pedagogická centra byla školskými
zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ, případně i dalších pracovníkŧ
resortu školství a také zařízeními pro organizaci soutěţí dětí a mládeţe. Při znovuzakládání
PC v místech bývalých krajských měst se objevily neúspěchy. Jednak bylo podceněno
personální obsazení, jednak učitelé měli vybudovanou spolupráci na jiţ fungující okresní
zařízení. A k těmto dvěma se přidal zásadní faktor podmiňující činnost center pro další
vzdělávání učitelŧ - snadná dopravní dostupnost pro učitele a odbornou veřejnost, pro lektory
a spolupracovníky.
Činnost a pŧsobení pedagogických center jistě ovlivnila neexistence národního
vzdělávacích kurikula, která znemoţňovala vytvoření nosného kurikula pro další vzdělávání
učitelŧ. Další vzdělávání učitelŧ bylo plánováno jen díky odhadu priorit potřebných pro
rozvoj vzdělávání, v moţnosti zpracování dlouhodobých, systémových vzdělávacích
programŧ, s preferencí modulově otevřených cyklŧ. Kritika systému dalšího vzdělávání byla
ze strany pracovníkŧ pedagogických center zaměřena na koncepční a finanční otázky.

14

1.8 Proměny podmínek dalšího vzdělávání v letech 1996-1999
Zásadní změna v oblasti dalšího vzdělávání v polovině 90.let byla dána změnou
financování dalšího vzdělávání učitelŧ, nelze však opomenout i přípravu koncepčních
materiálŧ k dalšímu vzdělávání učitelŧ a diskuse ke zvýšení přímé vyučovací povinnosti.
MŠMT ČR vytvořilo návrh Koncepce dalšího vzdělávání pedagogů, základní body této
koncepce se objevily v programu Učitel, k němuţ na přelomu roku 1995 a 1996 proběhla
odborná diskuse. V roce 1996 byla předloţena nová verze programu Učitel, do které byly
začleněny dvě části – Gradace profesní dráhy učitele a Další vzdělávání pedagogických
pracovníkŧ. První část byla návrhem zavedení a realizace učitelských atestací a druhá část
zpracovávala komplexně problematiku dalšího vzdělávání učitelŧ, rozvoj profesních
kompetencí učitelŧ a dalších pedagogických pracovníkŧ se zřetelem na zdokonalování
pedagogické činnosti škol. Dalšími významnými rysy byly poslání a funkce dalšího
vzdělávání, organizační struktura a financování dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníkŧ, evaluace a efektivita dalšího vzdělávání.
Materiál k programu Učitel procházel postupnými úpravami, kapitola Gradace profesní
dráhy učitele byla nazvána Kariérní rŧst učitele. Předpokládaný záměr, ţe návrh přípravy
učitelŧ a jejich celoţivotního vzdělávání zpracovaný v programu Učitel se stane součástí
nového vysokoškolského zákona, nebyl zohledněn.
Postoj MŠMT k programu Učitel, zhoršené pracovní podmínky na kvalitu práce učitele, na
jeho motivaci k profesnímu rozvoji, k profesionalizaci jeho práce výrazně ovlivnily další
vzdělávání. Vrcholem profesní nespokojenosti pedagogŧ bylo vydání nařízení vlády č.68 ze
dne 12.3.1997, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti
výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství. V jakém smyslu mŧţe být
zvýšením úvazkŧ ovlivněna profesionalita učitele? Aspekt zvýšení přímé vyučovací
povinnosti související s profesionalitou učitelské práce a s podmínkami pro rozvoj profesních
kompetencí je povaţován za významný vzhledem k proklamované transformaci

a

zkvalitňování českého školství. Prostor na další vzdělávání a profesní rozvoj byl výrazně
omezen.

A bez toho, ţe by v projednávání koncepce dalšího vzdělávání učitelŧ došlo

k výraznějším závěrŧm, MŠMT ČR rozhodlo o změně financování dalšího vzdělávání učitelŧ
zavedením účelově vázaných prostředkŧ na DVPP. Tímto opatřením se ministerstvo vzdalo
rezortní a profesní sítě institucí pro další vzdělávaní učitelŧ a zřídilo Akreditační komisi pro
DVPP. Úkolem komise bylo posuzování a projednávání ţádostí rŧzných institucí o schválení
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jednotlivých vzdělávacích programŧ. O akreditaci a souhlas s realizací programŧ dalšího
vzdělávání učitelŧ musela ţádat pracoviště resortu školství zřízená za účelem tohoto
vzdělávání a vysoké školy pro celoţivotní vzdělávání. Instituce získaly osvědčení a
zpŧsobilosti vzdělávacího zařízení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ.
V dŧsledku změny ve financování dalšího vzdělávání učitelŧ se vytvořila pluralita nabídky
dalšího vzdělávání učitelŧ. Kromě zařízení v resortu školství začaly poskytovat vzdělávání
učitelŧ i instituce mimo tento resort. Programy dalšího vzdělávání nabízely občanská
sdruţení, nadace, soukromí podnikatelé, firmy, profesní asociace i jednotlivé školy, nejvíce
vysoké školy. K akreditaci podávané programy prokazovaly rozdílnou úroveň profesionality,
bezkoncepčnost a liberalizace dalšího vzdělávání učitelŧ přispěly k výraznému poklesu
úrovně práce učitele a školy. Dalším nedostatkem systému financování dalšího vzdělávání
učitelŧ byla skutečnost, ţe do dalšího vzdělávání bylo zahrnuto pouze vzdělávání prŧběţné,
nikoliv kvalifikační.
Podmínky pro další vzdělávání učitelŧ se zhoršily především v oblasti kvalifikačního
profesního a rozšiřujícího vzdělávání přijetím Zákona č.111 Sb.,o vysokých školách ze dne
22.dubna 1998. V tomto zákoně se zařadilo další vzdělávání učitelŧ pod celoţivotní
vzdělávání, které mŧţe být orientováno na výkon povolání nebo zájmově, bylo mimo rámec
studijních programŧ i v případě, ţe se jednalo o formu vzdělávání pro rozšíření nebo o
doplnění kvalifikace, která se získává řádným studiem.

1.9 Vliv reformy státní správy na další vzdělávání učitelů
V souvislosti s reformou státní správy v roce 2000 došlo ve školství k transformaci řídících
struktur školství z odvětvového řízení na referáty školství okresních úřadŧ a odbory školství
krajských úřadŧ. Změnily se podmínky fungování školského systému, reforma významně
zasáhla do obnovené sítě institucionálního dalšího vzdělávání. Zásadním zásahem bylo
zrušení školských úřadŧ, které na okresní úrovni byly garanty dalšího vzdělávání učitelŧ,
zanikla významná část zařízení pro další vzdělávání učitelŧ. Na úrovni nových krajŧ vzniklo
14 pedagogických center, jejichţ prvořadým úkolem bylo koncipování dalšího vzdělávání
učitelŧ v připravovaných legislativních normách – v novém školském zákoně a v zákoně o
pedagogických pracovnících. Této problematice je věnována následující kapitola.
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2 MONITORING A VÝZNAM INSTITUCIONÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
V této kapitole je vymezen pojem další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ, uvedena
klasifikace druhŧ dalšího vzdělávání a vypracován souhrnný přehled orgánŧ a institucí státní
správy a samosprávy, které se podílejí na vytváření dlouhodobých záměrŧ ve školství a
vzdělávací soustavy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ od legislativních
změn v roce 2004 do současnosti.

2.1 Základní vymezení pojmu
Učitelské profesní vzdělávání má dvě samostatné oblasti, které jsou v úzké souvislosti a
vzájemné podmíněnosti a jsou povaţovány za součást integrovaného systému celoţivotního
profesního vzdělávání:


profesní příprava – studium učitelství



profesní rozvoj – praxe, samostudium a další vzdělávání učitelŧ

Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ mŧţeme charakterizovat následujícími tezemi
jako:4


systematický, nepřetrţitý a koordinovaný proces, který navazuje na postgraduální
vzdělání a trvá po celou dobu profesní dráhy



celoţivotní rozvíjení profesních kompetencí učitele a trvalý osobnostní rozvoj učitele



nejrozsáhlejší resortní a celospolečensky významnou oblast vzdělávání dospělých



jeden ze základních předpokladŧ transformace školství



nejefektivnější formu vyrovnávání obsahu i metod vzdělávání a výchovy ve školství
s rychlými proměnami v hospodářsko-technickém i kulturně-sociálním kontextu

Další vzdělávání je podmíněno úrovní a charakterem přípravného vzdělávání, navazuje na
toto vzdělávání, rozvíjí a doplňuje toto vzdělání, ale nemŧţe ho suplovat. Pro koncipování
_____________________________________
4 Kohnová J: Další vzdělávání učitelŧ a jejich profesní rozvoj, Praha 2004.
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dalšího vzdělávání je dŧleţitým východiskem stanovení standardu přípravného vzdělávání
učitelŧ.
Další vzdělávání jako součást profesního rozvoje mŧţeme definovat s propojením dalších
činností, do kterých mŧţeme začlenit:


všechny aktivity, které slouţí k udrţení a zvýšení profesní zdatnosti učitele



všechny formy pokračujícího vzdělávání po ukončení přípravy pedagogických
pracovníkŧ



soubor všech činností a postupŧ, do kterých se učitelé zapojují za účelem rozšíření
svých znalostí, zdokonalení svých dovedností, poznání a rozvoje svých profesních
postojŧ vzdělávání učitelŧ v prŧběhu jejich profesní dráhy

Podle mezinárodních analýz a odborných studií z oblasti vzdělávání učitelŧ je významné,
aby další vzdělávání bylo realizováno pomocí sítě institucí dalšího vzdělávání učitelŧ. Pak
mŧţeme další vzdělávání učitelŧ charakterizovat takto:


institucionalizované, na rŧzných úrovních koncipované a řízení vzdělávání skupin
učitelŧ s praxí, zaměřené na rozvoj vzdělávání a rozvoj školy jako instituce.

2.2 Klasifikace druhů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Při klasifikaci druhŧ dalšího vzdělávání vycházíme z několika určení. Jedná se o
postgraduální studium, dále jde o širokou škálu aktivit s rozdílným charakterem obsahŧ,
forem, náročnosti a časové determinace. Významným kritériem jsou formy a podmínky
realizace. Klasifikace druhŧ s respektováním stavu vývoje mŧţe mít následující podobu:
I. Kvalifikační vzdělávání


Rozšiřující:

vzdělávání

umoţňující

rozšířit

předmětovou

aprobaci,

získat

aprobovanost pro vyučování dalšímu předmětu.


Specializační: vzdělávání určené pro přípravu pedagogických pracovníkŧ pro činnost
nad rámec jejich aprobace, vedoucí ke změně postavení v rámci profese.



Rozdílové: získání kvalifikace na základě modulově upraveného studijního programu,
kdy jsou studiem doplněny neabsolvované sloţky příslušného oboru nebo předmětu.
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Funkční: studium pro pracovníky ve školství vedoucí k získání kompetencí pro vyšší
funkční postavení např. pro řídící, metodické, kurikulární, specifické činnosti.



Doplňující pedagogické studium: získání plné učitelské kvalifikace.



Specifické:

adaptační

vzdělávání

jako

uvádění

začínajících

učitelŧ

nebo

aktualizační vzdělávání jako rozšířená vzdělávací nabídka pro učitele dočasně mimo
školství.
II. Průběţné vzdělávání


Kurzy a vzdělávací akce: kurzy, vzdělávací cykly, letní školy, normativní školení.



Soustavná metodická a servisní činnost zařízení pro DVPP: metodická,
poradenská, konzultační, vzdělavatelská činnost, informační, koordinační sluţby.

III. Specifické druhy DVPP


Atestace: nefunkční forma DVPP, která by měla ovlivnit úroveň učitelského vzdělání
a umoţnit diferencované platové odstupňování.



Doktorské studium: typ studijního programu na vysokých školách vedoucí k získání
akademicko-vědeckého titulu.

IV. Certifikace DVPP


Kvalifikační studium: vysvědčení jako příloha k vysokoškolskému diplomu.



Atestace: osvědčení o atestační zkoušce podle stupně atestace.



Pro studium zaměřené na specifické funkce ve školství: osvědčení s uvedením
kvalifikovanosti pro konkrétní funkci.



Pro normativní kurzy: osvědčení o absolvování kurzu.



Pro průběţné vzdělávání: osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání.
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2.3 Legislativní prostředí
Legislativní základ pro oblast dalšího vzdělávání pedagogŧ tvoří zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, který stanovuje pedagogickým pracovníkŧm povinnost dalšího
vzdělávání. Pojmy, které zákon pouţívá – tedy obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace –
odpovídají pojmu prohlubování kvalifikace podle příslušného ustanovení zákona č.262/2006
Sb., zákoníku práce. Zákon dále výslovně stanovuje povinnost ředitele školy vydat roční
plán DVPP s ohledem na potřeby a rozpočtové moţnosti školy. Zákon předkládá i formy
DVPP, které jsou členěny na:
- institucionální vzdělávání (tedy vzdělávání prostřednictvím akreditovaných zařízení včetně
vysokých škol – schéma )

- samostudium
Schéma: Institucionální formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ
Institucionální formy

DVPP
Zvýšení
kvalifikace
Studium ke splnění
kvalifikace

Studium v oblasti
pedagogických věd

Prohlubování
kvalifikace
Studium ke splnění
dalších kvalifikačních
předpokladŧ

Studium pro vedoucí
pedag. pracovníky

Studium pro výchovné
poradce

Studium k výkonu
specializovaných
činností

Studium pedagogiky

Studium pro asistenty
pedagoga

,,Funkční" studium
pro ředitele
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Druhým významným právním předpisem je vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků ve znění pozdějších předpisŧ, kde MŠMT stanovilo 3 základní oblasti:
- druhy a podmínky DVPP a způsob ukončení,
- podmínky zařazení pedagogického pracovníka do kariérního stupně, délku pedagogické
praxe, podmínky získávání osvědčení a systém hodnocení,
- složení akreditační komise a pravidla její činnosti.
Druhy dalšího vzdělávání jsou podle vyhlášky: 5
I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Jde o studium , kterým si pedagogický pracovník doplňuje odbornou kvalifikaci nezbytnou k
výkonu přímé pedagogické činnosti podle zákona o pedagogických pracovnících (pokud ji
nezískal přímo studiem příslušného studijního programu v rámci počáteční přípravy na
pedagogické povolání). Zákon i vyhláška přitom umoţňuje doplnění odborné kvalifikace na
této úrovni v rámci DVPP třemi rŧznými formami:
a) Studium v oblasti pedagogických věd – uskutečňuje se v rámci programu celoţivotního
vzdělávání na vysoké škole a délka trvání je stanovena na nejméně 250 hodin.
b) Studium pedagogiky - uskutečňuje se v zařízení pro DVPP (tedy mimo VŠ) a délka trvání
je stanovena zákonem o pedagogických pracovnících rozdílně pro 2 skupiny pedagogŧ:
- 120 vyučovacích hodin pro učitele odborných předmětŧ, praktického vyučování a
odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětŧ v základní
umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoře a pro učitele jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky
- 80 vyučovacích hodin pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga (pokud
má alespoň střední vzdělání s výučním listem)

____________________________________
5

Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ, akreditační komisi a kariérním

systému pedagogických pracovníkŧ.

21

c) Studium pro asistenty pedagoga – uskutečňuje se v zařízení pro DVPP (tedy mimo VŠ) a
délka trvání je stanovena nejméně na 120 hodin (pokud má jen základní vzdělání).
Součástí studia ke splnění kvalifikačních předpokladŧ je dále:
Studium pro ředitele škol a školských zařízení – zákon a pedagogických pracovnících
stanovuje získání znalostí a dovedností v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojŧ, jako
nezbytný kvalifikační předpoklad pro výkon funkce ředitele nebo školského zařízení. Předpis
nestanoví, kde toto studium musí proběhnout – je tedy moţné jej realizovat jak v rámci
celoţivotního vzdělávání na VŠ, tak i v zařízení vzdělávání pedagogŧ mimo VŠ. Délka trvání
tohoto studia je stanovena nejméně na 100 vyučovacích hodin. Zákon ukládá řediteli školy a
školského zařízení povinnost absolvovat toto studium nejpozději do dvou let po jmenování do
funkce, jinak musí být z funkce odvolán.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace – toto studium je určeno učitelŧm, kteří nesplňují
podmínky odborné kvalifikace pro určitý druh nebo stupeň školy, ale chtějí si tuto kvalifikaci
dále rozšířit a tím i zvýšit svoji zaměstnatelnost. Je určeno:
- k získání zpŧsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy a na
jiném stupni školy - studium musí být uskutečněno v rámci programu celoţivotního
vzdělávání na VŠ a délka trvání je stanovena nejméně na 200 vyučovacích hodin.
- k získání zpŧsobilosti vyučovat další předměty – studium musí být uskutečněno v rámci
programu celoţivotního vzdělávání na VŠ, délka trvání je stanovena nejméně na 250
vyučovacích hodin.
II. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Na rozdíl od prvního druhu vzdělávání jde o studium, které není vyţadováno v rámci
získávání základních kvalifikačních předpokladŧ (odborné kvalifikace). Je však nezbytné v
případech , kdy je vyţadováno předpisem pro postup v kariérním systému a k výkonu určitých
specializovaných činností.
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Vyhláška definuje následující formy tohoto studia:
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky – na rozdíl od výše uvedeného studia pro
ředitele, které je nezbytným předpokladem pro výkon funkce, jde o studium, kterým si ředitel
školy a školského zařízení dobrovolně mŧţe doplnit znalosti a dovednosti v oblasti řízení
školství a o znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, včetně
znalostí z oblasti pedagogiky a psychologie. Studium se uskutečňuje v rámci programu
celoţivotního vzdělávání na VŠ ( není moţné je absolvovat v zařízení dalšího vzdělávání
pedagogŧ mimo VŠ). Délka trvání je stanovena nejméně na 350 vyučovacích hodin.
Absolvováním tohoto studia zároveň splní vedoucí pedagogický pracovník podmínku studia
pro ředitele, které je podmínkou pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Jinými
slovy absolvováním tohoto studia splní ředitel školy zároveň zákonem stanovenou podmínku
funkčního studia a současně získá další kvalifikační předpoklady nezbytné pro postup v
kariérním systému. Získání dalších kvalifikačních předpokladŧ touto formou a v uvedeném
rozsahu je mimochodem jednou z podmínek zařazení vedoucího pedagogického pracovníka
do 13.platové třídy podle katalogu prací.
Studium pro výchovné poradce – touto formou dalšího vzdělávání získá pedagog specializaci
v základním oboru zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie.
Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti
výchovného poradce. Na základě splnění těchto podmínek lze výchovného poradce zařadit do
13.platové třídy podle katalogu prací. Studium se uskutečňuje v rámci programu
celoţivotního vzdělávání na vysoké škole. Délka trvání je stanovena nejméně na 250
vyučovacích hodin.
Studium k výkonu specializovaných činností – tímto studiem získává pedagog další
kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, které jsou podmínkou získání
nároku za příplatek . Předpis nestanoví, kde toto studium musí proběhnout – je tedy moţné jej
realizovat jak v rámci celoţivotního vzdělávání na VŠ, tak i v zařízení dalšího vzdělávání
mimo VŠ. Délka trvání studia je stanovena nejméně na 250 vyučovacích hodin.
Specializovanými činnostmi, pro jejichţ výkon je třeba absolvovat toto studium, jsou podle
vyhlášky:
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a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů
vyšších odborných škol
c) prevence sociálně patologických jevů
d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy
III. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Jde o ten z druhŧ dalšího vzdělávání, jehoţ absolvování je pedagogŧm uloţeno jako
povinnost, a to jednak zákonem o pedagogických pracovnících a jednak zákoníkem práce.
Vyhláška označuje toto studium jako prŧběţné vzdělávání. Formy prŧběţného vzdělávání
jsou zejména účast na kurzu a semináři. Účast na takovém kurzu mŧţe ředitel školy nařídit.
Délka trvání vzdělávacích programŧ prŧběţného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací
hodiny.

2.4 MŠMT ČR
Cílem odboru dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR je
podpora všech aktivit vedoucích ke zvýšení účasti dospělé populace v dalším vzdělávání a
motivace dospělých dále se vzdělávat. Hlavním záměrem je kultivovat prostor dalšího
vzdělávání a vytvořit vhodné systémové nástroje, které podpoří motivaci a osobní
odpovědnost všech občanŧ v oblasti vzdělávání v dospělém věku, a dosáhnout tak změny
přístupu v myšlení společnosti směřující ke konceptu celoţivotního učení. Pro vytvoření
tohoto konceptu měly význam základní aktuální dokumenty celoţivotního učení:


Vzdělávání a odborná příprava 2010



Strategie celoţivotního učení ČR



Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

V evropském kontextu je klíčová Lisabonská strategie (a navazující strategický dokument
Vzdělávání a odborná příprava 2010), která představuje dlouhodobý scénář pro
všestrannou hospodářskou, sociální a ekologickou obnovu Evropské unie. Jejím cílem má být,
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aby se EU stala do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní
ekonomikou, schopnou udrţitelného rŧstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální
soudrţností“. Lisabonská strategie měla reagovat na aktuální ekonomickou a sociální situaci
Evropy a slabá místa, jeţ brání jejímu dalšímu rozvoji. Záměrem bylo nastartovat
transformace, jeţ by vedly zejména ke zlepšení postavení EU v rámci stále více se
globalizujícího světového trhu. Jako ideál, ke kterému bychom se měli co nejvíce přiblíţit, je
prezentována znalostní či vzdělanostní společnost. Kaţdý by se měl učit a vzdělávat jak po
celý svŧj ţivot (life-long learning), tak v celé šíři svého ţivota (life-wide learning), tzn. učení
a vzdělávání se neomezuje jen na instituce, které se jím zabývají, člověk by se měl učit na
rŧzných místech a v nejrŧznějších situacích.
Strategie celoţivotního učení ČR (dále jen „Strategie CŢU“) je základním dokumentem
představujícím ucelený koncept celoţivotního učení. Vychází ze základních strategických
dokumentŧ EU i ČR, které se zabývají či určitým zpŧsobem dotýkají dané problematiky.
Hlavní přínos Strategie CŢU spočívá zejména v syntéze rŧzných aspektŧ týkajících se
celoţivotního učení a vytvoření komplexní koncepce celoţivotního učení, kterou je i nadále
moţno rozvíjet. Na základě tohoto dokumentu se mají stanovit postupně dosaţitelné cíle, jeţ
by měly být významně podporovány nejen v následujícím programovacím období, ale
samozřejmě i v dlouhodobějším horizontu. Proto byl zpracován Implementační plán
Strategie CŢU

6

.

Přijatá Strategie byla doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření,

kterými budou její cíle v období 2009 – 2015 naplňovány, návrhy a opatření jsou dále
rozpracovány do konkrétních úkolŧ pro jednotlivé zainteresované aktéry.
Strategie celoţivotního učení zastřešuje celý vzdělávací systém od základního a středního
vzdělávání aţ po vzdělávání terciární. Neopomíjí ani témata související s jiţ rozběhnutou
kurikulární reformou, podporou ICT ve školách, sniţováním nerovnosti v přístupu ke
vzdělávání a mimoškolním a zájmovým vzděláváním. Hlavní dŧraz je kladen na podporu
dalšího vzdělávání. Pro oblast dalšího vzdělávání jsou prioritní následující oblasti, které
budou naplňovány v období 2009-2015:


Navrhnout na základě zkušeností zemí EU ucelený systém finančních nástrojů



Zajistit uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace



Vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce

____________________________________
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Implementační plán Strategie CŢU ze dne 5.1.2009.
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Rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit dostupnost
vzdělávacích příleţitostí



Zvýšit úroveň vzdělávání zaměstnanců podniků tak, aby se stalo účinným
faktorem posilování konkurenceschopnosti podniků a profesní flexibility
zaměstnanců



Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání



Rozvinout informační a poradenský systém pro uţivatele dalšího vzdělávání

Finanční zajištění většiny projektŧ souvisejících s rozvojem celoţivotního vzdělávání se
předpokládá z prostředkŧ operačních programŧ Evropského sociálního fondu (ESF).
Nejvýznamnější úlohu má operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Záměrem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP
VK“) je zvýšení kvality a modernizace všech forem vzdělávání a jejich propojení do
komplexního systému celoţivotního učení. Pozornost věnuje i zlepšení podmínek v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací a stimulaci spolupráce participujících subjektŧ. Jedná se o
vícecílový tematický operační program v gesci MŠMT. OP VK obsahuje 5 prioritních os,
které jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, jeţ definují, jaké druhy
projektŧ mohou být v rámci dané prioritní osy podpořeny. Na prioritní osu 3, jeţ je zaměřena
na podporu dalšího vzdělávání, je z fondŧ EU vyčleněno 341 milionŧ €, tzn. 18 % alokace OP
VK. V rámci této osy by mělo být podporováno např. vzdělávání v oblasti obecných a
odborných kompetencí, provázání dalšího vzdělávání s počátečním, rozvoj vzdělávacích
programŧ pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, vzdělávání
pedagogŧ, lektorŧ, řídících a organizačních pracovníkŧ škol, stimulace individuální poptávky
po vzdělávání a poskytování informačních a poradenských sluţeb apod. V rámci prioritní osy
4 jsou financovány aktivity, které přispívají k vytváření systému celoţivotního učení.
Klíčovou aktivitou této prioritní osy v oblasti dalšího vzdělávání (oblast podpory 4.3) je
vytvoření systémového a institucionálního rámce pro poskytování dalšího vzdělávání včetně
ověřování a uznávání jeho výsledkŧ a jeho podpŧrného informačního a poradenského
systému. Na oblast podpory 4.3 je z fondŧ EU vyčleněno 91,8 mil. €, tzn. 4,85 % dané
alokace.
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007

7

(dále jen „DZ ČR 2007“) je zpracováván na základě § 9 - § 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) . DZ představuje z hlediska MŠMT jeden z významných nástrojŧ formování
vzdělávací soustavy a jeho aktualizace v roce 2007, klade dŧraz na implementaci nové
školské legislativy přijaté v letech 2004-2006. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací
politiky doprovázené koncepční, metodickou i finanční podporou v rozvojových programech.
Realizace strategických směrŧ je úzce provázána s moţností spolufinancování z prostředkŧ
Evropské unie.
Jeho návrh je dále projednáván s příslušnými ústředními odborovými orgány,
organizacemi zaměstnavatelŧ s celostátní pŧsobností a s jednotlivými kraji.
Dokument vychází z analýzy současné sociální a ekonomické situace a s tím souvisejícího
stavu vzdělávání. Tento rozbor je pak základem pro anticipaci moţných trendŧ a návazně pro
návrh strategie dalšího rozvoje regionálního vzdělávání v ČR. Hlavním záměrem je
specifikace oblastí aktuálně dŧleţitých z hlediska rozvoje vzdělávání a navrţení cílŧ a
případných nutných transformací, které by měly přispět k realizaci tohoto ţádoucího rozvoje.
Pozornost je věnována i podpoře dalšího vzdělávání. DZ se dále věnuje i otázkám přístupu ke
vzdělávání a prŧchodnosti vzdělávací soustavy a financování regionálního vzdělávání.
V dlouhodobém záměru byly zvoleny následující základní strategické směry:


Rovnost příleţitostí ke vzdělávání



Kurikulární reforma – nástroj k modernizaci vzdělávání s dŧrazem na rozvoj
klíčových kompetencí



Podpora cizích jazykŧ, informačních a komunikačních technologií



Tvorba a zavádění systémŧ kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a
školských zařízení



Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických
pracovníků



Podpora dalšího vzdělávání

______________________________
7

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. MŠMT ČR, Praha 2007.

27

Pro zvyšování profesionality a zlepšování

pracovních

podmínek

pedagogických

pracovníkŧ MŠMT ČR stanovilo následující základní cíle strategického směru:
1.připravit učitele na změny ve vzdělávání a jejich inovativní práci ohodnotit
2.začlenit nové poţadavky na učitele vyplývající z RVP do jejich počáteční přípravy
3.vytvořit účinný systém DVPP podporující inovace ve vzdělávání
4.postupně

přibliţovat

platové

postavení

pedagogických

pracovníků

ostatním

vysokoškolsky vzdělaným skupinám ČR

5.podpora DVPP v rámci dalšího programového období 2007 – 2013
Základní cíl strategického směru:
Připravit učitele na změny ve vzdělávání a jejich inovativní práci ohodnotit
Změny v počátečním i dalším vzdělávání kladou vysoké nároky na pedagogické
pracovníky, zejména učitele. Významně se rozšířil prostor pro jejich iniciativu a tvořivost, ale
současně mají i mnohem větší zodpovědnost a kladou se zvýšené nároky na jejich práci.
Učitel by měl vedle proměny tradiční role školy v ţácích vybudovat základy a motivaci pro
celoţivotní učení. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich připravenosti včetně
počáteční přípravy na vysokých školách. MŠMT podporuje přípravu učitelŧ ZŠ a SŠ na
pedagogických fakultách prostřednictvím rozvojových programŧ.
Pro rok 2006 byl v rámci rozpočtu pro vysoké školy vyhlášen Program na přípravu a
rozvoj studijních programů pro učitele.
V prosinci 2005 začala realizace národního projektu Model vzdělávání vedoucích
pracovníků škol a školských zařízení - Úspěšný ředitel. Cílem projektu bylo vytvoření modelu
systémové přípravy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v rámci ČR a jeho
ověření v praxi.
V rámci národního projektu Koordinátor byli vyškoleni lektoři, kteří školili koordinátory
řídící tvorbu ŠVP na jednotlivých školách. Lektoři v rámci Akcí na zakázku proškolují celé
pedagogické sbory. Vzdělávání učitelŧ k nové maturitní zkoušce bylo realizováno v rámci
systémového projektu Kvalita I ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními.
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V roce 2005 se začaly udělovat akreditace pro Studium k výkonu specializačních činností
(pro oblast tvorby a následné koordinace ŠVP). Studium podporující správní kompetence
probíhá jako součást povinného vzdělávání ředitelŧ škol a školských zařízení. V nabídce
vzdělávacích akcí je nabízeno vzdělávání zvyšující kompetence učitelŧ v pedagogickopsychologické práci.
V roce 2006 byl zahájen tříletý rozvojový Program metodické a jazykové přípravy pro
učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazykové přípravy pro
učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ MEJA, který navázal na celonárodní jazykový program JAME.
V roce 2005 a 2006 financovány ze státního rozpočtu rozvojové programy:
Vzdělávání pedagogických pracovníků,
Zpřístupnění DVPP základních škol s ročníky pouze I. stupně,
Podpora DVPP zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji.
Základní cíl strategického směru:
2. Začlenit nové poţadavky na učitele vyplývající z RVP do jejich počáteční přípravy


dohodnout s fakultami připravujícími učitele potřebné změny studijních programŧ



vytvořit na vybraných fakultách připravujících učitele střediska kurikulární podpory
(2008),



podpořit realizaci poţadavku vysokoškolského vzdělávání učitelŧ MŠ (2007)

Základní cíl strategického směru:
3. Vytvořit účinný systém DVPP podporující inovace ve vzdělávání



inovovat a realizovat Koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvořit
pravidla pro profesní rŧst pedagogických pracovníkŧ v návaznosti na jejich další
vzdělávání a uplatnění inovací ve vzdělávání



systémově řešit koncepci DVPP, definovat kompetence a podmínky akreditace pro
zařízení v síti DVPP



systematicky zařazovat do DVPP témata zmiňovaná ve strategických směrech
uvedených v DZ ČR 2007 a dalších oblastech



podpořit DVPP v regionech, popř. ve školách - studium pedagogiky, studium pro
asistenty pedagoga, studium k výkonu specializovaných činností, prŧběţné vzdělávání
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a další vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníkŧ v souvislosti se
zavedením maturitní zkoušky


finančně podpořit DVPP v ZŠ s ročníky pouze 1. stupně (kaţdoročně)



v roce 2008 vytvořit funkční systém ověřování kvality v DVPP



podpořit moţnost praxe učitelŧ odborných předmětŧ ve výrobní sféře.

Základní cíl strategického směru:
4. Postupně přibliţovat platové postavení pedagogických pracovníků ostatním
vysokoškolsky vzdělaným skupinám ČR


pokračovat v postupném navyšování platŧ pedagogických pracovníkŧ



rozšiřovat moţnost poskytování specializačního příplatku pro pedagogické pracovníky
v souvislosti s kariérním rŧstem.

Základní cíl strategického směru:
5. Podpora DVPP v rámci dalšího programového období 2007 – 2013














Oblasti podpory realizované systémovými a individuálními projekty
zvyšování kompetencí učitelŧ v oblasti vedení a evaluace pedagogické praxe
zvyšování profesní kvalifikace pedagogických pracovníkŧ, příp. doplnění kvalifikace učitelŧ
bez pedagogické zpŧsobilosti
vytvoření a realizace funkčního systému DVPP v ČR v návaznosti na kariérní řád
vytvoření a plošná implementace modulárního systému vzdělávání vedoucích pracovníkŧ
škol a školských zařízení se zaměřením na řízení organizace a pedagogického procesu
s vyuţitím nových forem výuky
Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím globálních grantů
vzdělávání pedagogických pracovníkŧ na podporu kurikulární reformy a v dalších oblastech
evaluace, rovné příleţitosti ve vzdělávání a poradenství zvyšování kompetencí ředitelŧ škol
(manaţerské, právnické, personální)
další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí a zahraničních stáţí pedagogických pracovníkŧ s dŧrazem na realizaci
kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání a vyuţívání ICT ve výuce, včetně osvojení si
dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním
kvality a efektivity vzdělávání
metodická podpora výuky cizích jazykŧ, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby
metodických nástrojŧ a dokumentŧ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ
škol a školských zařízení
podpora dalšího vzdělávání pracovníkŧ škol zaměřeného na projekty začleňování škol do
komunitního rozvoje
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2.5 Kraj
V rámci územního rozdělení ČR na kraje, je pověřen vedením regionálního školství odbor
školství, mládeţe a sportu příslušného kraje, který vypracovává Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisŧ, a v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrŧ, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podle
regionálního vývoje školství mohou být tyto záměry odlišné, korespondují s Dlouhodobým

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, kterou vypracovává
MŠMT ČR.
Dokumenty vypracované krajskými úřady bývají výzvou pro ostatní zřizovatele zejména
obce v územní pŧsobnosti kraje, v tomto smyslu kraje předkládají dlouhodobé záměry jako
výchozí platformy pro krajskou samosprávu a obecní samosprávu, jejichţ cílem je zajištění
potřebného souladu jednotlivých rozvojových záměrŧ a vytvoření ţádoucí shody na území
celého kraje.
Vzhledem k rozlehlosti Středočeského kraje (jedná se rozlohou o největší kraj v rámci
České republiky), vzhledem i k tomu, ţe v kraji existuje 26 obcí s rozšířenou pŧsobností a
jednotlivé části kraje se od sebe poměrně liší, byla vybrána vzdělávací specifika tohoto kraje.
V souladu s platnou legislativou KÚ Středočeského kraje zpracovává a zveřejňuje
dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, který kaţdé dva roky
vyhodnotí a v případě potřeby upraví či doplní. Dokument obsahuje analýzu vzdělávací
soustavy v kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a
záměrŧ dalšího rozvoje kraje stanovuje zejména cíle a záměry pro jednotlivé oblasti
vzdělávání.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2008
je v pořadí třetím koncepčně strategickým dokumentem kraje řešícím oblast vzdělávání v
regionu. Navazuje tak na dlouhodobé záměry kraje z roku 2003 a z roku 2006, současně
vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
z roku 2007.
Obsahuje následující základní koncepční cíle:
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Pět koncepčních cílů krajské vzdělávací politiky:

8

1. vytvoření podmínek pro dosaţení nejvyššího moţného vzdělání jednotlivců způsobem, odpovídajícím jejich studijním ambicím, motivacím, potřebám a moţnostem, zvyšování jejich
studijní motivace bez ohledu na jejich věk;
2. vytvoření podmínek pro trvalé zvyšování kvality a relevance vzdělávání;
3. vytvoření podmínek pro efektivní kompenzaci zdravotních a sociálních znevýhodnění jednotlivců při získání vzdělání i jejich uplatnění;
4. vytvoření podmínek pro rozvoj osobnosti dětí a mládeţe a pro efektivní prevenci sociálně
patologického chování;
5. vytvoření podmínek pro zajištění maximální moţné efektivity fungování výchovně
vzdělávací.

Z hlediska podpory DVPP má váhu 5.koncepční cíl, v bliţší specifikaci si Krajský úřad
Středočeského kraje stanovuje zvyšovat objektivitu a moţnosti financování školy v oblasti
DVPP a podporu dotačních rozvojových programŧ. K dalším záměrŧm patří vytváření
podmínek pro rozvoj strategického řízení škol a zvyšování kvality řídící práce v závislosti na
nabídce vzdělávacích aktivit DVPP.
Dŧleţitým faktorem je i změna struktury organizace DVVP. Rozhodnutím MŠMT byla k
31. 12. 2004 zrušena pedagogická centra, tedy i Pedagogické centrum Střední Čechy, která
byla hlavním garantem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ (DVPP). 1. ledna 2005
převzal Středočeský kraj zodpovědnost za DVPP ve své teritoriální pŧsobnosti s tím, ţe
delegoval tuto velmi dŧleţitou činnost na svá čtyři školská zařízení, střediska sluţeb školám
(SSŠ).
V závěru roku 2004, v souvislosti s probíhajícími změnami, vznikl Krajský koordinační
tým pro vzdělávání pedagogických pracovníkŧ ve Středočeském kraji. Od září 2005 se tento
tým

schází pravidelně (1x za měsíc), projednává aktuální záleţitosti DVPP a usiluje o

sjednocení činnosti všech zařízení, aby nabídka na území Středočeského kraje byla ucelená a
vyváţená.
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ a střediska sluţeb úspěšně podala
dva projekty „Zabezpečení systému DVPP ve Středočeském kraji v roce 2005 a v následujících letech a „Změna školy jako předpoklad úspěšné kurikulární reformy", kterými
reagovala na rozvojové programy, jeţ vyhlásilo MŠMT, a které v současnosti realizuje.

___________________________________
8

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji, Praha 2006, str.61- 63.
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Nabídka pro DVPP je prŧběţně aktualizována, jsou připraveny celokrajské akce, jsou
nabízeny v samostatném katalogu, jednak v úvodní části katalogŧ jednotlivých zařízení pro
DVPP a SSŠ. Veškerá vzdělávací nabídka je zpracována v elektronické podobě, je plně
propojena a nabízí úplný servis (rozčlenění nabídky, anotace vzdělávacích programŧ,
objednávka). Reprezentativní katalogy v tištěné podobě jsou školám a školským zařízení k
dispozici pravidelným poštovním doručováním.
Ze zařízení Pedagogické centrum Praha byl začátkem roku 2005 vytvořen Národní institut
dalšího vzdělávání, který nabízí pedagogickým pracovníkŧm územního teritoria vzdělávání
především prostřednictvím Krajského pracoviště Střední Čechy.

2.6 Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)
NIDV vznikl na začátku roku 2004 spojením čtrnácti krajských pedagogických center.
Instituce zpočátku pŧsobila pod názvem Pedagogické centrum Praha. Později bylo rozhodnuto
o jejím přejmenování, pod novým názvem funguje od 1. dubna 2005. NIDV je příspěvkovou
organizací Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Svá pracoviště má ve všech
krajských městech ČR.
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky, kurzy
a semináře pro další vzdělávání učitelŧ. Oproti jiným organizacím, které se zabývají
podobnou činností, má NIDV výhodu celostátní pŧsobnosti a velmi široké lektorské základny.
Proto se věnuje především těm tématŧm ve vzdělávání učitelŧ, která je třeba řešit pruţně a v
celostátním měřítku. V současné době priority NIDV tvoří např. vzdělávání týkající se
kurikulární reformy, vzdělávání školského managementu nebo vzdělávání v jazycích, jehoţ
potřeba souvisí se zvyšujícími se nároky na jazykovou vybavenost učitelŧ.

Kompletní

programovou nabídku v současnosti nabízených akcí s online přihláškami mŧţeme rychle
vyhledat na www.nidv.cz.
Vzdělávací programy realizované NIDV vyuţívají mj. finančních zdrojŧ MŠMT (tzv.
rozvojové programy – např. MEJA, Studium pedagogiky) a z Evropského sociální fondu (tzv.
národní projekty – Koordinátor, Brána jazykŧ, Úspěšný ředitel). Výhodou takto
financovaných programŧ jsou minimální náklady ze strany učitelŧ. Toto vzdělávání je totiţ
většinou bezplatné nebo si účastníci hradí pouze základní poplatky. NIDV usiluje o co nejširší
vyuţití těchto zpŧsobŧ financování a tedy o co nejmenší zatíţení rozpočtŧ jednotlivých škol.
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NIDV vypracoval Dlouhodobý záměr dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
České republiky. Jde o střednědobý strategický dokument, který přispívá ke zkvalitnění
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ (DVPP) a specifikuje vzdělávací potřeby ze
strany učitelŧ a škol. Národní institut pro další vzdělávání byl pověřen MŠMT koordinací
a přípravou materiálu „Národní strategie vzdělávání k udrţitelnému rozvoji“, byl předloţen v
roce 2007. Vypracování takového materiálu na celostátní úrovni vyplývá z dokumentu
UNECE (Hospodářská komise OSN pro Evropu) „Strategie pro vzdělávání pro udrţitelný
rozvoj“, který byl přijat v roce 2005.
NIDV usiluje o vytvoření fungujícího systému monitoringu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníkŧ (DVPP), jenţ je pro plánování nového směřování v dané oblasti
nezbytný. V současné době se sice monitoringu DVPP některé instituce věnují, ale většinou se
jedná pouze o případové sondy prováděné např. v rámci projektu Rychlých šetření Ústavu pro
informace ve vzdělávání. Výsledky monitoringu bude moţné vyuţít při tvorbě či úpravě
programové nabídky, a to nejen v NIDV, ale obecně u všech poskytovatelŧ DVPP.

Projekty ESF minulé a budoucí pod hlavičkou NIDV
Vstupem do Evropské unie se NIDV stal součástí systému zprostředkovávajícího čerpání
finanční pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF). V minulém programovacím období
(2004-2006) se zapojil do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojŧ (OP RLZ), kde
realizoval v rámci Opatření 3.1 „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání“ národní projekty Koordinátor, Brána jazyků
a Úspěšný ředitel. Jednotlivé projekty byly zaměřeny na zavádění kurikulární reformy, výuku
cizích jazykŧ a na vzdělávání vedoucích pracovníkŧ ve školství. Zmíněné projekty jiţ
skončily, začínají však projekty nové, které spadají do nového programovacího období (20072013).
V rámci projektŧ se mohou pedagogové bezplatně (za finanční podpory ESF a MŠMT)
zdokonalovat ve svých znalostech a dovednostech. NIDV participuje na třech individuálních
projektech národních, kde vystupuje jako partner MŠMT popř. jiných příspěvkových
organizací. NIDV dále realizuje dva grantové projekty jako příjemce, a to v kraji
Karlovarském a Královéhradeckém. V dohledné době chystá realizovat individuální projekt
Personální řízení. Mezi připravované projekty patří například projekt zaměřený na tvorbu
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a zavádění RVP na základních uměleckých školách a projekt, jehoţ hlavním tématem je
příprava projektového managementu na školách.
V současné době probíhají tyto projekty:

1)

IPn (Individuální Projekt národní) PRO.MZ - komplexní příprava metodik,

podmínek a postupŧ reformované státní maturitní zkoušky.
2)

IPn Cesta ke kvalitě (Autoevaluace) – podpora autoevaluačních procesŧ na školách

a provázání autoevaluace a externí evaluace ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI.
3)

IPo (Individuální projekt ostatní) Personální řízení - podpora rozvoje a zvyšování

kompetencí řídících pracovníkŧ škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení.
4)

IPo CLIL – podpora obsahově a jazykově integrovaného vyučování na 2. stupni

základních škol a niţším stupni víceletých gymnázií.
5)

GP Brána jazyků otevřená - Karlovarský kraj – podpora zlepšení úrovně znalosti cizích

jazykŧ pracovníkŧ školství, a to především učitelŧ cizích jazykŧ bez odpovídající odborné
kvalifikace.
6)

GP Brána jazyků otevřená - Královéhradecký kraj – podpora zvýšení úrovně znalosti

cizích jazykŧ u pracovníkŧ ve školství a neuspokojivé situace ve výuce cizích jazykŧ na
školách.

2.7 Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) přispívá svou veškerou činností k rozvoji
odborného vzdělávání v České republice. Je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství,
mládeţe a tělovýchovy a společně s ním zpracovává koncepce pro další rozvoj odborného
vzdělávání.
NÚOV je otevřeným zdrojem informací o všech oborech vzdělání, středních i vyšších
odborných školách i o jejich absolventech. To vše zpřístupňuje v tištěné formě i na internetu
pro široké spektrum zájemcŧ z řad veřejnosti, pro orgány veřejné správy, zaměstnavatele a
mnohé další organizace. NÚOV je také vţdy připraven poradit ţákŧm i rodičŧm při výběru
školy a oboru a pomáhá učitelŧm, kteří ţákŧm radí ve školách. K nejvýznamnějším cílŧm
NÚOV patří také podpora celoţivotního vzdělávání.
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NÚOV zároveň připravuje analýzy, které se zabývají skladbou a úrovní odborných škol a
úspěšností jejich absolventŧ na trhu práce či v dalším studiu. Zjišťuje také, jaké změny
v odborném vzdělávání jsou potřebné vzhledem k rychlému vývoji ve společnosti, ekonomice
i technologii a tyto změny pomáhá zavádět do praxe. Proto zde vznikají ve spolupráci se
školami i zaměstnavateli, které mají přispět k modernizaci odborného školství, nové
vzdělávací programy. NÚOV se podílí na celé řadě projektŧ, na něţ přispívá Evropská unie a
díky nimţ mohou rychleji probíhat potřebné změny v učebních i maturitních oborech, ale také
v celoţivotním vzdělávání a uznávání jeho výsledkŧ. Národní ústav odborného vzdělávání je
partnerem zahraničních institucí zabývajících se odborným vzděláváním, a to jak na úrovni
bilaterální spolupráce, tak nadnárodní (zejména organizace CEDEFOP, ETF, OECD).
Národní ústav odborného vzdělávání realizuje následující činnosti:
- vytváří koncepci a strategii rozvoje odborného vzdělávání
- tvoří, inovuje a posuzuje kurikulární dokumenty
- podporuje implementaci kurikulárních dokumentů do vzdělávací soustavy
- koordinuje sféru vzdělávání a trhu práce
- zabývá se kariérovým poradenstvím
- podílí se na přípravě a realizaci projektů podporovaných ESF
- účastní se mezinárodní spolupráce
- součástí ústavu je Státní těsnopisný ústav
- součástí ústavu je CEFIF - Centrum fiktivních firem
Z hlediska podpory DVPP je významná metodická podpora a poradenství pro školy při
tvorbě a inovaci jejich vzdělávacích programŧ, zejména na základě rámcových vzdělávacích
programŧ, případně při vyuţití vzorových vzdělávacích programŧ. Ústav se systematicky
podílí na koordinaci, metodické a obsahové přípravě a ve specifických případech i na realizaci
DVPP, především učitelŧ odborných škol. Základním obsahovým vymezením účasti ústavu
na DVPP je příprava pedagogických pracovníkŧ odborných škol na projektování
vzdělávacího procesu. Nejvýznamnějším projektem, který je koordinován Národním ústavem
odborného vzdělávání je TTnet – Training of Trainers Networks, který byl odborně a
finančně podpořen Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP).
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Koordinace TTnetu je materiálně zajištěna projektovým financováním ze zdrojŧ MŠMT a
Evropských fondŧ.
TTnet ČR je partnerskou sítí vzdělavatelŧ učitelŧ odborných předmětŧ, praxe a výcviku,
vzdělavatelŧ instruktorŧ v podnicích a vzdělavatelŧ lektorŧ dalšího odborného/profesního
vzdělávání. Posláním TTnetu ČR je podpora (rozvoje) profesionality těch vzdělavatelŧ, kteří
připravují učitele odborných předmětŧ, praxe a výcviku, instruktory a lektory pro
pedagogickou a andragogickou práci.

2.8 Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR)
IPPP ČR se sídlem v Praze se soustřeďuje a zpracovává informace o sluţbách
pedagogicko-psychologického,

speciálně

pedagogického,

výchovného

a

kariérového

poradenství ve škole. Provádí analýzy a prŧzkumy související s poskytováním poradenských
sluţeb a s pedagogicko-psychologickými aspekty vzdělávání. Rovněţ vytváří koncepce
vyplývající z potřeb MŠMT v oblasti poradenských sluţeb. Hodnotnou činností je realizace
vzdělávacích projektŧ a organizování kurzŧ podle programové nabídky.
V roce 2001 roce byl v IPPP ČR koncipován materiál, který navrhuje systémové řešení
kariérního rŧstu pro pracovníky poskytující poradenské sluţby školám, předškolním
zařízením, školským zařízením, jejich ţákŧm, učitelŧm a rodičŧm, a systém dalšího
vzdělávání těchto pracovníkŧ, který je s jejich kariérním rŧstem provázán. Zpracováním
tohoto materiálu nazvaného Kariérní růst a další vzdělávání poradenských pracovníků –
prvním východiskem pro přípravu návrhu koncepce byl ideový záměr systému kariérního
rŧstu a dalšího vzdělávání nazvaný Péče o kvalitu poradenských sluţeb ve školství a
zpracovaný IPPP ČR v r. 1998. Druhým východiskem se stal projekt IPPP Kariérní rŧst
dotovaný MŠMT.
V roce 2005 byla zahájena realizace projektu VIP KARIÉRA, Rozvoj a zdokonalení
integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání
a volby povolání. Součástí projektu je prezenční vzdělávání odborníkŧ ze škol, které jsou do
projektu zapojeny a e-learningové vzdělávání výchovných poradcŧ pro poskytování
kariérového poradenství . Projekt byl ukončen v roce 2008. V rámci ESF je realizován do
roku 2012 projekt Koncept podporující rozvoj informačního a poradenského systému pro
uţivatele dalšího vzdělávání.
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2.9 Národní vzdělávací fond (NVF)
Národní vzdělávací fond, o. p. s., (NVF) byl zaloţen v roce 1994 Ministerstvem práce a
sociálních věcí České republiky s podporou Evropské komise. NVF podporuje rozvoj
lidských zdrojŧ, zaměstnatelnost, další vzdělávání a sociální integraci. Své poslání NVF
realizuje:

analytickými,

koncepčními,

metodickými,

vzdělávacími,

poradenskými,

informačními činnostmi a administrací projektŧ ESF. Pro školství mají snad největší význam
systémová opatření, která Národní vzdělávací fond prŧběţně realizuje, jako například
rozhodnutí o zavedení mezinárodních standardů kvality ISO, kde jedním z faktorŧ
hodnocení kvality školy je i podpora DVPP.

2.10 Národní institut dětí a mládeţe MŠMT ČR (NIDM)
NIDM je účelovým odborným zařízením Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
v oblasti státní podpory a ochrany mládeţe. Jednou z hlavních činností je:
1. akreditovaná příprava a vzdělávání profesionálních i neprofesionálních pracovníků z
oblasti zájmového vzdělávání a mimoškolního vzdělávání a dalších volnočasových aktivit.
2. realizace tuzemských i zahraničních školení, porad, seminářů, stáží, přednášek, případně
dalších odborných akcí či jejich zprostředkovávání.
3. realizace a zprostředkování mezinárodních kontaktů na poli vzdělávání, informačních
aktivit, výměn dětí a mládeže, metodických a studijních pobytů pracovníků s dětmi a mládeží.
4. realizace vzdělávacích programů Evropské unie v oblasti mládeže.
Výše zmíněné aktivity jsou v NIDM ve vztahu k úkolŧm MŠMT a potřebám dalších
partnerŧ státní správy, veřejné správy a nestátních neziskových organizací zabezpečeny
agendou útvarŧ NIDM.
NIDM realizuje systém vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří pŧsobí v oblasti
zájmového vzdělávání, pro dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeţí v jejich volném čase a
pracovníkŧ veřejné správy v oblasti dětí a mládeţe. Celý systém má tři základní oblasti:
1. modul – Zájmové vzdělávání pracovníků školských zařízení:


Funkční studium – je zaměřeno na přípravu vyššího a středního managementu SVČ
(případně ŠD a ŠK). Cílem studia je osvojení si základních manažerských kompetencí
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a dovedností, základní orientace v oblasti právní a ekonomické, marketingu a vnímání
odlišností pedagogiky a psychologie v oblasti zájmového vzdělávání.
Odborné studium – studium pedagogiky je určeno pro všechny pedagogické
pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání bez potřebného pedagogického
vzdělání. Cílem studia je získání základních znalostí v oboru pedagogiky a
psychologie,získání základních praktických dovedností při realizaci výchovně
vzdělávacího procesu.
Průběžné vzdělávání plní funkci inovační, rozšiřující a specializační. Jedná se o
nabídkovou paletu tvůrčích dílen, kurzů, a seminářů, které jsou nabízeny po celý rok.
Cílem je trvalý rozvoj pracovníka v odborných oblastech činnosti, poskytování
informací o nových formách a metodách práce, získání praktických dovedností při
využívání osobnostní a sociální výchovy, prožitkové pedagogiky apod.

2. modul - Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží





Základní vzdělávací program – cílem je poskytování nezbytných znalostí z oblasti
pedagogiky, psychologie dětí a dorostu, legislativy, apod. potřebné pro vedení
dětských či mládežnických kolektivů.
Nadstavbové specializační oblasti – úkolem je vybavení pracovníků speciálními
kompetencemi a dovednostmi pro jednotlivé odborné oblasti
Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů

3. modul - Odborná příprava pracovníků v oblasti státní správy a samosprávy
Odborná příprava této skupiny předpokládá vzdělávání se zaměřením na oblasti systémů a
prostředí práce jednotlivých typů školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních
neziskových organizací, řídící kompetence,plánovací, vyhodnocovací a kontrolní systémy.
Program je určen pro pracovníky oddělení mládeže a sportu krajských úřadů a pracovníkům
pověřených městských úřadů, případně dalším zájemcům z oblasti veřejné správy.

Neformální vzdělávání
Oddělení neformálního vzdělávání nově vzniklo v únoru 2008 a soustřeďuje se jednak na
oblast výzkumu, volného času dětí a mládeţe a vzdělávání vedoucích, pracujících s dětmi a
mládeţí. Pracovníci oddělení:


poskytují metodickou a koncepční činnost v oblasti výchovy dětí a mládeţe ve volném
čase



realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ v oblasti zájmového vzdělávání



zajišťuje odbornou přípravu pracovníkŧ s dětmi a mládeţí ve volném čase



připravuje odbornou přípravu pro úředníky státní správy a samosprávy



realizuje výzkumná a operativní šetření, ankety a sondy



spravuje Národní registr výzkumŧ o dětech a mládeţi



sleduje trendy a reaguje na změny v této oblasti.
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Projekty
Oddělení projektových činností vzniklo v lednu 2007. Jeho hlavní náplní je příprava
individuálních projektŧ národních v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Oddělení
projektových činností se zaměřuje na:


přípravu a realizaci individuálních projektŧ národních financovaných z ESF
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro všechny cílové
skupiny z oblasti volného času



přípravu a realizaci analýz, šetření a výzkumŧ podporovaných z ESF



propagační, poradenskou, vzdělávací a hodnotící činnost v oblasti příprav a realizace
projektŧ ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Národní institut dětí a mládeţe společně s Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy
od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život - Rozvoj klíčových
kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Cílem projektu je výrazné posílení
celoţivotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeţí a hlavně zkvalitnění systému
podporujícího trvalý a udrţitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

2.11 ČŠI ČR
Česká školní inspekce ve své předloţené Výroční zprávě za školní rok 2008/2009 9, která
byla zpracována v souladu s § 174 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, se
věnuje v samostatné kapitole DVPP v mateřských, základních a středních školách, ve
které předkládá následující závěry:


Nabídka DVPP pro prohloubení kvalifikace nebo získání nových kompetencí ve
vztahu k cílŧm kurikulární reformy se obsahově i rozsahem příliš nezměnila. Pro
zdárný postup kurikulární reformy připravil NIDV nabídku nejnutnějšího minima
charakteru rychlé rekvalifikace pro ředitelky/ředitele škol, koordinátory ŠVP,
maturitní komisaře a některé nové potřebné další specializace na podporu nových
změn.

_________________________________
9 www: <http://csicr.cz>
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Pro transformační změny není doposud připravena dostatečná systémová podpora a
nutnost dopracovat kariérní řád a motivační nástroje k odbornému rozvoji
učitelek/učitelŧ je velmi naléhavá.



Významný je podíl krajŧ v DVPP. Velkou roli zde má i aktivní zapojení škol ve
spolupracujících sítích škol - v asociacích a sdruţeních škol stejného typu, nebo
neformálních sdruţeních v předmětových oblastech.



K dispozici je málo odborné literatury a metodik ke kurikulární reformě a je omezený
přístup k výstupŧm z mezinárodních a národních projektŧ pedagogického výzkumu.



Je malá nabídka literatury o řízení pedagogických procesŧ, o teoriích a alternativních
modelech vzdělávání zaměřených na potřeby rozvoje ţákŧ. Je málo informací o
obsahové transformaci vzdělávání, jak pracovat s RVP a ŠVP, chybí nové učebnice s
orientací na rozvoj klíčových kompetencí.



Pro zlepšení personálních předpokladŧ v regionálním školství vyhlásilo MŠMT
několik rozvojových

programŧ. Rozvojového programu „Zvýšení nenárokových

složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního
školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ se účastnilo 46,1 % škol.


V rozvojovém programu „Financování asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním
postižením v soukromých a církevních školách“ to bylo 1,1 %, „Financování
asistentů

pedagoga

pro

žáky

se

sociálním

znevýhodněním“

1,38

%

a

„Zpřístupňování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům základních škol s
ročníky pouze 1. stupně“ 2,65 %.
V tabulce 1 mŧţeme sledovat procentuální podíl účastníkŧ DVPP škol a školských zařízení
sledovaných ČŠI ČR v roce 2006 a v roce 2009.
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Tabulka 1
Sledovaný ukazatel
Získání odborné kvalifikace pro stupeň vzdělání podle zákona o PP
(§§7,8,9)
Studium k prohloubení kvalifikace podle ZP §71

2006

2009

11,0

44,4

71,0

47,0

9,1

11.2

86,0

78,0

Absolventi motivačních programŧ DVPP (MEJA,Brána jazykŧ, jiné)
Vzdělávání s metodickým zaměřením – koordinátoři ŠVP, inovace
metod, tvořivé učení, školské předpisy

2.12 Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) je příspěvkovou organizací, přímo řízenou
Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR se sídlem v Praze. ÚIV provádí rychlá
dotazníková šetření k problematických tématŧm školství. Cílem tuzemských projektŧ
je zprovoznění systému rychlých šetření na reprezentativním vzorku škol, předškolních a
školských zařízení. Tato šetření s velice rychlou odezvou napomáhají Ministerstvu školství,
mládeţe a tělovýchovy v jeho rozhodování, mapování aktuální situace na školách, získávání
názorŧ ředitelŧ a v neposlední řadě i při formování vzdělávací politiky. V dubnu 2008 se
uskutečnilo dotazníkové rychlé šetření v rámci DVPP.
Organizační struktura ÚIV odpovídá hlavní činnosti ústavu, v oblasti DVPP pracuje:
DIVIZE PRO PODPORU MANAGEMENTU A TRENDŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ zajišťuje
analytickosyntetické informační podklady pro rozhodování a řešení otázek spojených s
řízením, rozvojem a inovacemi vzdělávacího systému.
ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMŮ realizuje českou účast v mezinárodních
výzkumech v oblasti vzdělávání.

2.13 Přátelé angaţovaného učení (PAU)
Občanské sdruţení PAU bylo zaloţeno v roce 1992 a v letech 1992–1994 pŧsobilo jako
iniciativní expertní skupina v rámci sdruţení NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro
transformaci vzdělávání). Řada tvořivých učitelŧ se podílela na transformačním dokumentu
NEMES pro reformu českého vzdělávání. Od roku 1994 funguje PAU jako samostatná
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organizace sdruţující učitele, rodiče, studenty, školské pracovníky, úředníky i politiky. V roce
1999 se stalo jednou ze zakládajících organizací Stálé konference asociací ve vzdělávání
(SKAV) a v jejím rámci se výrazně podílí na tvorbě nové strategie státní vzdělávací politiky,
do které se podařilo prosadit většinu společných idejí a záměrŧ. PAU mimo jiné
spolupracovalo také na vývoji tzv. Zelené a Bílé knihy, dnes se zaměřuje na problematiku
praktických dopadŧ kurikulární reformy. PAU účinně napomáhá českému školství při
zkvalitňování, zefektivňování a humanizaci výchovy a vzdělávání.
Kaţdoročně organizuje regionální a celostátní pracovní setkání, jejichţ smyslem je doplnit
či prohloubit kvalifikaci učitelŧ tak, aby škola plnila úspěšně svou úlohu jak vzdělávací, tak v
demokratizaci celé společnosti. Členy, lektory a přáteli PAU jsou aktivní pedagogové, kteří se
podílejí na zkvalitňování školství vzájemným předáváním svých nápadŧ, myšlenek,
zkušeností z konkrétních vyučovacích hodin apod. jiným aktivním učitelŧm, vychovatelŧm i
ředitelŧm.
PAU se chce i nadále podílet na efektivní proměně vzdělávání, profesním vzdělávání
učitelŧ a vzdělávací politice. Oslovuje všechny školy bez rozdílu, předává informace a nabízí
další vzdělávání. Zaměřuje se na práci učitele ve třídě, ředitele ve škole a reaguje na otázky z
denní praxe. Pro úspěšnou realizaci cílŧ PAU je nezbytná spolupráce s pedagogy v regionech,
kteří jsou „blíţ“ školám v okolí a lépe vyhodnotí potřeby konkrétních škol, učitelŧ a ředitelŧ.
Pro ně je připravena aktuální nabídka:


PAUcentrum
nabídka akreditovaných seminářŧ, které mŧţete hradit z DVPP
semináře šité na míru
moţnost objednat seminář pro celý pedagogický sbor
lektoři z řad praktikŧ



PAUškoly
letní a zimní – třídenní cyklus seminářŧ



PAUdit
poradenství a konzultantská činnost
nezávislé hodnocení ŠVP, evaluace školy a klimatu ve škole
vzájemná výměna zkušeností
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PAUfest
celostátní setkání všech aktivních pedagogŧ
vzájemná výměna zkušeností
noví lektoři s dobrými nápady z praxe z řad učitelŧ
večerní program, vzájemné nabíjení energie



PAUsíť
síťování škol, které se chtějí smysluplně rozvíjet a spolupracovat
vzájemná výměna zkušeností formou návštěv učitelŧ
společné výjezdy ředitelŧ či učitelŧ
vzdělávání učitelŧ stejných aprobací – vzájemné obohacování
zajištění přístupu k aktuálním informacím v oblasti školství



PAUza
diskuse k aktuálním otázkám školství

2.14 Asociace profese učitelství ČR (APU)
Asociace profese učitelství České republiky (APU) byla ustanovena 27.11.2008 na
Pedagogické fakultě UK Praha. Vznik asociace bylo výsledkem více neţ dvouletého úsilí
skupiny proreformně orientovaných lidí, kteří se dlouhodobě podíleli na transformaci českého
školství (zejména základních škol a přípravy učitelŧ). Výjimečné je, ţe propojuje akademický
svět se školní praxí. V Radě APU jsou obě sféry reprezentovány paritně.
Hlavním cílem je systémová podpora kvality učitelŧ a jejich profesionality, které jsou
klíčem k úspěchu nastartované kurikulární reformy. APU se podílí na řešení všech
podstatných otázek týkajících se učitelské profese – měnící se poţadavky na pojetí učitelství,
rolí a klíčových profesních kompetencí v souvislosti s probíhající kurikulární reformou,
tvorbu profesního standardu kvality učitele, proměny vzdělávání učitelŧ, podporu profesního
rozvoje učitelŧ v praxi, kariérní řád ve vazbě na kritéria kvality, poţadavky na zabezpečenost
profese a vytvoření podmínek pro její kvalitní vykonávání apod.
APU profesně aktivizuje učitele, aby se více zajímali o kvalitu své profese a angaţovali se
v jejích proměnách, aby rozvíjeli své profesní znalosti a kompetence, podíleli se na vytváření
profesní etiky. APU chce pomoci kultivaci učitelské profese zevnitř, podporovat emancipaci
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učitelŧ, pomoci jim stávat se skutečnými profesionály, kteří se starají o vysokou kvalitu své
práce.
Směrem ven – chce APU ovlivňovat vzdělávací politiku – vést dialog a formulovat
expertní stanoviska ke klíčovým záměrŧm, podílet se na ovlivňování veřejného mínění o
škole a učitelství (Kdo je to kvalitní učitel v dnešní době? - Jak se kvalita pozná? - Jaké
dŧsledky má pŧsobení nekvalitních učitelŧ pro ţáky a pro společnost?).
Cílem činnosti Asociace profese učitelství České republiky je především:


Prosazovat kritéria kvality učitelské profese a náročnost přípravy budoucích učitelŧ,
včetně dalšího vzdělávání učitelŧ, v souladu s koncepcí státní vzdělávací politiky.



Podílet se na prosazování studijních programŧ studia učitelství, které budou odpovídat
náročnosti výkonu profese podle kvalifikačního standardu a budou v souladu s nároky,
které na učitele klade kurikulární reforma.



Podílet se na podpoře profesního rozvoje učitelŧ a ředitelŧ a koncepci jejich
celoţivotního vzdělávání.



Podílet se na rozpracovaní

definice a vnitřní struktury profese učitelství podle

zřetelných hledisek, s dŧsledky pro kariérní řád.


Monitorovat stav profese učitelství a vybraných citlivých témat jejího vývoje ve
spolupráci s pedagogickým výzkumem, Českou školní inspekcí a dalšími subjekty.



Být partnerem pro jednání v otázkách vzdělávací politiky a přípravy pro učitelskou
profesi.



Nově tematizovat kurikula pregraduálního i celoţivotního vzdělávání k profesi učitele
se zřetelem

a vytvářet podmínky pro další vzdělávání ředitelŧ a učitelŧ škol a

školských zařízení.
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2.15 Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV)
Stále se zvyšující účast dospělých na dalším vzdělávání s sebou nese zájem o zařazování
moderních forem vzdělávání, které umoţňují alespoň část studia úspěšně zvládnout
samostudiem ve svém volnu, ve svém domácím prostředí. Zařazení distančních prvkŧ studia,
v maximální moţné a didakticky odŧvodněné míře vyuţití všech dostupných technických a
technologických prostředkŧ, kterými lze předat studujícím obsah studia, podpořit úspěšnost
studia, pomáhat studujícímu řešit studijní problémy, prŧběţně kontrolovat a hodnotit studijní
pokroky, má nezastupitelnou úlohu při řízeném samostudiu.
Národní centrum distančního vzdělávání zabezpečuje tyto činnosti:


Správa databáze kurzŧ celoţivotního učení realizovaných na českých vysokých
školách.



Knihovní sluţby.



Vzdělávací, koordinační, expertní, poradenská a publikační činnost v oblasti distanční
formy vzdělávání v rámci celoţivotního učení v ČR.



Koordinační a poradenská činnost při vyuţívání distančních technologií a dalších
informačních technologií při tvorbě studijních programŧ a kurzŧ v institucích
terciárního vzdělávání.



Organizování kurzŧ v oblasti distančního vzdělávání, vysokoškolského managementu,
vysokoškolské pedagogiky.

2.16 Pedagogická fakulta UK (PedF UK)
Celoţivotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách v
platném znění; účastníci programŧ celoţivotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto
zákona. Realizované kurzy jsou zaměřeny buď na výkon povolání nebo zájmově.
Pedagogická fakulta v rámci celoţivotního vzdělávání realizuje především studia zaměřená
na další vzdělávání učitelŧ a pedagogických pracovníkŧ.
Vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Pedagogické fakulty UK v Praze je
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Posláním ústavu je podpora profesního
rozvoje učitelŧ i dalších pedagogických pracovníkŧ. Činnost ústavu je zaměřena na další
profesní vzdělávání pedagogŧ - výzkum profesního rozvoje učitelŧ, vývoj a realizaci
kvalifikačních studijních programŧ v kombinované a distanční formě, koncipování a realizaci
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prŧběţného dalšího vzdělávání učitelŧ i ostatních pracovníkŧ ve školství. Součástí činnosti
ústavu expertní a poradenská činnost.
Ústav je pověřen metodickou podporou, koordinací a evidencí všech programŧ celoţivotního
vzdělávání na ostatních pracovištích fakulty.
Ústav profesního rozvoje pracovníkŧ ve školství navazuje na činnost, která v této oblasti
byla realizována na pracovištích fakulty, jejichţ byl součástí. Byl to např. Ústav rozvoje
školství a postgraduálních studií zaloţený v r.1992 a dále Ústav výzkumu a rozvoje školství.
Ústav profesního rozvoje pracovníkŧ byl ustanoven opatřeními děkana, která nabyla
účinnosti v roce 2001 a 2005. V následujícím přehledu je uveden harmonogram studijních
programŧ akademického roku 2009/2010.
KVALIFIKAČNÍ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ


KVALIFIKAČNÍ STUDIUM

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Studium v oblasti pedagogických věd (dále pedagogické studium)
Studium pro výkon funkce ředitele škol a školských zařízení
Studium k rozšíření odborné kvalifikace (dále rozšiřující studium)
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (dále specializační / funkční
studium)



PROGRAMY PRŮBĚŢNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

a jiných aktivit celoţivotního

vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků
Jazyky
Humanitní a společenské vědy
Přírodní vědy a matematika
Výchovy
Letní školy
Centrum školského managementu PedF UK v Praze se profiluje jako moderní
pracoviště spojující vzdělávání řídících pracovníkŧ ve školství s nejnovějšími poznatky a
výstupy obecné teorie organizací, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky a
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dalších souvisejících vědních disciplín. Prioritou se stává stálá interakce oboru školský
management a praktických zkušeností řídících pracovníkŧ s moderními postupy řízení firem a
organizací mimo resort školství, sladění teorií a potřeb školské praxe.
Cílem je nejen vzdělávat profesionální řídící pracovníky ve školství, ale také reflektovat
vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého školství. Tímto spojením pracoviště
spoluutváří a kultivuje obor školský management v České republice.
Pedagogická činnost katedry CŠM se zaměřuje na studenty bakalářského oboru Školský
management, který je moţno studovat v kombinované formě studia. Vedle toho
probíhá program celoţivotního vzdělávání Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky.
Akademičtí pracovníci katedry také vyučují obor školský management v pregraduálním
studiu budoucích pedagogŧ.
Od září 2009 se v rámci projektu ESF stali cílovou skupinou řídící pracovníci tří krajŧ
(Kraj Vysočina, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj). Novinkou v pedagogickém pŧsobení bude
nově akreditovaný obor Management vzdělávání, který bude otevřen od akademického roku
2010-2011. V rámci nově akreditovaného magisterského oboru Management vzdělávání jsou
vytvářeny podmínky pro rigorózní řízení (moţnost získání titulu PhDr.) , coţ bude nejvyšší
moţné vzdělání v oboru školský management v rámci České republiky.
Pracovníci katedry se zapojují do vědecké a publikační činnosti. Spolupráce pracoviště
CŠM přesahuje hranice České republiky, akademičtí pracovníci se zapojují do řady
mezinárodních aktivit, vystupují na konferencích a jiných akcích.
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3 DVPP A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
3.1 Základní cíle evropského vzdělávání
Základním pramenem systému vzdělávání a odborné přípravy státŧ Evropské unie je
dokument Memorandum o celoţivotním vzdělávání

10

vydaný v Bruselu v roce 2000, které

vytvořilo 6 klíčových myšlenek celoţivotního vzdělávání:
1. Nové základní dovednosti všem - zaručit všeobecný a stálý přístup ke vzdělávání,
získávání dovedností, které jsou potřebné pro zapojení do ţivota společnosti zaloţené na
vědomostech
2. Více investic do lidských zdrojů - viditelně zvýšit úroveň investicí do lidských zdrojŧ
Evropy
3. Inovace ve vyučování a učení – vytvořit účinné metody vyučování a vzdělávání a systém
celoţivotního vzdělávání
4. Oceňovat učení – významně zlepšit zpŧsoby oceňování účasti na sebevzdělá-vání
5. Přehodnotit poradenství – zabezpečit kaţdému snadný přístup ke kvalitním informacím o
moţnostech vzdělávání v celé Evropě a po dobu celého ţivota
6. Přiblíţení učení domovu – vytvořit síť vzdělávacích středisek a kvalitní nabídku v místě,
kde vzdělávající ţije
Cíle dalšího vzdělávání
Celoţivotní učení jiţ není pouhým aspektem vzdělávání; musí se stát vŧdčím principem
pro poskytování a účast na vzdělávání v jakémkoli jeho kontextu. Všichni lidé, kteří ţijí v
Evropě, bez výjimky, by měli mít stejné příleţitosti k tomu, aby se přizpŧsobili poţadavkŧm
sociálních a ekonomických změn a aby se aktivně podíleli na utváření budoucnosti Evropy.
Všechny členské země EU se shodují na tom, ţe je nezbytné udrţovat (a pokud moţno
zvyšovat) kvalitu vzdělávání a podporovat inovace. Stejně jako existuje jistá shoda názorŧ na
definici dalšího vzdělávání, tak existuje i všeobecná shoda názorŧ na cíle tohoto typu
vzdělávání. Mŧţeme je rozdělit do tří kategorií:
___________________________________
10 Memorandum o celoţivotním vzdělávání se. Pracovní materiál Evropské komise, Brusel 2000. Praha,
MŠMT ČR 2001.
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1. Osobní a profesní růst učitelů
Členské státy obvykle zdŧrazňují cíl zlepšit profesní dovednosti a schopnosti za pomoci:


aktualizace základních předmětových i didaktických vědomostí a dovedností



získání nových dovedností



vyučovacích metod specifických pro určité oblasti předmětŧ



uvedení do nových metod a materiálŧ.

2. Zvyšování kvality vzdělávacího systému, poskytovaného vzdělávání, škol a
vyučovacích metod
Na tomto cíli se všechny členské země rovněţ shodují. Pedagogické, sociologické a
psychologické dovedností učitele mohou být modifikovány:


podporou mezipředmětových vztahŧ a rozvoje týmové práce



podporou inovací



vzděláváním učitelŧ v oblasti školského a třídního managementu a řešení problémŧ



uplatňováním pedagogických a vzdělávacích priorit



rozvojem dovedností v oblasti řízení mezilidských vztahŧ.

3. Znalost sociálního a ţivotního prostředí
Ne všechny členské země zařazují tento cíl do své koncepce dalšího vzdělávání. Ty, které tuto
kategorii zařazují, se snaţí zlepšit interakci mezi oblastí vzdělávání a společností jako celkem
za pomoci:


podpory kontaktŧ s podniky



sbliţování vzdělávacího a ekonomického systému



podpory zkoumání ekonomických a sociálních faktorŧ, které ovlivňují chování
mladých lidí



usnadňování adaptace na společenské a kulturní změny.

3.2 ČR a evropské vývojové trendy DVPP
Další vzdělávání - klíčový pojem společenské dynamiky - neustále nabývá na významu v
oblasti vzdělávání i díky technickému pokroku a vzrŧstajícím nárokŧm na kvalitu vzdělání.
Rozdílnost systémŧ dalšího vzdělávání, otázka institucí a institucionalizace, úsilí o vytvoření
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funkčního celostátního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ se objevuje ve
všech modelech vzdělávací politiky evropských státŧ. Oficiální zavedení DV v evropských
státech má dlouholetou tradici, se kterou mŧţeme seznámit v tabulce 1 přílohové části .
Evropská komise spolu s členskými státy Evropské unie zaloţila Eurydice (The
Information Network on Education in Europe) jako síť informačních oddělení. Tato síť
existuje od roku 1980, jejím cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat
pochopení školských systémŧ a vzdělávací politiky jednotlivých zemí. Od roku 1995 do
2006 byla Eurydice součástí akčního programu Evropské komise v oblasti vzdělávání
Socrates. Od ledna 2007 je zařazena do programu Celoţivotní učení.
Česká republika byla do Eurydice přizvána v roce 1996, od roku 1997 je jejím členem.
V Ústavu pro informace ve vzdělávání bylo zřízeno Dokumentační a informační středisko
Eurydice, od roku 2001 přejmenované na Národní oddělení Eurydice, které zajišťuje činnosti
vyplývající ze zapojení do této informační sítě Evropské unie.
Mezi hlavní výstupy činnosti Eurydice náleţí:


Srovnávací studie



Popisy vzdělávacích systémŧ v evropských zemích



Kvalitativní a kvantitativní ukazatele (Key data)



Databáze



Terminologické příručky



Evropské tezaury pro vzdělávání



Překlady publikací Eurydice

Národní institut dalšího vzdělávání je další institucí, která se aktivně zapojuje i do
mezinárodních aktivit souvisejících s rozvojem a realizací dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníkŧ (DVPP). Spolu s MŠMT (zřizovatelem NIDV) a dalšími organizacemi z ČR
představuje NIDV nejen vlastního realizátora této spolupráce, ale pŧsobí i jako koordinátor
činnosti mezi příslušnou zahraniční institucí a pedagogickou veřejností v České republice.
Nedílnou součástí aktivit NIDV je rovněţ participace na dalších projektech s mezinárodním
přesahem jako je např. spolupráce při organizaci seminářŧ rozvoje učitelŧ se zaměřením na
realizaci školních mezinárodních projektŧ (eTwinning).
Podstatou mezinárodní spolupráce je nejen výměna zkušeností z oblasti DVPP, ale rovněţ
organizace výměnných a vzdělávacích akcí pro učitele a další pedagogické odborníky,
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participace na mezinárodních projektech, spolupořádání odborných konferencí a aktivní účast
na seminářích a dalších akcích. Kromě jiného je cílem rozvoje mezinárodní spolupráce dát
DVPP mezinárodní rozměr a zprostředkovat pedagogŧm a širší školské veřejnosti nové
nápady a inspirativní zkušenosti, které pak mohou vyuţít ve své kaţdodenní práci.
NIDV aktivně spolupracuje s těmito zahraničními partnery:

RAKOUSKO
NÖ Landesakademie St. Pölten - v rámci programu Evropské územní spolupráce RakouskoČeská republika byl podán a schválen projekt Sprachkompetenzzentrum NiederösterreichSüdmähren. Projekt bude probíhat v období 2008-2011. Těţištěm spolupráce bude rozvíjení
jazykových a metodických kompetencí učitelŧ z České republiky i Rakouska.

SLOVENSKO
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - spolupráce je zaměřena na výměnu zkušeností
z oblasti DVPP, zprostředkování spolupráce škol České republiky a Slovenské republiky a na
přípravu a realizaci mezinárodních seminářŧ.
NĚMECKO
RAA Brandenburg, Büro für Integrazion und Tolleranz Potsdam - ve spolupráci s RAA
Brandenburg jsou připravovány vzdělávací semináře pro české a německé učitele, které
probíhají kaţdoročně střídavě v Německu a v Česku. Semináře jsou tematicky zaměřeny na
problematiku holocaustu, porušování lidských práv, neonacismu, totalitních reţimŧ, apod.
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
(ThILLM) - v loňském roce byl ukončen tříletý projekt Škola – Evropa, který se zaměřoval
na hledání podobností i odlišností ve školských systémech, ekonomickým i organizačním
fungování škol a tvorbou učebních plánŧ škol v partnerských regionech Durynska
a Karlovarského kraje. Součástí spolupráce byly reciproční didakticko-metodické hospitace
českých a německých učitelŧ v partnerských školách s moţností aktivního zapojení se do
výuky. Další projekt, který by podpořil vzájemné vazby mezi českými a německými učiteli se
ve spolupráci s ThILLMem právě chystá.
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Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtforschung von
Sachsen - Anhalt (LISA) v Halle - v rámci spolupráce jsou učitelŧm německého jazyka,
případně dalším pedagogŧm nabízeny odborné kurzy v SRN (Halle). Kurzŧ se kromě českých
učitelŧ účastní také vybraní pedagogové z Polska, Maďarska a Bulharska. Součástí programu
jsou metodické semináře, hospitace v německých školách, besedy a diskuse s pedagogy
z Německa. Snahou je prohloubit vztah mezi partnerskými zeměmi, zvýšit povědomí
pedagogŧ a pedagogických pracovníkŧ o systému vzdělávání v dané oblasti a v neposlední
řadě rovněţ zvýšit jejich jazykovou a didaktickou kompetenci.

PROJEKT CECE (Central European Cooperation in Education)

- spolupráce

středoevropských zemí - Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Rakouska - v oblasti
školského managementu a leadershipu.
SPOLUPRÁCE S ETWINNING NSS
Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce ţákŧ i učitelŧ mateřských, základních
a středních škol v rámci Evropské unie.
ETwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z rŧzných evropských
zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku, prostřednictvím informačních a komunikačních
technologií. Na speciálně vytvořeném webovém portálu www.etwinning.net jsou školám
k dispozici technologické nástroje pro spolupráci škol; zde se školy mohou do aktivity
eTwinning jednoduše zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy v databázi; učitelé
a ţáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat - realizovat projekty na dálku.
V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpŧrné středisko pro eTwinning
(NAEP - DZS MŠMT), které poskytuje informace, metodickou podporu, potvrzuje
registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje aktivity pro podporu škol v realizaci
projektŧ eTwinning.

PROJEKT EHP/N
Projekt - Podpora práce začínajících učitelŧ (jako součást systému dalšího profesního rozvoje
pedagogických pracovníkŧ). Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.
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4 KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

4.1 Vymezení pojmu profesní rozvoj učitele a kariérní řád
Pojem profesní rozvoj učitele předpokládá výklad pojmu profese učitele, samotného
pojmu učitel a jeho ekvivalentu pedagogický pracovník. Za profesní rozvoj učitele je
povaţována jakákoliv činnost, kterou se rozvíjejí individuální schopnosti, znalosti a další
charakteristiky povolání učitele. Patří sem také samostudium, poznatky získané z vlastní
učitelské praxe a rozsáhlá oblast dalšího vzdělávání. Další vzdělávání je pak chápáno jako
jedna ze součástí profesního rozvoje, cesta k profesionalizaci učitelŧ.
Graf 1

KARIÉRNÍ ŘÁD

ve vzájemné
korelaci

PROFESNÍ ROZVOJ

V souvislosti s DVPP se hovoří o kariérním řádu a o profesním rŧstu. Tyto termíny se
často zaměňují. I kdyţ jsou ve vzájemném vztahu, jedná se o naprosto rozdílné skutečnosti.
Pro otázky zvyšování kvality vzdělávání je pouţíván termín profesní rozvoj. Kariérní řád
představuje soubor pravidel pro realizaci sluţebního a platového postupu v rámci profese.
Graf 2

PROFESNÍ ROZVOJ

SEBEVZDĚLÁVÁNÍ

POZNATKY ZÍSKANÉ
Z VLASTNÍ
UČITELSKÉ PRAXE

SEBEVZDĚLÁVÁNÍ

Pojem profesní rozvoj je často zjednodušován a bývá uţíván jako ekvivalent pojmu další
vzdělávání. Jednotlivé sloţky profesního rozvoje se vzájemně podmiňují, doplňují a prolínají,
mají svŧj nezastupitelný význam v profesním rozvoji.
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4.2 Legislativní prostředí
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících definuje kariérní systém jako
soubor pravidel stanovených pro zařazení pedagogických pracovníkŧ do kariérních stupňŧ.
Pro příkladný názor je uvedena v přílohové části tabulka 2, která platí pro nejširší
pedagogické spektrum. Tento kariérní systém má umoţnit pedagogickým pracovníkŧm
postup v povolání v jednotlivých stupních jeho profesní kariéry.
Zařazení pedagogického pracovníka do příslušného stupně probíhá podle:
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonané činnosti,
vykonávané specializované činnosti,
plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů.
Konkrétní podmínky pro zařazení pedagogického pracovníka do jednotlivých kariérních
stupňŧ stanoví pro jednotlivé kategorie pedagogických pracovníkŧ Vyhláška č.412/2006 Sb.,
kterou se mění vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

4.3 Význam kariérního řádu
Kariérní řád je postaven na DVPP. Podpora DVPP vedoucími pedagogickými
pracovníky v rámci celoţivotního vzdělávání je chápána jako perspektiva pro budoucnost
školství. MŠMT ČR se jiţ v letech 1996 -1997 pokoušelo předat odborné veřejnosti koncepci
kariérního systému pod názvem Učitel, ale jeho realizace nebyla úspěšná, protoţe vyţadovala
vysoké finanční prostředky a byla zaloţena jen na vzdělávání bez vazby na vykonávané
činnosti.
Probíhající změny ve výchovně vzdělávacím procesu kladou na pedagogické pracovníky
vysoké nároky a poţadavky, je proto nutný právní rámec, který zajistí zlepšení podmínek a
pozmění systém odměňování tak, ţe nebude zaloţen jen na délce praxe (pro platový postup ve
školství je určující tzv. věkový automat zajišťující pedagogickým pracovníkŧm pravidelné
pozvolné zvyšování platŧ po celou dobu profesní dráhy – činí 32 let), ale i na kariérním rŧstu.
Tím učitelské povolání získá na prestiţi a stane se atraktivnějším a perspektivnějším pro
začínající a mladé pedagogy.
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4.4 Atestace – zvýšení platu
Základní podmínkou pro úspěšnou realizaci kariérního řádu je skokové zvýšení všech
učitelských platŧ, proto kariérní řád (tabulka 2) je jednoduchý, srozumitelný a prŧhledný.
Nyní se však nacházíme v přechodném období, během kterého si pedagogové doplňují
potřebné vzdělání a ti, kteří ho mají , čekají na zahájení činnosti speciálních akreditovaných
pracovišť – atestačních rad, které pedagoga zařadí do atestačního stupně podle dosaţeného
vzdělání (tabulka 3, tabulka 3 v přílohové části). Kromě tohoto řádu se doporučují zachovat
nárokové i nenárokové sloţky platu, problém je jediný, ve státního rozpočtu nejsou
prostředky a problematika navyšování rozpočtu školství není vládní prioritou.
TABULKA 2 – ZAŘAZENÍ PEDAGOGŦ DO SKUPIN PODLE VZDĚLÁNÍ
Zařazení

Poţadavky

Plat (100% = 15.000
korun)
1 vychovatel maturita + atestace z pedagogického a
60% + 10% za kaţdou
psychologického minima
atestaci
2 učitel
vysokoškolské vzdělání + atestace z pedagogiky a 100% + 10% za kaţdou
psychologie
atestaci
3 metodik
vysokoškolské vzdělání (magistr) – státní zkouška 100% + 10% za kaţdou
z pedagogiky, psychologie a aprobačních
atestaci
předmětŧ + atestace určené Atestační radou
* všichni pedagogičtí zaměstnanci ve školství budou zařazeni do uvedených skupin podle
dosaţeného vzdělání
TABULKA 3 - ATESTACE
Atestace A (teoretické)
Například:
lektor akreditovaného
programu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníkŧ;
školské právo a management;
evaluace výsledkŧ vzdělávání
(tvorba testŧ atd.)

Atestace B (praktické)
Například:
světový jazyk (TOEFEL…);
počítačová gramotnost
(ECDL); komunikační
výchova; pedagogické a
psychologické poradenství

Atestace C (dlouhodobé)
Například:
autorství učebních textŧ;
odborná publikační činnost;
vyšší titul neţ magistr; lektor
pedagogické praxe (studenti,
začínající učitelé)

* konkrétní atestace a zpŧsob jejich ověřování určí Atestační rada
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4.5 Budoucnost kariérního řádu 11
Měnící se koncepce školství, legislativa a vedení úřadu MŠMT ČR určitě nepřispívá k
motivaci vedoucích pracovníkŧ a pedagogŧ, kteří by se na těchto změnách měli podílet. Ať
ředitel motivuje pracovníky jakkoli, stále je výše platu faktorem zcela zásadním.
Jedinou nadějí je pomalu se obnovujícím systém dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníkŧ, ale plnění kariérního řádu je zatím nereálné. Moţným řešením by mohl být vznik
profesní komory, jakou mají například lékaři, architekti, daňoví poradci. Pedagogická komora
by mohla aktivně vzdělávat učitele, mohla by vypracovat profesní kodex (je to i poţadavek
Mezinárodní charty učitelŧ) a pracovat na prestiţi učitelského povolání. Další cestou by
mohla být novelizace nebo legislativně-technické změny zákona o pedagogických
pracovnících.
MŠMT ČR připravuje nebo realizuje následující změny:
posunutí termínu pro zahájení studia k doplnění kvalifikace,
změna věkové hranice pro prominutí kvalifikace,
zrušení povinnosti vést evidenci osvědčení k výkonu nadstandardních činností vydaných
vzdělávacími institucemi v systému DVPP,
zrušení povinnosti vydávat ve Věstníku MŠMT ČR seznam všech akreditovaných vzdělávacích
institucí a programů,
systémové změny v platech začínajících mladých pedagogů (menší závislost na věkovém
automatu)
oceňování pedagogů podle schopností a posílení pravomocí ředitelů s nakládáním
nenárokových složek

MŠMT ČR nepřipravuje:
rozšiřování možnosti pro aktivní pedagogy v rámci kariérního systému,
navýšení finančních prostředků pro tuto oblast.

___________________________________
11 Kudrnová,H.: Další vzdělávání a kariérní rŧst. Závěrečná práce SVPP. Praha 2008.
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V současné době není stále kariérní řád funkční, přesto si uvědomují ředitelé i pedagogové
význam profesního rozvoje. Protoţe vzdělávání a rozvoj pedagogŧ je klíčovou podmínkou
konkurenceschopnosti školy, její úspěšnosti a naplňování vypracované koncepce rozvoje
školy v oblasti investic do lidských zdrojŧ. Je v zájmu kaţdého vedoucího pracovníka vytvořit
systém odměňování, vzdělávání, motivace a profesního rŧstu. Na druhé straně se očekává
tvŧrčí práce

a aktivita kaţdého jednotlivého zaměstnance. K tomu, aby škola dobře

fungovala, jsou potřeba kvalitní a vzdělaní vedoucí pracovníci a kvalitní a vzdělaní
pedagogové.
Podíl ředitele školy na kariérním růstu:
- kariéru chápe jako životní profesionální dráhu, na níž pedagog získává znalosti, dovednosti
a zkušenosti, rozvíjí osobní potenciál a ujasňuje si představy o budoucnost,
- kariéru vnímá jako pozitivní proces, který se vyvíjí ve čtyřech fázích - přípravě, rozvoji,
vrcholu a útlumu,
- rozlišuje kariérové typy svých podřízených
- systematicky kariéru plánuje – stanoví osobní a profesionální cíle, způsoby a cesty k jejich
naplnění, učiní soulad cílů s potenciálem školy
- zvýší princip společné odpovědnosti školy a pracovníka v rámci kariérního růstu,
- vypracuje kvalitní a smysluplný Plán rozvoje DVPP
- vymezí jasná kritéria hodnocení
- vede pedagogy k zamyšlení – Kde jsou teď?, Kam se chtějí dostat? a Jak se tam dostanou?
- provádí otevřené debaty o výsledcích práce podřízených
- vytváří portfolia podřízených
- sebeřízením vytvoří ideální stav k sebereflexi, sebekontrole, sebehodnocení, sebedůvěře,
seberealizaci
- buduje silnou kulturu školy s otevřenou a partnerskou komunikací, buduje loajalitu ke škole.
Kariéru v našem pojetí je třeba chápat jako ţivotní dráhu, především profesionální, na níţ
člověk získává nové znalosti, dovednosti a zkušenosti, čímţ rozvíjí a realizuje svŧj osobní
potenciál a ujasňuje si představy o budoucnosti, které by uspokojovaly jeho samého, jeho
rodinu, spolupracovníky, nadřízené, organizaci a společnost jako celek.
Z tohoto pohledu jde o proces pozitivní, který lze charakterizovat čtyřmi fázemi modelu
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kariérního růstu, který otevře všem pedagogŧm cestu vlastního rozvoje, umoţní jim namířit
za vyššími cíli, hledět do budoucnosti s reálnou moţností profesního vývoje. Ve všech fázích
vedoucí pracovník musí udrţovat těsný kontakt s pracovníky, pobízet je a řešit vzniklé
překáţky a odpor konstruktivně.
1. Počátek kariéry
Otázky: Jsem tady a chystám se na velké věci. Kdo mi při tom pomůže?
Očekávání: dobré perspektivy, rozvoje a podpory, uplatnění vlastní osobní odpovědnosti,
kreativity a originality, moţnost rozvíjet svou prestiţ a získávat uznání, být dobře finančně
oceněn.
2. Střed kariéry
Otázky: Jaké mám slabé a silné stránky? Vím, co mohu a co chci?
Očekávání: být respektován, získání jistoty své kariéry, mít moţnost uplatňovat své silné
stránky, podpora školy při mém rozvoji, nové cíle v mém postavení, jistá budoucnost.
3. Vrchol kariéry
Otázky: Využil jsem všechny možnosti? Kam ještě mohu dojít? Jsem dostatečně odpovědný ke
své profesi?
Očekávání: vysoký stupeň odpovědnosti, rozšiřování oblastí vlivu, projektový typ organizace
a stylu práce, vrchol osobního rozvoje, moţnost ţivotní rovnováhy („life - balancing“),
pozitivní přijímání změn, posilování sebevědomí a jistoty.
4. Útlum kariéry
Otázky: Jsem ochoten se dále vzdělávat? Jsem platným členem týmu? Vycházím se svým
okolím?
Očekávání: syndrom vyhoření, fyzické a duševní vyčerpání, uzavření se do sebe, sníţené
sebevědomí, odmítání změn, netvŧrčí pedagogická práce.

Při této příleţitosti je dobře si uvědomit kariérové typy zaměstnanců:


manaţerský kariérový typ (nikdy nejde do specializace, dokáţe lobovat, manipulovat)



specialista



kariérní kotva jistoty (chce mít svou jistotu, pěšák, neaktivní, pasivní)
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autonomie a kreativita (odpor k administrativě, formální plnění, neochota se
přizpŧsobovat, proto kreativní, nutno hledat motivační cíle)

Budování úspěšné kariéry je jistě cílem kaţdého aktivního pedagoga. Vedou k ní
následující nejdŧleţitější kroky:
Podíl pedagoga na kariérním růstu:
- uvědomuje si cesty k budování úspěšné kariéry:
1. zná sám sebe, své schopnosti a silné stránky
2. silné stránky rozvíjí a odstraňuje špatné návyky a stereotypy
3. má vysoký znalostní potenciál, který dále rozšiřuje své znalosti a dovednosti získáváním
nových informací a systematickým celoživotním vzděláváním
4. zdokonaluje své jednání, chování, vystupování a projev
5. přijímá pomoc druhých, kariéru buduje s nimi a za jejich pomoci
6. učí se pracovat ve stresových a nepředvídatelných situacích
7. nevzdaluje se od vize a stanovených cílů,
- uvědomuje si význam sebehodnocení jako metodu zaměřenou na budoucnost, jako stupeň
vynakládaného úsilí, ambicí a zvyšování sebedůvěry,
- podílí se na kultuře školy a ke škole je loajální
- má kladný přístup k práci a uvědomuje si svoji výkonnost, vlastní efektivitu
- porovnává své chování, jednání se standardy – sebepozorování sama sebe
- zjišťuje své slabé a silné stránky – sebepoznávání
- získává zpětnou vazbu od ředitele, rodičů, spolupracovníků, dětí a ostatních partnerů,
vytváří si o sobě mínění – sebepojetí
- přisuzuje si sám sobě hodnotu - sebeocenění
- chápe význam samostudia – sebevzdělávání
- vytváří si vlastní profesní portfolio ( žákovské práce, výrobky, vlastní materiály,poznámky),
kterým prezentuje svou práci a vidí ve své práci vývoj.
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5 METODY VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI
Cílem vzdělávání a rozvoje zaměstnancŧ je prohloubit a zvyšovat odborné znalosti, osvojit
si profesní a sociální dovednosti a rozvíjet schopnosti. Tohoto cíle mŧţeme dosáhnout
institucionálním vzděláváním nebo samostudiem. Dosaţení odborného rŧstu je jedním z
pouţívaných motivačních faktorŧ, k dalším náleţí morální i hmotné ocenění za kvalitní práci,
pocit dosaţeného úspěchu, ocenění vysoké profesionality a výkonnosti, prezentace výsledkŧ
na veřejnosti, propracovaná výchovně vzdělávací koncepce, vysoká kultura školy, kvalitní
pracovní i hygienické podmínky, nekonfliktní mezilidské vztahy a týmová spolupráce,
loajální přístup, vlastní seberealizace, přirozená autorita, trvalý pocit jistoty a bezpečí.
Aby všichni pracovníci měli stejný start a moţnosti, musí vedoucí pracovník ve své
personální práci :
- vymezit finanční prostředky na vzdělávání a rozvoj, připustit
získávat další účelové prostředky

i spoluúčast pedagoga,

- vynaložené prostředky považovat za podmínku zachování dlouhodobé výkonnosti
- rozdělovat prostředky podle principu odpovědnosti za výsledky
- podporovat vzdělávání a rozvoj pracovníků
- udržovat celoživotní zaměstnatelnost a dát rovnou šanci všem
- prezentovat význam metod vzdělávání na pracovišti
- využívat obě formy DVPP – institucionální a samostudium
- potřeby školy skloubit se zájmem pracovníků a vlastní představou rozvoje
- vypracovat plán DVPP.
Význam metod na pracovišti je povaţován za účinnější neţ mimo pracoviště. Přispívá k
tomu skutečnost, ţe sdílení znalostí, trénink dovedností a rozvíjení schopností je uzpŧsobeno
individuálním potřebám vzdělávaného a ţe vzdělavatel volí individuální přístup v kontextu
celého týmu. Další klad vyplývá z toho, ţe obsah vzdělávání vychází z reálných potřeb
pracovních podmínek, náplně práce a organizace pedagogického procesu. Proto je obtíţné
vymezit kompletní soubor těchto metod a rovněţ posuzovat, jaká metoda je nejvhodnější.
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5.1 Vyuţití metod k profesnímu rozvoji i osobnostním růstu
Rotace práce
Rotace práce je střídání pracovních úkolŧ, rozšiřování a obohacování pracovních úkolŧ a
činností, které vyţadují více znalostí a dovedností. Hodí se u heterogenní skupiny např.
začínající učitelé, věková shoda, funkční zařazení. Pedagogové si rozšiřují znalosti, poznávají
širší okruh pracovních postupŧ a pracují flexibilněji. Nejúčinnější efekt vzdělávání má rotace
práce za podmínek shodného přístupu k vzdělávacímu procesu.
Práce na projektu
Práce na projektu je řídící práce – pověření úkolem, řešení konkrétního úkolu. Slouţí k
formování vŧdčích schopností a výrazně uplatňuje kreativitu. Pro účastníka projektu

je

dŧleţitý proces rozhodování, vedení lidí, získávání širšího rozhledu, pravomoci a
odpovědnosti. Vedoucí pracovník nesmí překročit rozvojový potenciál účastníkŧ projektu,
jinak se neuskutečňuje zpětná vazba a podpora, účastníci jsou demotivováni, nastává zhoršení
výsledkŧ, které vedou k neúspěšnosti projektové práce.
Mentoring
Mentoring je podporou profesního rozvoje učitele v rŧzných fázích jeho profesní dráhy.
Při mentoringu jde o zaškolování pracovníka do kultury škol, předávání zkušeností,
poskytování zpětné vazby. Nový pedagog pracuje podle vymezeného schématu, pracovní
úkoly a problémy řeší podle určeného postupu. V této fázi se uplatňuje vnější motivace,
vnější hodnocení – evaluace a kritika výkonu. Je obdobou koučinku, jediným rozdílem je, ţe
vzdělávaný si sám vybírá vzdělavatele. To je velmi významné z pracovního i lidského
hlediska, protoţe mezi oběma stranami a jejich vzájemným vztahem vzniká přátelštější,
dělnější a tolerantnější atmosféra. I pro mentoring platí dostatek času, plynulost a soustavnost
při vzdělávání, které probíhá souběţně s realizací pracovních úkolŧ. Z hlediska vztahu
zaměstnavatele a zaměstnance představuje první stadium vedení lidí.
Delegování
Druhým stadiem vývoje vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec je delegování. Zde je
přítomná určitá míra samostatnosti pedagoga, který si částečně volí zpŧsob vykonání činnosti,
ale vedoucí pracovník má právo na poskytnutí rady, doporučení, návrhu postupu či řešení.V
této fázi se uplatňuje vnější hodnocení s moţností zpětné vazby.
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Participace
Pedagog spoluurčuje cíle a spolurozhoduje o zpŧsobu řešení úkolu. Ve vyšší míře se
uplatňuje vnitřní motivace jeho angaţovanost na dosaţení cíle. Pedagog obvykle konzultuje
výsledky své činnosti s vedoucím nebo pověřeným pracovníkem. V rozhovoru se konfrontuje
hodnocení obou stran.
Koučink
Koučink je posledním a nejrozvinutějším stadiem vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec.
Koučink rozvíjí pracovníka pod dohledem zkušenějšího, uvádějícího pedagoga, který
poskytuje zpětnou vazbu, náměty na zlepšení pracovních postupŧ, metod a forem vzdělávání,
jednání. Ten zároveň vlastní zkušenosti a je metodickou oporou. Podmínkou koučinku je
plynulost a soustavnost vzdělávání. Koučink napomáhá zlepšovat výkon tím, ţe se koučovaný
uvědomí své moţnosti a svá omezení. S nimi pracuje podle svých rozhodnutí, která činí
s pomocí kouče během koučovacích sezení. Prakticky se jedná o strukturovaný rozhovor.
Pracovník získá motivaci k práci, posílí profesionální sebevědomí, definuje si vlastní
rozvojové cíle i zpŧsoby jejich dosahování a efektivně vyuţije své znalosti při vedení lidí.
Koučink mŧţe mít rŧzné podoby:


externí a interní



individuální a skupinový (týmový)



transakční a transformační

Counselling
Je metodou oboustranného předávání znalostí a dovedností, kdy vzdělávaný a vzdělavatel
mají neformální kolegiální vztahy a konzultují své problémy a poznatky. Oba účastníci jsou
aktivní, poskytují si zpětnou vazbu jako podnět k rozvoji. Nevýhodou by mohla být časová
náročnost a nevýrazná autorita vzdělavatele. Pokud je zpětná vazba pravidelná, cílená a
formativní, vede bezpochyby k zlepšování práce pedagogŧ a jejich vzájemného vztahu,
poskytne konkrétní informaci – kladnou i zápornou.
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Metoda rozhraní
Tak mŧţeme pojmenovat metodu pro odstranění deficitu ve znalostech. Realizujeme ji
mimo pracoviště – jedná se například o workshopy, porady, konzultace, samostudium,
distanční vzdělávání, počítačové a on-line školící programy, ukázkové hodiny.
Motivace k profesnímu rozvoji
Určitě větší šance na úspěšný rozvoj je, kdyţ pedagogové jsou kreativně zapojeni a
nepracují pod příkazy a nátlakem. Efektivnější vzdělávání nastává, kdyţ se mohou podílet na
plánování svého rozvoje a vzdělávání, mohou vytvářet mezi pedagogickým týmem síť
komunikace, a tak budovat učící se komunitu. Podpora vzdělávání by měla vycházet i od
státní správy a samosprávy.

Sebehodnocení
Profesní sebehodnocení je proces, který se neustále vyvíjí. Je nástrojem profesního rozvoje
a trvalého zvyšování kvality, ředitelé i pedagogové hledají cesty, jak tento nástroj vyuţívat co
nejefektivněji. Z tohoto dŧvodu jsou výše uvedené zásady časově i obsahově variabilní.
Sebehodnocení dává moţnost pedagogovi zapojit se do procesu hodnocení, stává se
součástí procesu hodnocení pracovníka. Hodnocený musí vědět, ţe hodnocení je pouţito
v zájmu jeho dalšího rozvoje, zkvalitnění práce a zlepšení pracovních výkonŧ. Při
sebehodnocení si pracovník uvědomuje poţadavky na jeho pracovní výkon a pozici, jak je
plní, čímţ mŧţe hodnocení plnit motivační funkci. Úskalím sebehodnocení je, ţe pracovník
často není schopen hodnotit sebe sama objektivně, má tendenci se přeceňovat někdy i
podceňovat. Sebehodnocení s sebou nese významné příleţitosti, ale i rizika.
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Příleţitosti:









aktivizace hodnoceného
zamyšlení hodnoceného nad sebou samým
přejímání určité odpovědnosti za hodnocení
získávání nových informací
možnost se vyjádřit
motivace
vyjádření představy kariéry
význam hodnocení

Rizika:







snaha vylepšit si image
podceňování
nadhodnocování
manipulace
odmítnutí hodnocení
nepřipravenost hodnoceného
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6 STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE
Od roku 2004 se MŠMT ČR neúspěšně zabývá kvalitou učitelské práce, kariérním
systémem a jeho návaznosti na odměňování pedagogŧ. V roce 2009 MŠMT ČR učinilo další
krok věnovaný těmto profesním oblastem školství. Na návrh MŠMT ČR v roce 2009 vznikla
pracovní skupina, která vytvořila dokument Standard profesní činnosti učitele (dále jen
Standard). Tento dokument měl umoţnit hodnocení vlastní úrovně profese kaţdým učitelem,
byl předloţen k pŧlroční odborné diskusi, k níţ byli přizváni všichni učitelé i širší veřejnost.
Výsledky odborné diskuse byly zpracovány. V červenci 2009 MŠMT ČR pozastavilo tvorbu
učitelských standardŧ kvality přijatelnou pro české školství. Je třeba zdŧraznit, ţe závěrečná
kapitola teoretické části zachycuje navrhovaný dokument jen jako další zajímavou snahu
vytvořit ukazatele profesní kvality učitele. Představa profesního systému a profesního rŧstu
tedy existuje, ale je otázkou, jakou má budoucnost a zda vŧbec dostane konečnou podobu i
pro praxi.

6.1 Vymezení pojmu profesní standard kvality učitele
Standard





je popis ţádoucích kompetencí a činností učitele ve zvolených ukazatelích
vystihuje takovou úroveň kvality , kterou by měli dosahovat učitelé po několika letech
praxe
je základním kamenem pro systém profesního rŧstu
popisuje ţádoucí stav, který je reálně dosaţitelný za předpokladu, ţe bude vytvořena
systémová podpora učitelŧ ve zvyšování kvality jejich práce

Standard slouţí:


k ujasňování toho, jak se musí proměňovat pojetí profese (role učitele a klíčové
profesní kompetence), jak by měli být učitelé vzděláváni, aby zvládali poţadavky,
které jsou spojeny s výraznou změnou cílŧ, obsahu a metod školního vzdělávání
v domácím, ale i mezinárodním kontextu. Dŧleţitou roli má otevřená celospolečenská
diskuze o pojetí kvalitního vzdělávání a kvalitního učitele.



k tomu, aby všichni učitelé bez ohledu na vzdělávací úroveň a typ a druh školy
pouţívali terminologii, která je společně srozumitelná, čímţ je vytvořena moţnost
vzájemného porozumění. Vzhledem k pouţívané terminologii není tento dokument
určen k plnému vyuţití v oblasti předškolní výchovy a terciárního vzdělávání.



k tomu, aby noví zájemci o profesi měli informace o tom, jak mŧţe vypadat profesní a
kariérní rŧst.
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k tomu, aby bylo moţné plánovat a realizovat účinné přípravné i další vzdělávání
v souladu s vyjednanými a společně přijatými poţadavky profese.
k tomu, aby učitelé věděli, co se očekává, a mohli s pomocí popisu očekávaného
výkonu cíleně zlepšovat svou práci.
k tomu, aby bylo moţné diferencovat ohodnocení a ocenění učitelŧ.
k tomu, aby si veřejnost mohla udělat adekvátní obraz o profesi učitele z hlediska
současných i budoucích potřeb společnosti.

6.2 Cíle navrhovaného Standardu 12


V současné době vysoké autonomizace a liberalizace školství by mělo být součástí
profesní hrdosti a cti učitelŧ, ţe mohou spoluvytvářet formulace ukazatelŧ a kritérií
kvality výkonu vlastní profese. Tím posilují dŧvěru veřejnosti k této profesi a dŧvěru k
sobě samým.



Vytvořit návrh formulací pro standardizaci profesních činností učitele, která podpoří
proměnu jeho kvality vycházející z cílŧ kurikulární reformy.



Popis souborŧ činností by měl primárně motivovat kaţdého učitele k tomu, aby byl
schopen na základě systematické reflexe dále se profesně rozvíjet především z vnitřní
potřeby.



Formulace návrhu standardizace profesních činností učitele jsou vyuţitelné pro
vzdělávací politiku v následujících čtyřech oblastech:

1. Formulování státní zakázky na podobu absolventa učitelství pro fakulty připravující
učitele. Standard by měl nastavit oblasti efektivní proměny v pregraduální přípravě
učitelŧ.
2. Vyuţití Standardu jako předpokladu pro oceňování kvality učitele a pro její další
rozvoj. Standardu je východiskem pro koncepci DVPP.
3. Naplňování kritérií kvality daných Standardem je rovněţ východiskem pro model
kariérního řádu a návazně i odměňování učitelŧ, přičemţ je ţádoucí jednotlivé kariérní
úrovně spojit s atestacemi.
4. Vytvořit a rozvíjet systémovou podporu učitelŧ v jejich profesním rozvoji včetně
nástrojŧ jejich podpory.

6.3 Obsah navrhovaného Standardu
Na základě činnosti pracovní skupiny pro standardizaci profesních činností učitele byly
navrţeny následující oblasti, k nimţ byly navrţeny ukazatele s příklady ve formě kritérií.

___________________________________
12 wwww: <http://msmt.cz>
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Výběr oblastí kritérií a formulace ukazatelů a jejich příklady:
1. Výuka jako proces vyučování a učení
Plánování výuky
Realizace výuky
Reflexe (procesů a dosažených výsledků)
2. Širší kontext výuky
Rozvoj školy a školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Klima školy
Spolupráce s rodiči, kolegy a veřejností
3. Profesní rozvoj učitele
Profesní poznatková báze (deklarativní, procesuální, kontextuální znalosti)
Profesní dovednosti (např. využití pedagogické autonomie, sebereflexe a seberegulace)
Profesní postoje (odpovědnost, nadhled, nezávislost)
Profesní hodnoty (etika profese)

6.4 Výsledky veřejné diskuse
K tematice Standardu se vyjádřily soukromé i právnické osoby. Do veřejné diskuse se
zapojilo 1500 učitelŧ a ředitelŧ, 24 pedagogických asociací a 20 fakult připravujících učitele.
Výsledky odborné diskuse byly zpracovány. V následujícím přehledu jsou uvedena pozitiva a
negativa diskuse k navrhovaného dokumentu, často nazvaná v médiích podporou nebo bičem
na učitele.

Pozitiva diskuse
Vymezení kvality - minimální i standardní úroveň, z hlediska dosaţeného vzdělávání, ale
hlavně přístupu ke vzdělání a výchově, odchod nekvalifikovaných pracovníkŧ, kritéria
kvalifikovaného a kvalitního učitele, zvýšení prestiţe učitelského povolání.
Definování podmínek kariérního postupu – vazba na finanční ohodnocení.
Pomoc učitelům samotným - pomoc v hledání sama sebe, v sebehodnocení, pojmenování
schopností a dovedností, objektivizace hodnocení učitelŧ, zlepšení výsledkŧ vzdělávání.
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Realizace systému kariérního růstu – návaznost na systém atestací.
Státní zakázka vysokým školám – ujednocování vzdělávacích programŧ, vyjasnění otázek
znalostního, dovednostního, kompetenčního a osobnostního předpokladu kvality učitelství a
jeho zabezpečení i rozvíjení jak v pregraduální přípravě, tak celoţivotním vzdělávání učitelŧ.

Negativa diskuse
Nepotřebnost a nepřijatelnost Standardu, nesmyslné činnosti, normy kvality učitele –
přesně vymezují právní normy, snaha vytvořit harmonicky dokonalého učitele.
Podmínky pro kvalitní výuku a DVPP, omezení kreativity
Nedostatečné finanční ohodnocení pedagoga – vysokoškolsky vzdělaný pedagog
nedosahuje na prŧměrné platy v republice, nutnost řešit ekonomické a legislativní podmínky
školství.
Demotivace k výkonu, neobjektivní hodnocení – po zkušenostech s tvorbou školních
vzdělávacích programŧ, pokusy sníţit význam univerzitního, magisterského vzdělávání
Znevýhodnění pedagoga oproti ostatním účastníkům vzdělávacího procesu – ţák, rodič,
zřizovatel.
Obtíţnost navázání shody obsahu dokumentu a legislativou – dokument jako příloha ke
školskému zákonu nebo k zákonu o pedagogických pracovnících.
Mezinárodní zkušenosti – dokument vypracovaný akademicky se v praxi obtíţně aplikuje.
Nedostatečný formální obsah dokumentu – polotovar, názorová platforma stoupencŧ
současné podoby kutikulární reformy, kompetenční model jako ve ŠVP, charakter manuálu.
Neopodstatněnost celospolečenské diskuze – Lisabonská deklarace, zákon č.564/2004 Sb.,
školský zákon – vymezení kvalitní vzdělávání a kvalitní učitel
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Absurdita stanovených cílů – viz str. 66.

6.5 Definice kvality učitele
Na závěr kapitoly Standard kvality profese učitele a kariérního řádu předkládám dvě
definice kvality učitele, které byly vytvořeny v 90. letech 20.století a ve srovnání s oběma
systémovými nástroji profesního a kariérového rŧstu mají stručný, srozumitelný a přijatelný
obsah.
Studie OECD z roku 1990 v části, která se věnuje konceptu a definici kvality učitele,
vymezuje 5 dimenzí:
1.

Vědomosti v oblasti kurikula příslušných předmětŧ.

2.

Pedagogické dovednosti včetně schopnosti pouţívat repertoár výukových strategií a
vyučovacích metod a technik.

3.

Schopnost sebereflexe a sebekritiky jako projev profesionalismu učitele.

4.

Empatie

a

angaţovanost

ve

vztahu

k druhým

(ţákŧm,

rodičŧm,

spolupracovníkŧm), jejich uznání a úcta k nim.
5.

Manaţerské kompetence, protoţe u učitelŧ se předpokládá celá škála
manaţerských dovedností jak ve třídě, tak mimo ni.
Uvedené dimenze jsou chápány spíše ve smyslu dispozic, koncept kvality učitele je velice
komplexní a je nutno ho vztahovat i k některým vnějším aspektŧm, jako je národní a místní
kontext, úroveň zájemcŧ o učitelské povolání ve vztahu k nabídce na trhu práce a okolnosti
a podmínky ve škole.
Spilková 13 pro naše poměry definuje 6 oblastí odpovědnosti učitele:

1. Znalosti a porozumění (předmětové znalosti, znalost kurikula, znalosti vývojových
zákonitostí a procesŧ učení, znalost výchovného systému, učitelských rolí apod.)
2. Plánování a projektování celku i dílčích činností.
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3. Vyučovací strategie a metody zprostředkování učiva takovým zpŧsobem, který umoţní
smysluplné učení. Zde jsou dŧleţité dvě podmínky – aby učitel sám dobře rozuměl učivu
a aby měl dobrou představu o kognitivních schopnostech a konkrétních učebních
procesech ţákŧ. Dŧraz je kladen také na komunikativní kompetenci.
4. Třídní management (řízení a organizování vyučovacích situací, vytváření příznivého
edukativního klimatu ve třídě, garance řádu, pravidel školní práce a kvalitní komunikace
apod.).
5. Hodnocení ţákovy učební aktivity, výsledkŧ a celkového pokroku v učení i osobnostním
rozvoji.
6. Další profesionální rozvoj učitele, reflexe vlastní práce a sebeutváření.

___________________________________
13

Havlík, R.; Koťa, J.; Spilková, V. aj. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha : Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy, 1998. s. 64.
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7 ŠETŘENÍ O DVPP A KARIÉRNÍM ŘÁDU
7.1 Cíle šetření
Šetření bylo zaměřeno na důleţitost a formy DVPP ve školských zařízeních, na výběr a
získávání informací

o kurzech DVPP a četnost účasti v závislosti na finančních

prostředcích. Součástí šetření bylo i získání názoru na motivační aspekt kariérního
systému.
Ke splnění cílŧ byl připraven anonymní dotazník, který obsahoval 15 otázek (příloha č.4).
Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli ředitelky mateřských škol, zástupci ředitelŧ a
ředitelé základních a středních škol. Dotazník byl vyplněn při osobní návštěvě, některé
dotazníky byly rozeslány s prŧvodním dopisem prostřednictvím internetu.
Souhrnné výsledky dotazníkového šetření budou porovnávány s rokem 2008. V této době
jsem v rámci SVPP ve své závěrečné práci realizovala v částech shodné šetření. Ve srovnání
budeme moci sledovat vývojové změny v oblasti DVPP a jeho forem v roce 2008 a 2010.

7.2 Zadání jednotlivých otázek dotazníku DVPP a kariérní řád
1.otázka: Informovanost o oblastech DVPP
V první otázce ředitelé

odpovídali

kladně o informovanosti v oblasti DVPP, v případě

pochybností mohli specifikovat poţadavky na DVPP, chybějící informace nebo formy
vzdělávání.
Cítíte se dostatečně informování o oblasti DVPP?
a) ano
b )ne
2. otázka: Kritéria pro výběr kurzů DVPP
Tato otázka byla v dotazníku stěţejní, neboť zjišťovala dŧleţitost kritérií pro realizování DVPP
podle hodnotící škály 1-5. Pět kritérií pro výběr kurzŧ DVPP, které byly respondentŧm
nabídnuty, lze na základě jejich odpovědí shrnout do dvou základních faktorŧ ovlivňujících
výběr kurzŧ. Prvním faktorem je poptávka školy – ta je tvořena především zájmem
pedagogických pracovníkŧ a potřebami školy. Druhý faktor zahrnuje organizační stránku
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účasti na kurzu a promítá se do něho cena kurzu a časové rozvrţení, částečně zahrnuje i
potřeby školy a pořadatelskou organizaci.
Uveďte u kaţdého z následujících kritérií, nakolik je pro Vás důleţité pro výběr kurzů
DVPP: (označte na stupnici 1–5: 1 = velmi důležité, 5 = nedůležité)
zájem pedagogických pracovníků
potřeby školy
cena
časové rozvržení jednotlivých vzdělávacích akcí
pořadatelské organizace
jiné(uveďte jaké)
3. otázka: Získávání informací o kurzech DVPP
Respondentŧm byly nabídnuto 7 zdrojŧ pro získávání informací o programové nabídce kurzŧ
s časovým upřesněním a konkrétní potřebou.
U kaţdého z následujících zdrojů uveďte označením X) , jak jej pouţíváte pro získávání
informací o kurzech DVPP:
průběžně

v konkrétní potřebě

výjimečně

vůbec ne

tištěné bulletiny a
propagační materiály
jednotlivých organizací
internet
televize a rozhlas
odborný periodický tisk
denní tisk
doporučení (kolegů z jiných
škol, zřizovatele, při účasti
na jiném kurzu apod.)
4. otázka: Podíl pedagogických pracovníků na účasti v kurzech DVPP
Respondenti měli vyjádřit nejvyšší podíl roční účasti pedagogŧ na kurzech podle nabídnutého
procentuálního rozsahu.
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Jaký podíl pedagogických pracovníků Vaší školy se v průměru ročně účastní kurzů
DVPP? (zakroužkujte jednu možnost – uvažujte fyzické osoby, ne přepočtené počty)

0%
21 - 40%
41 - 60%
61 - 80%
81 - 100%
5. otázka: Formy kurzů
V této otázce byly zjišťovány formy kurzŧ v závislosti na délce trvání. Pro výběr jedné z
forem kurzŧ zde rozhodovala finanční náročnost dlouhodobějších kurzŧ pro školy a svŧj vliv
měla nepochybně také časová náročnost pro pedagogy. Respondentŧm byly poskytnuty
moţnosti výběru.
Jaké formy kurzů nejčastěji Vaši pedagogičtí pracovníci absolvují? (zakroužkujte jednu
možnost)
krátkodobé semináře a školení
nejvýše 14denní semináře a školení
nejvýše jednosemestrální distanční vzdělávání
vícesemestrální distanční vzdělávání
jiné
6. otázka: Roční objem finančních prostředků v Kč na kurzy DVPP
Respondenti měli vyjádřit roční objem finančních prostředkŧ na kurzy DVPP.
Jaký objem finančních prostředků ročně vydá Vaše škola na kurzy DVPP? (zakroužkujte
jednu možnost)
žádný
do 5 000
5 001-10 000
10 001- 25 000
více než 25 000
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7. otázka: Hodnocení kariérního systému
Z hlediska motivace pedagogických pracovníkŧ k dalšímu vzdělávání nelze opomenout
kariérní systém. Jednoduchým výběrem z hodnotící škály se mŧţeme dozvědět hodnocení,
jaký motivační význam má současný kariérní systém.
Jak hodnotíte současný kariérní systém z hlediska motivace pedagogických pracovníků
k dalšímu vzdělávání? (označte na stupnici 1–5; 1 = velmi motivující, 5 = zcela
nemotivující)
8. otázka: Studium specializovaných činností
Tato otázka přímo oslovuje respondenty, jak se svým rozhodnutím mohou podílet na
specializovaném profesním rŧstu pracovníkŧ školy.
Umoţňujete pedagogickým pracovníkům Vaší školy studium k výkonu specializovaných
činností? (zakroužkujte jednu možnost)
ano, studium je nutný předpoklad pro výkon specializovaných činností
ano, mohou studovat, i když činnost nevykonávají
ne, specializovanou činnost mohou vykonávat i bez studia
studium bych rád umožnil, ale na naší škole nejsou podmínky
specializovanou činnost pedagogičtí pracovníci na naší škole neprovádějí
9. otázka: Důleţitost vzdělávacích oblastí
Z uvedených oblastí respondenti vybírali oblasti v rámci DVPP podle dŧleţitosti pro jejich
školu. K výběru pouţívali hodnotící škálu.
U kaţdé z následujících oblastí v rámci DVPP označte její důleţitost pro Vaši školu:
(označte na stupnici 1–5; 1 = velmi důležitá, 5 = nedůležitá)
vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP
vzdělávání v oblasti školského managementu
jazykové vzdělávání
vzdělávání v oblasti ICT
vzdělávání zaměřené na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
výchovné poradenství prevence sociálně patologických jevů
multikulturní výchova a vzdělávání
environmentální výchova
doplňování pedagogického vzdělání
vzdělávání v oborových didaktikách
jiné (uveďte jaké)
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10. otázka: Formy vzdělávání na pracovišti
Kaţdá škola vyuţívá odlišné formy vzdělávání přímo na pracovišti. Respondenti vybírali ze 7
moţností, jaké vyuţívají formy vzdělávání pedagogických pracovníkŧ na škole kromě
návštěvy vzdělávacích kurzŧ. Výběr byl směřován i na četnost forem a jejich konkrétní
potřebu.
U kaţdé z následujících forem vzdělávání pedagogických pracovníků (kromě návštěvy
vzdělávacích kurzŧ) označte X), jak je na Vaší škole vyuţívána:
běžně,
pravidelně

v konkrétní
potřebě

výjimečně

vůbec ne

konzultace s kolegy
vzájemné hospitace v rámci
školy
hospitace v jiné škole
zahraniční stáže
e-learning
vzdělávací programy na
objednávku
jiné (uveďte jaké)

11. otázka : Realizace vzdělávací aktivity dalšího vzdělávání ve Vaší škole?
Otázka zjišťuje podíl školy nebo školského zařízení na vlastní vzdělávací činnosti v rámci
DVPP. V případě kladného vyjádření respondenti odpovídali na další doplňující otázky:
12. otázka: Jakým způsobem získáváte klienty dalšího vzdělávání ve Vaší škole?
13. otázka: Jakého druhu je další vzdělávání, které Vaše škola poskytuje?
14. otázka: Které typy předmětů nebo kurzů v rámci dalšího vzdělávání se vyučují ve
Vaší škole navíc oproti předmětům schválených oborů denního studia?
15. otázka: Do kterých projektů dalšího vzdělávání je Vaše škola zapojena?
Bliţší údaje k jednotlivým otázkám neuvádím, protoţe pouze ve třech dotaznících se objevilo
kladné vyjádření, z tohoto dŧvodu upřesňující analýza otázek bude uvedena v následující
kapitole.
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7.3 Výsledky šetření
Při dotazníkovém šetření bylo osloveno 50 respondentŧ. Celkem se vrátilo 46 dotazníkŧ , 1
dotazník byl vyřazen pro formální nedostatky a 4 pro neúplnost. Do vyhodnocení bylo
zahrnuto 41 dotazníkŧ: 18 ze základních škol, 15 z mateřských škol, 7 ze středních škol a 1 ze
střediska volného času. Výsledky šetření jsou zpracovány v následujících tabulkách a grafech
v členění odpovídajícím zadání otázek.
1. otázka: Informovanost o oblastech DVPP
Všichni oslovení respondenti odpověděli kladně, informovanost o oblastech DVPP povaţují
za dostačující. Ţádný respondent nespecifikoval bliţší poţadavky na poskytování informací o
DVPP nebo jejich formu.
2. otázka: Kritéria pro výběr kurzů DVPP
Uveďte u kaţdého z následujících kritérií, nakolik je pro Vás důleţité pro výběr kurzů
DVPP: (označte na stupnici 1–5: 1 = velmi důležité, 5 = nedůležité)
Tabulka 1 Hodnocení dŧleţitosti kritérií pro výběr kurzŧ DVPP
Kritéria/Škála
pořadatelské organizace
časové rozvržení vzděl.
akcí
cena
potřeba školy
zájem
pedagog.pracovníků
jiné

1
11
4

2
6
31

3
8
3

4
1
1

5
7
2

7
4
32

26
2
29

6
26
7

1
31
4

1
11

3 – dostupnost, kvalita, pověst organizátora
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Graf 1 Výsledné šetření v roce 2008
Hodnocení důležitosti kritérií pro výběr kurzů DVPP
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Graf 2 Výsledné šetření v roce 2010
Hodnocení důležitosti kritérií pro výběr kurzů DVPP
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Zcela nejdůleţitějšími kritérii pro výběr kurzŧ DVPP jsou časové rozvrţení vzdělávacích
akcí a zájem pedagogických pracovníků. V roce 2008 se k těmto kritériím přibliţují potřeby
školy, avšak v roce 2010 se potřeba školy přesouvá k niţším škálovým hodnotám. Při výběru
kurzŧ DVPP má vyšší význam cena. Dostupnost, kvalita, pověst organizátora a odbornost
lektora jsou dalšími nově navrhovanými kritérii.
3. otázka: Získávání informací o kurzech DVPP
U kaţdého z následujících zdrojů uveďte označením X) , jak jej pouţíváte pro získávání
informací o kurzech DVPP.
Tabulka 2 Četnost zdrojŧ pro získávání DVPP
ZDROJ
tištěné bulletiny a
propagační materiály
jednotlivých
organizací
internet
televize a rozhlas
odborný periodický
tisk
denní tisk
doporučení (kolegů
z jiných škol,
zřizovatele, při účasti
na jiném kurzu apod.)
jinde

průběžně

v konkrétní
potřebě

výjimečně

vůbec ne

36

4

1

0

22
1
19

7
0
5

12
5
15

0
35
2

1

1

7

32

20

7

13

11

0

79

Graf 3 Výsledné šetření v roce 2008
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Graf 4 Výsledné šetření v roce 2010
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Ředitelé škol před účastí na kurzu věnují výběru vzdělávacích akcí náleţitou pozornost,
informace o nabídce vyhledávají zejména v propagačních materiálech a odborném
periodickém tisku, nedílnou součástí pro získávání informací se stává internet. Významné
jsou i zkušenosti a doporučení jiných osob, podle kterých jsou informace velmi objektivní.
Denní tisk a média jsou téměř nevyuţívána. V roce 2008 a 2010 jsou výsledné hodnoty
shodné.
4. otázka: Podíl pedagogických pracovníků na účasti v kurzech DVPP
Jaký podíl pedagogických pracovníků Vaší školy se v průměru ročně účastní kurzů
DVPP? (zakroužkujte jednu možnost – uvažujte fyzické osoby, ne přepočtené počty)
Tabulka 4 Prŧměrný podíl pedagogických pracovníkŧ účastnících se kurzŧ DVPP ročně
Průměrná roční účast
0%
1 - 20%
21 – 40%
41 – 60%
61 - 80%
81 – 100%

Označený počet podílu pedag. pracovníků
0
2
17
4
1
17

Graf 5 Výsledné šetření v roce 2008
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Graf 6 Výsledné šetření v roce 2010
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V šetření z roku 2008 se v polovině škol prŧměrně účastnila ročně kurzŧ DVPP více neţ
třetina pedagogických pracovníkŧ. Je známo, ţe čím dŧleţitější pro školu je při výběru kurzu
zájem pedagogických pracovníkŧ a potřeby školy, tím menší podíl pedagogických pracovníkŧ
ze školy se kurzŧ účastní. Naopak čím dŧleţitější je cena a časové rozvrţení akce, tím je podíl
větší. Jinými slovy, čím více se řídí škola vlastní poptávkou, tím méně pedagogŧ na kurzy
pošle – poptávka školy účast spíš brzdí. Čím více přihlíţí k organizační stránce věci (tj. k
příznivé ceně, obsahovému a časovému rozvrţení), tím se účastní víc lidí.
O dva roky později se situace zásadně změnila. Téměř v polovině škol (42%) se vzdělává
více neţ třetina pedagogických pracovníků nebo téměř většina (41%) pedagogických
pracovníkŧ.
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5. otázka: Formy kurzů
Jaké formy kurzů nejčastěji Vaši pedagogičtí pracovníci absolvují? (zakroužkujte jednu
možnost)
Tabulka 5 Výběr forem DVPP
Zvolená moţnost

Forma kurzu
krátkodobé semináře a školení
nejvýše 14denní semináře a školení
nejvýše jednosemestrální distanční
vzdělávání
vícesemestrální distanční vzdělávání
jiné

41
0
0
0
0

Graf 7 Výsledné šetření v roce 2008
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jiné - akce na zakázku
85%

Podle grafu 7 z roku 2008 absolutně převaţující formou DVPP, kterou preferují ředitelé škol
pro své pedagogické pracovníky, jsou krátkodobé kurzy (85% respondentŧ). V roce 2010
má šetření jednoznačný výsledek. Všichni respondenti zvolili krátkodobé kurzy a školení.
Pro volbu kurzŧ hraje roli několik faktorŧ: provozní zajištění výuky v době nepřítomnosti
pedagoga, tematická rozmanitost, časová nenáročnost, dostupnost, cenová přijatelnost,
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celkový objem finančních prostředkŧ na DVPP, reálná moţnost splnění ročního plánu DVPP,
(příloha č.5) a stabilizace pedagogického sboru.

6. otázka: Roční objem finančních prostředků na kurzy DVPP
Jaký objem finančních prostředků ročně vydá Vaše škola na kurzy DVPP? (zakroužkujte
jednu možnost)
Tabulka 6 Roční objemu finančních prostředkŧ v Kč vynaloţených na DVPP
Roční objem finančních prostředků
žádný
do 5 000
5 001-10 000
10 001- 25 000
více než 25 000

Zvolená moţnost
0
2
15
12
12

Graf 8 Výsledné šetření v roce 2008
Roční objem finančních prostředků na kurzy
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Graf 9 Výsledné šetření v roce 2010
Roční objem finančních prostředků na kurzy
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V roce 2008 polovina ředitelŧ škol vydala ročně na kurzy DVPP více neţ 25 tisíc Kč, druhá
polovina vydala do 25 tisíc Kč. V roce 2010 se financování do DVPP rozdělilo přibliţně na
třetiny. Třetina ředitelů (29%) vydá ročně do 25 tisíc, třetina (29%) více neţ 25 tisíc a
poslední (37%) vydá ročně do 10 tisíc. Tuto změnu ovlivnil rozšířený výběr respondentŧ o
ředitelky mateřských škol. Také je rozhodující velikost školy a výše prostředkŧ vyčleněných
na DVPP, ale z odpovědí vyplývá, ţe ředitelé škol podporují DVPP a snaţí se efektivně
skloubit finanční hledisko s profesním zájmem pedagogŧ a potřebou školy. Dosavadní praxe
nahodilých návštěv vzdělávacích akcí není z tohoto pohledu proto udrţitelná. Kvalitní školení
a tréninky budou stále draţší, proto selekce nabídek nejdŧleţitějších vzdělávacích institucí a
firem bude nutná zejména s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředkŧ na tuto
oblast rozvoje zaměstnancŧ. Dalším kritériem ovlivňujícím sníţení finančních prostředkŧ
s moţností zvýšení vzdělávacích akcí je realizace rozvojových programŧ, kterými školy
získají účelové prostředky na DVPP.
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7. otázka: Hodnocení kariérního systému
Jak hodnotíte současný kariérní systém z hlediska motivace pedagogických pracovníků
k dalšímu vzdělávání? (označte na stupnici 1–5; 1 = velmi motivující, 5 = zcela
nemotivující)
Tabulka 7 Vliv kariérního systému na motivaci k DVPP
Škála

Výše motivace
1
2
3
4
5

0
2
4
28
7

Graf 10 Výsledky šetření v roce 2008
Vliv kariérního systému na motivaci k DVPP
0%
5%
20%
40%
1
2
3
4
5
35%

86

Graf 11 Výsledky šetření v roce 2010
Vliv kariérního systému na motivaci k DVPP
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Z hlediska motivace pedagogŧ k dalšímu vzdělávání v roce 2008 hodnotilo současný kariérní
systém 33% ředitelŧ jako nemotivující a hodnotí stupněm 5. Značná část (27% ) ředitelŧ
hodnotí stupněm 4 a posuzuje kariérní řád jako málo motivující. Stupněm 3 jako prŧměrně
motivující hodnotilo 20% ředitelŧ. Negativní názory vedoucích pracovníkŧ posuzující
kariérní systém se ještě prohloubily v roce 2010 – 68% ředitelŧ hodnotí kariérní stupněm 4 a
17 % stupněm 5. Pozitivní hodnocení stupněm 2 – 5% respondentŧ vypovídá o současném
postavení kariérního systému a jeho absolutní nefunkčnosti.

8. otázka: Studium specializovaných činností
Umoţňujete pedagogickým pracovníkům Vaší školy studium k výkonu specializovaných
činností ?(zakroužkujte jednu možnost).
Tabulka 8 Podpora DVPP ředitelem školy
Moţnost studia
ano, studium je nutný předpoklad pro výkon specializovaných
činností
ano, mohou studovat, i když činnost nevykonávají
ne, specializovanou činnost mohou vykonávat i bez studia
studium bych rád umožnil, ale na naší škole nejsou podmínky
specializovanou činnost pedag.pracovníci naší školy neprovádějí

Počet odpovědí
25
15
0
1
0
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Graf 12 Výsledky šetření v roce 2008
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Graf 13 Výsledné šetření v roce 2010
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V roce 2008 pro 70% ředitelŧ škol je studium nutný předpoklad k výkonu specializovaných
činností a umoţňují studium, i kdyţ pedagogové specializovanou činnost nevykonávají.
V roce 2010 se sledované hodnoty výrazně nemění.
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9. otázka: Důleţitost vzdělávacích oblastí
U kaţdé z následujících oblastí v rámci DVPP označte její důleţitost pro Vaši školu:
(označte na stupnici 1–5; 1 = velmi důležitá, 5 = nedůležitá)
Tabulka 9 Dŧleţitosti oblastí DVPP
Oblast vzdělávání/Škála

1

2

3

4

5

vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP
vzdělávání v oblasti školského
managementu
jazykové vzdělávání
vzdělávání v oblasti ICT
vzdělávání zaměřené na výuku
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
výchovné poradenství a prevence
sociálně patologických jevů
multikulturní výchova a
vzdělávání
environmentální výchova
doplňování pedagogického
vzdělávání
vzdělávání v oborových
didaktikách
jiné (uveďte jaké)

31
9

3
13

4
17

1
1

2
1

28
16
3

8
17
19

2
6
16

2
2
3

1
0
0

14

16

6

5

0

2

23

7

9

0

13
8

15
24

11
7

2
0

0
2

20

2

18

1

0

0

Při dotazníkovém šetření v roce 2008 za nejdŧleţitější oblasti DVPP byly povaţovány tvorba
ŠVP, jazykové vzdělávání, doplňování pedagogického vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT.
Téměř pro polovinu ředitelŧ byla významnou oblastí DVPP vzdělávání zaměřené na výuku
ţákŧ se SPU. Jde o oblasti, které nejtěsněji souvisejí s vnímáním vlastních potřeb školy.
Prŧměrnou dŧleţitost zaujímá multikulturní a environmentální výchova, vzdělávání v oblasti
školského managementu, vzdělávání v oborových didaktikách, výchovné poradenství

a

prevence sociálně patologických jevŧ. V roce 2010 se stále drţí v popředí vzdělávacího
zájmu oblast ŠVP, po ukončení tvorby ŠVP a jeho zavedení do všech škol se změnily i
oblasti vzdělávání. V popředí zájmu pedagogŧ je jazykové vzdělávání a doplňující
vzdělávání. Dalšími významnými oblastmi jsou oblasti zaměřené na: ICT, SPU, výchovné
poradenství, multikulturní výchovu, didaktiku a doplňující studium. Z přehledné tabulky
9 vyplývá, ţe vybrané oblasti náleţí k preferovaným oblastem DVPP a ţe ţádná z nich nestojí
v pozadí. Výsledné hodnoty potvrzují význam DVPP profesní rŧst pedagogických
pracovníkŧ.
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Graf 14 Výsledné šetření v roce 2008
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Graf 15 Výsledné šetření v roce 2010
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10. otázka: Formy vzdělávání na pracovišti
U kaţdé z následujících forem vzdělávání pedagogických pracovníků (kromě návštěvy
vzdělávacích kurzŧ) označte X), jak je na Vaší škole vyuţívána:
Tabulka 10 Neinstitucionální formy vzdělávání
FORMA/VYUŢITÍ

konzultace
s kolegy
vzájemné
hospitace
v rámci školy
hospitace v jiné
škole
zahraniční stáže
e-learning
vzdělávací
programy na
objednávku
jiné (uveďte
jaké)

běžně,
pravidelně
39

v konkrétní
potřebě
2

výjimečně

vůbec ne

0

0

10

6

14

11

0

15

11

5

0
3

0
25

14
8

27
5

4

19

7

11

0

Pro rok 2008 kromě vzdělávacích kurzŧ byly na školách nejčastěji a v konkrétní podobě
vyuţívány konzultace s kolegy. Významné byly vzájemné hospitace v rámci školy, avšak
hospitace v jiné škole ředitelé příliš nepodporovali. Nejméně byly na školách uskutečňovány
zahraniční stáţe. V

současném dotazníkovém šetření

převaţují pravidelné konzultace

s kolegy, pro úsporu času a z dŧvodu zvýšené informační gramotnosti pedagogŧ začínají být
časté i e-learningové kurzy. V poslední době se nabízí školám sluţby uskutečnit vzdělávací
akci přímo ve škole a podle potřeb školy. Tyto akce na objednávku – zakázku bývají velmi
efektivní. Vzájemné hospitace v rámci školy jsou méně časté neţ v jiné škole. Shodné pro
oba srovnávané roky je nízká účast na zahraničních stáţích.
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Graf 16 Výsledné šetření v roce 2008
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Graf 17 Výsledné šetření v roce 2010

e-learning
zahraniční
stáže
hospitace v
jiné škole
vzájemné
hospitace
v rámci
školy

vůbec ne
výjimečně

konzultace
s kolegy

Forma vzdělávání

vzdělávací
programy
na
objednávku

jiné

Formy vzdělávání mimo pracoviště

v konkrétní potřebě
běžně, pravidelně

0

20

40

60

Počet respondentů

94

11. otázka: Realizace dalšího vzdělávání v rámci školy
Tuto otázku zodpověděli kladně pouze 3 respondenti, ti pokračovali v odpovědích na dále
kladené otázky.
12. otázka: Způsob získávání klientů pro DV
Všichni respondenti získávají nové klienty pomocí propagačních materiálů nebo inzerátů,
jeden respondent uvedl zprostředkování krajským centrem celoţivotního učení.
13. otázka: Druh DV poskytované školou
Druh poskytovaného DV závisí na typu školy: ZŠ organizuje DVPP, SŠ poskytuje přípravu
na povolání a středisko volného času realizuje zájmové vzdělávání.
14.otázka: Typy předmětů nebo kurzů vyučovaných v rámci DVPP

ZŠ
cizí jazyky
BOZP, PO

SŠ
učební obory

SVČ
cizí jazyky
umělecké a řemeslné
předměty

zdravotnictví

15. otázka: Zapojení do projektů
ZŠ vyuţila moţnost realizovat nové vzdělávací aktivity dalšího vzdělávání vyuţitím
globálních grantů a vyuţitím regionálního operačního programu (Praha). V případě SŠ
ovlivnilo vzdělávací aktivity DV zapojení do globálních grantŧ.
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ZÁVĚR
Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ je nezbytným předpokladem úspěšné školské
reformy, protoţe nositeli změn ve školství jsou jedině sami učitelé. Změny ve společnosti jsou
natolik dynamické, ţe bez systematického a koordinovaného celoţivotního učení nebude
moţné, aby učitelé uměli reagovat na poţadavky konceptu učící se společnosti a tímto
směrem připravovat i své ţáky. Tento klíčový význam dalšího vzdělávání a profesní rŧstu
pedagogŧ byl rozhodující pro zvolení tématu mé závěrečné bakalářské práce.
V úvodu teoretické části jsem se snaţila vypracovat historický vývoj dalšího vzdělávání
učitelů od tereziánských reforem do roku 1989, dále pak proměny podmínek dalšího
vzdělávání v 90.letech 20.století a význam reformy státní správy v roce 2000. V navazující
kapitole Monitoring a význam institucionálního vzdělávání se podařilo podrobně zachytit
současnou síť institucí s orientačním přehledem nabídek a programŧ DVPP i s přihlédnutím
na evropské vzdělávací cíle a vývojové trendy.
Druhým stěţejním tématem bakalářské práce je kariérní systém pedagogických
pracovníkŧ. Zatímco nástin metod vzdělávání na pracovišti má konkrétní podobu a
vyuţitelnost pro profesní rŧst pedagoga i jeho sebehodnocení, toto tvrzení neplatí pro kariérní
řád. V současném školském systému je kariérní řád nefunkční a kariérový postup je
omezen, i kdyţ přišla další snaha znormovat kvalitu učitele v podobě navrhovaného
dokumentu Standard kvality profese učitele.
V druhé empirické části byla obě zvolená témata DVPP a kariérní rŧst podrobena analýze,
výsledným šetřením byla získána fakta a údaje od vedoucích pedagogických pracovníkŧ,
která byla časově a obsahově porovnávána. Komentáři k jednotlivým oblastem šetření vznikla
konfrontace legislativního a skutečného stavu a vzhledem k tomu, ţe dotazníkové šetření bylo
uskutečněno v rámci vypracování mé závěrečné práce studia pro vedoucí pedagogické
pracovníky, byla vyuţita i moţnost srovnat situaci v roce 2008 s aktuálními zjištěními.
Výsledky šetření obou časových úsekŧ potvrdily význam DVPP pro profesní růst
pedagogů a jejich podíl na růstu kariéry za dosavadní nefunkčnosti kariérního řádu.
Při vypracování práce jsem myslela také na její vyuţití v praxi. Souhrnný a ucelený
přehled institucionálního vzdělávání mŧţe pomoci vedoucím pracovníkŧm při tvorbě plánu
DVPP, tvorbě portfolií pedagogŧ, hodnocení pracovníkŧ i autoevaluaci školy. Vzhledem
k tomu, ţe DVPP se bude proměňovat podle současného stavu ve školství a potřeby
pedagogŧ, vzhledem k tomu, ţe budoucnost kariérního řádu není stále zřetelná, je otevřena
cesta se zvoleným tématem opět zabývat.
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www.edu.cz - Školský vzdělávací a informační portál



www.pedf.cuni.cz/uprps - Pedagogická fakulta UK Praha
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http://csmweb.pedf.cuni.cz/csm/ - Centrum školského managementu PedF UK Praha



www.etwinning.net



www.naep.cz – Národní agentura pro evropské vzdělávání



www.csvs.cz – centrum pro studium VŠ

100

PŘÍLOHY
Příloha č.1
Tabulka 1
Země
Belgie
Francouzské spol.
Belgie
Vlámské spol.
Dánsko
Německo

Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie

OFICIÁLNÍ ZAVEDENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní

Primární

Nižší
sekundární

Vyšší
sekundární

1993

1993

1990

1990

neoficiálně od
1951

neoficiálně od
1951

1989

1989

neoficiálně od
1951

neoficiálně od
1951

neoficiálně od
počátku 20.století

neoficiálně od
konce 19.století

neoficiálně od
konce 19.století

neoficiálně od
konce 19.století

1972
1958

1922
1958

1910
1965

1910
1969

neoficiálně od
1952

neoficiálně od
1952

1971

1971

1971

1971

1974

1974

1974

1974
1983
1976

1983
1976

neoficiálně od
1945

neoficiálně od
1945

1989

Skotsko
Island

Norsko

neoficiálně od 1950 neoficiálně od 1950

1990/91
1976

1990/91
1976

neoficiálně od 1945 neoficiálně od 1945

1948

1948

1948

neoficiálně od
konce 19.století

neoficiálně od
konce 19.století

1989

1989

1989

předtím neoficiálně

předtím neoficiálně

1971

1971

1971

neoficiálně od
1893

neoficiálně od
1894

neoficiálně od 1930 neoficiálně od 1930

1962

1962

1970

neoficiálně od
konce 19.století

neoficiálně od
konce 19.století

neoficiálně od
konce 19.století

1944

1944

1944

předtím neoficiálně

předtím neoficiálně

předtím neoficiálně

1975

1975

1975

1975

neoficiálně od
1967

neoficiálně od
1967

1973

1971

1973

neoficiálně od 1952 neoficiálně od 1952

neoficiálně od
konce 19.století

1984

Švédsko

Velká Británie
Anglie, Wales
a Severní Irsko
Velká Británie

neoficiálně od 1951 neoficiálně od 1951

1992
1947

předtím neoficiálně předtím neoficiálně

Finsko

1989

1987
1947

Rakousko

Portugalsko

1989

1987
1947

neoficiálně od
1950

Lucembursko
Nizozemsko

neoficiálně od 1951 neoficiálně od 1951

neoficiálně od 1967 neoficiálně od 1967

1971

organizováno

organizováno

ministerstvem

ministerstvem

od 1963

od 1952/53

1973

1973

1987
předtím
financováno
ministerstvem, ale
vedeno asociací
učitelů

1973
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Příloha č.2

Příloha č.2 k vyhlášce č.317/2005 Sb.

www.mvcr.cz – Sbírka zákonŧ
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Příloha č.3
Tabulka 3 Kariérní řád pedagogických pracovníků – atestace a zařazení
Stupeň

Zařazení

Poţadavky

Atestace A

1

asistent učitele,
učitel mateřské
školy

(Moţnost studovat VŠ při
zaměstnání)

1b

Nekvalifikovaný
učitel (tento
stupeň bude
platit pouze v
přechodné době
1 roku)

maturita na
střední
pedagogické
škole
VŠ
nepedagogická
(státní zkouška
z odborného
předmětu)

2

kvalifikovaný
učitel

VŠ
pedagogická
(státní zkouška
z pedagogiky,
psychologie a
aprobačních
předmětŧ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

9.

ředitel

4

inspektor

VŠ
pedagogická +
všechny
atestace A
VŠ
pedagogická +
všechny
atestace A +
některé
atestace B

Plat
60% +10% za
kaţdou
atestaci A
nebo B
80% (mínus
10% za
kaţdou
chybějící
státní zkoušku
(pedagogika,
psychologie))
100% +10%
za kaţdou
atestaci A
nebo B

(Nutnost doplnění státní
zkoušky z pedagogiky a
psychologie)

7.

3

Atestace B

angličtina;
další cizí jazyk;
počítačová
gramotnost;
školský
management;
školské právo;
komunikační
výchova;
pedagogické a
psychologické
poradenství;
lektor pedagogické
praxe (studenti,
začínající učitelé);
případně další
obor (zŧstává
otevřeno pro další
diskuzi)

200% +10%
za kaţdou
atestaci B
1.

2.
3.

4.

5.

6.

lektor
akreditovaného
programu
dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníkŧ;
autor učebních
textŧ;
odborná
publikační
činnost;
titul docent,
profesor,
doktor (za
jménem);
evaluační
(tvorba testŧ
atd.);
případně další
obor (zŧstává
otevřeno pro
další diskuzi)

200% +10%
za kaţdou
atestaci B

Příloha č.4
DOTAZNÍK: DVPP A KARIÉRNÍ ŘÁD
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1. Cítíte se dostatečně informováni o oblasti DVPP?
a) ano
b) ne (specifikujte poţadavky, např. jaké informace postrádáte, v jaké formě apod.)
2. Uveďte u kaţdého z následujících kritérií, nakolik je pro Vás důleţité pro výběr
kurzů DVPP: (označte na stupnici 1–5: 1 = velmi důležité, 5 = nedůležité)
a) zájem pedagogických pracovníkŧ
1 2 3 4 5
b) potřeby školy
1 2 3 4 5
c) cena
1 2 3 4 5
d) časové rozvrţení jednotlivých vzdělávacích akcí
1 2 3 4 5
e) pořadatelská organizace
1 2 3 4 5
f) jiné (uveďte jaké) ………………………………………………………………..
3. U kaţdého z následujících zdrojů uveďte označením X) , jak jej pouţíváte pro
získávání informací o kurzech DVPP:
prŧběţně
v konkrétní potřebě výjimečně
vŧbec ne
tištěné bulletiny a
propagační materiály
jednotlivých organizací
internet
televize a rozhlas
odborný periodický tisk
denní tisk
doporučení (kolegŧ z jiných
škol, zřizovatele, při účasti
na jiném kurzu apod.)
jinde (uveďte kde)
4. Jaký podíl pedagogických pracovníků Vaší školy se v průměru ročně účastní kurzů
DVPP? (zakroužkujte jednu možnost – uvažujte fyzické osoby, ne přepočtené počty)
a) 0 %
b) 1 – 20 %
c) 21 – 40 %
d) 41 – 60 %
e) 61 – 80 %
f) 81 – 100 %
5. Jaké formy kurzů nejčastěji Vaši pedagogičtí pracovníci absolvují? (zakroužkujte jednu
možnost)
a) krátkodobé semináře a školení (do 2 dnŧ)
b) nejvýše 14denní semináře a školení
c) nejvýše jednosemestrální distanční vzdělávání
d) vícesemestrální distanční vzdělávání
e) jiné (uveďte jaké) ……………………………………………………………………
6. Jaký objem finančních prostředků ročně vydá Vaše škola na kurzy DVPP?
(zakroužkujte jednu možnost)
a) ţádný
b) do 5 000,-
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c) 5 001,- – 10 000,d) 10 001,- – 25 000,e) více neţ 25 000,7. Jak hodnotíte současný kariérní systém z hlediska motivace pedagogických
pracovníků k dalšímu vzdělávání? (označte na stupnici 1–5; 1 = velmi motivující, 5 = zcela
nemotivující)
1 2 3 4 5
8. Umoţňujete pedagogickým pracovníkům Vaší školy studium
specializovaných činností (zakroužkujte jednu možnost).
a) ano, studium je nutný předpoklad pro výkon specializovaných činností
b) ano, mohou studovat, i kdyţ činnost nevykonávají
c) ne, specializovanou činnost mohou vykonávat i bez studia
d) studium bych rád umoţnil, ale na naší škole k tomu nejsou podmínky
e) specializovanou činnost pedagogičtí pracovníci naší školy neprovádějí

k výkonu

9. U kaţdé z následujících oblastí v rámci DVPP označte její důleţitost pro Vaši školu:
(označte na stupnici 1–5; 1 = velmi důležitá, 5 = nedůležitá)
a) vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP
1 2 3 4 5
b) vzdělávání v oblasti školského managementu
1 2 3 4 5
c) jazykové vzdělávání
1 2 3 4 5
d) vzdělávání v oblasti ICT
1 2 3 4 5
e) vzdělávání zaměřené na výuku ţákŧ se speciálními vzděl. potřebami 1 2 3 4 5
f) výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevŧ
1 2 3 4 5
g) multikulturní výchova a vzdělávání
1 2 3 4 5
h) environmentální výchova
1 2 3 4 5
i) doplňování pedagogického vzdělání
1 2 3 4 5
j) vzdělávání v oborových didaktikách
1 2 3 4 5
k) jiné (uveďte jaké)…………………………………………………………………….
10. U kaţdé z následujících forem vzdělávání pedagogických pracovníků (kromě
návštěvy vzdělávacích kurzŧ) označte X), jak je na Vaší škole vyuţívána:
běţně,
v konkrétní
výjimečně
vŧbec ne
pravidelně
potřebě
konzultace s kolegy
vzájemné hospitace v rámci
školy
hospitace v jiné škole
zahraniční stáţe
e-learning
vzdělávací programy na
objednávku
jiné (uveďte jaké)
11. Realizujete vzdělávací aktivity dalšího vzdělávání ve Vaší škole?
a) ano
b) ne
V případě, ţe ano vyplňte otázku12-15.
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12. Jakým způsobem získáváte klienty dalšího vzdělávání ve Vaší škole?
a) pomocí propagačních materiálŧ nebo inzerátŧ
b) pomocí reklamy nebo inzerátŧ na internetu
c) prostřednictvím úřadu práce
d) prostřednictvím krajského centra pro celoţivotní učení
e) jiným zpŧsobem, uveďte jakým:
13. Jakého druhu je další vzdělávání, které Vaše škola poskytuje?
a) příprava na povolání
b) rekvalifikace
c) zájmové vzdělávání
d) další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ
e) jiný, uveďte jaký:
14. Které typy předmětů nebo kurzů v rámci dalšího vzdělávání se vyučují ve Vaší škole
navíc oproti předmětům schválených oborů denního studia?
a) cizí jazyky
b) informatika a výpočetní technika
c) ekonomika a účetnictví
d) zdravotnictví
e) autoškola, BOZP, školení poţární ochrany
f) učební obory
g) umělecké a řemeslné předměty/kurzy
h) jiné, uveďte jaké:
i) nevyučují se ţádné předměty/kurzy nad rámec předmětŧ ve schválených oborech
denního studia
g) ekonomika a účetnictví
h) umělecké a řemeslné předměty/kurzy
i) jiné, uveďte jaké:
j) zdravotnictví
k) ţádné předměty/kurzy vyučované v rámci dalšího vzdělávání neodpovídají předmětŧm
ve schválených oborech denního studia
15. Do kterých projektů dalšího vzdělávání je Vaše škola zapojena?
a) UNIV
b) globální granty
c) ROP NUTS II (regionální operační programy)
d) jiné, uveďte jaké:
e) není zapojena do ţádného projektu

Příloha č.5

PLÁN DVPP
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Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Název zřizovatele
Součásti školy
Vedoucí a hospodářští pracovníci
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)
Pojmenování výchozího stavu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Institucionální vzdělávání/dosaţeno
1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium
c) Studium specializace v pedagogice
d) Studium pro asistenta pedagoga
e) Studium pro ředitele škol
f) Studium k rozšíření odborné kvalifikace
1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programŧ
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevŧ
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy
1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Předmět

Počet
kurzů

Zaměření kurzů

Pedagogika a psychologie
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Sociálně patologické jevy
RVP ZV
Informační a komunikační
technologie
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
BOZP, PO, 1.pomoc
Zdravotník

2 Samostudium
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
přísluší pedagogickým pracovníkŧm volno v rozsahu 12 pracovních dnŧ ve školním roce,
nebrání-li tomu váţné provozní dŧvody (§ 24 odst. 7 zákona).
Prázdniny
Počet dnů
Samostudium
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Celkem

Komentář ředitele školy:
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