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1 Úvod 

 

 Problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) 

představuje poměrně obsáhlou oblast ke zkoumání. Její význam nabývá na důležitosti 

zejména v dnešní době, kdy je postupně kladen stále větší důraz na kvalitu vzdělávacího 

procesu, internacionalizaci, začleňování moderních technologií do výuky a jejich kompetentní 

využívání a v neposlední řadě i na celoživotní vzdělávání. Spolu s tím, jak je průběžně 

upravována náplň studia a požadavky na absolventy tak, aby odpovídaly moderní době, musí 

být tyto požadavky reflektovány i v oblasti přípravy pedagogických pracovníků.  

 Změna pojetí výuky jde ruku v ruce i s pojetím aktuální podoby školského 

managementu. Škola se v oblasti řízení začíná stále více podobat chování komerčních 

subjektů, musí reflektovat požadavky trhu, být konkurenceschopná, profilovat se v nějakém 

směru a její řízení nemůže být strnulé a rigidní. Přístup samotného managementu školy 

zásadním způsobem ovlivňuje podobu DVPP, i když část odpovědnosti pochopitelně leží i na 

samotných pedagogických pracovnících, jejich ochotě dále se vzdělávat a přistupovat ke 

vzdělávání odpovědným způsobem. DVPP v tomto směru představuje prostředek 

managementu, jak udržet instituci dlouhodobě konkurenceschopnou a reflektující požadavky 

regionu, trhu práce a potažmo vzdělávacích potřeb společnosti a státu.  

 Možnosti realizace DVPP jsou v dnešní době značně členité. Vzdělávání může být 

realizováno prezenční či distanční formou, v místě působení pedagoga či na školení, kam je 

nutno se dopravit, samostudiem, apod. Může sloužit ke zvyšování nebo doplňování 

kvalifikace, případně k doplnění znalostí o aktuální poznatky v daném oboru.  

Tato práce si klade za cíl analyzovat současný stav DVPP na českých školách, jakými 

formami je realizováno a jakým způsobem se k této problematice staví samotní ředitelé škol. 

Cílem je prozkoumat preferované pojetí DVPP a přístup managementu k celé problematice 

dalšího vzdělávání. Významnou roli v provedené analýze také hraje do jaké míry se na 

plánování DVPP podílí samotní pedagogičtí pracovníci a do jaké míry jsou brány v úvahu 

jejich požadavky.  

 V rámci této práce bude poskytnut ucelený přehled metod a prostředků, které jsou pro 

DVPP využívány, přičemž okrajově bude zmíněn i legislativní kontext, o který se tyto aktivity 

musí opírat. Další významná část práce je zaměřena na popis provedení a interpretaci 

výsledků dotazníkového šetření, které bylo realizováno formou elektronicky rozeslaného 

dotazníku.  
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 Je vhodné na tomto místě zdůraznit, že práce si neklade za cíl řešit otázky plánování 

DVPP, ale zaměřuje se na samotnou realizaci a zejména formu této realizace. Klíčové otázky 

spočívají v tom, jaké způsoby realizace DVPP se v praxi nejvíce osvědčují a které naopak 

selhávají.  

 Prováděné dotazníkové šetření má za cíl analyzovat aktuální stav DVPP v podobě, 

v jaké je realizován na současných českých školách. Je v zájmu samotných vzdělávacích 

institucí, aby bylo DVPP co možná nejefektivnější. Vzhledem k tomu, že plán DVPP 

sestavují ředitelé škol, mělo by být v jejich zájmu začlenit do něj fungující přístupy, které 

vyhovují jak potřebám školy, tak i samotným pedagogům. Nastavit správnou rovnováhu mezi 

prioritami školy a preferencemi pedagogů není lehký úkol. Hlavní využitelnost výsledků 

práce tedy spočívá v navržení optimálního pojetí DVPP a poskytnutí jasně zdůvodněných 

vodítek, jak jej realizovat.  

 Výsledky této práce jsou využitelné i samotnými organizátory DVPP, protože mohou 

nabídku lépe přizpůsobit poptávce a zaměřit se na formu DVPP, která maximalizuje dosažené 

výsledky.  
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2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

2.1  Obecné informace 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je pojem velmi široký a 

zahrnující mnoho aspektů. Jedná se v první řadě o systematický, nepřetržitý a koordinovaný 

proces, který navazuje na pregraduální vzdělání a trvá po celou dobu učitelovy profesní dráhy. 

Podílí se na celoživotním rozvíjení profesních kompetencí a trvalém osobnostním rozvoji 

učitele a sehrává velmi důležitou roli v prosazování změn vedoucích k transformaci školství. 

Je rovněž nutno připomenout, že DVPP je často chápáno jako součást profesního 

rozvoje pedagogických pracovníků, který zahrnuje všechny činnosti rozvíjející dovednosti, 

znalosti i osobní kvality učitelů a které může, kromě samostudia a cíleného vzdělávání, 

probíhat i formou přirozeného vývoje, formou praktických pedagogických činností apod. 

Všechny složky profesního rozvoje se však doplňují a někdy je těžké striktně je od sebe 

odlišit a kategorizovat je. Jasným specifikem DVPP, na rozdíl od ostatních složek profesního 

rozvoje, je jeho institucionální charakter. Kohnová (2004, str. 60) ho charakterizuje takto: 

„institucionalizované, na různých úrovních koncipované a řízené vzdělávání skupin učitelů 

v praxi, zaměřené na rozvoj vzdělávání a rozvoj školy jako instituce“. Jinými slovy, je zde 

řečeno, že DVPP se odehrává na určeném místě, v určenou dobu a má jasný cíl a obsah a jeho 

absolvování je doloženo dokladem o úspěšném ukončení. Může být realizováno 

prostřednictvím širokého spektra forem a metod, viz (Kohnová, 2004).  

 

2.2  Cíle DVPP 

 

Základní cíle DVPP jsou často vymezovány spíše obecně a z těchto obecných cílů jsou 

pak formulovány konkrétní cíle zaměřené na jednotlivce, školy a zejména studenty a žáky 

škol. Obecné cíle formuluje například Kohnová (2004, str. 62)
1
: 

 

- zdokonalování profesních dovedností učitele, 

- vnitřní rozvoj školy, 

- zdokonalování vyučovacího a učebního procesu, 

                                                           
1
 Autorka se zde odkazuje na práci: HOEBEN, W. Th. J. G. In-service education of educational personnel in 

comparative studies. Report of a Unesco joint study in the field of education. S°Gravenhage: Stichting voor 
Onderzoek van het Onderwijs, 1986.  
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- instrument v inovační politice a změnách ve vzdělávání, 

- osobní vývoj učitelů. 

 

Tyto obecné cíle jsou pak různými autory dále specifikovány. Lazarová uvádí jako příklad 

Perrenoudovu klasifikaci cílů směřujících k rozvoji instituce (Lazarová, 2006, str. 16)
2
: 

- zlepšit kompetence pracovníků a tedy působení i efektivitu organizace, 

- zajistit konformitu učitelů ke stanoveným pravidlům, 

- rozvíjet kolektivní identitu, sdílenou kulturu, 

- stimulovat pracovníky pro nové ambiciózní cíle, 

- vytvořit skupinu expertů – vzdělavatelů a vzdělávaných – pro přemýšlení o praxi, 

kompetencích a změnách v instituci 

- stimulovat změnu (obecně) nebo jednotlivé inovace, 

- otevřít organizaci vnějším přínosům přizváním lektorů do instituce nebo vysílat 

pracovníky vzdělávat se mimo, 

- rozeznávat neúčinnost oddělení, pracovníků a pracovat s nimi apod. 

 

Dá se ovšem říci, že všechny klasifikace cílů dalšího vzdělávání mají některé společné rysy, a 

to zejména fakt, že by DVPP mělo přispívat k zlepšení praxe, vést k profesionalizaci učitelů a 

připívat k realizaci změn ve školství.  

Jak bylo uvedeno v předešlém výčtu, jedním z cílů DVPP je zdokonalování profesních 

dovedností pedagogů, respektive zlepšování jejich profesních kompetencí. Škála těchto 

kompetencí je nesmírně široká, protože specifikem povolání učitele je, že kromě konkrétní 

oborové specializace, vyžaduje a pedagogickou odbornost a v neposlední řadě rovněž 

mimořádné všeobecné vzdělání. Kohnová (2004, str. 68) v této souvislosti používá 

kategorizaci kompetencí, jejíž součástí jsou kategorie zaměřené na praktickou činnost učitele 

ve třídě, kategorie mající všeobecně vzdělávací charakter a v neposlední řadě i modely 

vzdělávání zaměřené na adaptivní kompetence. Výčet modelů DVPP vzhledem k rozvíjení 

kompetencí podle Kohnové je tedy následující (2004, str. 68):  

1. Oborově-předmětové: do této skupiny řadíme vzdělávací akce zaměřené na 

aprobace, tedy na předmětovou odbornost.  

                                                           
2
 Autorka zde dle svých slov vychází z práce (Perrenoud, 1994).  
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2. Předmětově-didaktické: zde je kladen důraz na podporu transformace vědeckých 

poznatků a dalších výchovných a vzdělávacích obsahů tak, aby odpovídaly potřebám 

určité skupiny žáků 

3. Kombinovaná forma předchozích modelů 

4. Interdisciplinární modely 

5. Pedagogicko-psychologické: do této skupiny lze zařadit akce zaměřené na rozvoj 

kompetencí komunikativních, diagnostických a intervenčních, poradenských a 

konzultačních, kompetence reflexe vlastní činnosti, manažerské a organizační 

kompetence apod. 

6. Všeobecně vzdělávací: jedná se o programy zaměřené na rozvoj učitelovi osobnosti 

7. Zaměřené na rozvoj školy, nové situace ve školním prostředí: programy zaměřené 

na změny vzdělávacích procesů, klima školy, tvorbu školního kurikula, projekty 

orientované na potřeby specifických skupina žáků apod. 

8. Zaměřené na aktuální výchovné a poradenské problémy: tyto programy jsou 

vytvářeny na základě aktuální vzdělávací nebo společenské potřeby 

 

2.3  Právní zakotvení DVPP a jeho pozice v dalších klíčových dokumentech 

 

Odhlédneme-li nyní od cílů a obecných charakteristik DVPP a podíváme-li se na 

DVPP z formálnějšího hlediska, můžeme DVPP jako celek lze rozdělit do několika skupin, 

které jsou vymezeny ve Vyhlášce č. 317/2005 Sb. (Vyhláška, 2005). Jedná se o studium ke 

splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů, jehož absolvováním je dosaženo 

plné způsobilosti k výkonu pedagogické činnosti. Patří sem studium v oblasti pedagogických 

věd, pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga, studium pro ředitele škol a školských 

zařízení a studium k rozšíření odborné kvalifikace, studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky, pro výchovné poradce a studium k výkonu specializovaných činností. Toto 

studium je organizováno vysokými školami příslušného zaměření a je organizováno jak 

formou denní, tak i kombinovanou či distanční. Jeho absolvováním získá student (pedagog) 

vyšší kvalifikační stupeň a tím i možnost zařazení do vyššího platového stupně.  

Kromě studií k získání potřebné kvalifikace však DVPP zahrnuje rovněž studium 

k prohlubování odborné kvalifikace. Tento druh dalšího vzdělávání zahrnuje mnohem širší 

škálu aktivit a týká se v podstatě všech pedagogických pracovníků, protože získání potřebné 

kvalifikace, reprezentované vysokoškolským diplomem či jiným druhem osvědčení, samo o 
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sobě neznamená, že se absolvent ze dne na den stane všestranným profesionálem. Tím se 

obvykle stává až po mnohaleté praxi, jejíž součástí je i zapojení se do systému průběžného 

dalšího vzdělávání. Zde je však nutno podotknout, že ani dlouhodobé a systematické 

vzdělávání nemusí vždy zaručit, že učitel bude skutečným profesionálem a odborníkem ve své 

profesi. Některé věci se naučit nelze, například schopnost improvizovat, pohotově reagovat na 

nenadálé situace apod., a přesto jsou součástí každodenní pedagogické praxe.  

Důležité je rovněž zmínit, že absolvováním průběžného vzdělávání (na rozdíl od 

vzdělávání kvalifikačního typu) nedosahuje učitel vyššího kvalifikačního stupně a tím ani 

vyššího finančního ohodnocení. Přesto je učitel povinen věnovat se po dobu výkonu své 

pedagogické činnosti průběžnému vzdělávání a tím si obnovovat, upevňovat a doplňovat 

kvalifikaci. Tato povinnost je stanovena v Zákoně č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnicích, podrobněji viz (Zákon, 2004). V §24 se uvádí, že „pedagogickým pracovníkům 

přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, přičemž jim za dobu čerpání 

tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu“. 

Průběžné vzdělávání může probíhat v mnoha formách, je organizováno různými druhy 

institucí nikoli výlučně vysokými školami, které v tuto chvíli slouží v první řadě k zajištění 

pregraduální přípravy pedagogů, a po jeho ukončení účastník získává osvědčení o 

absolvování průběžného vzdělávání. Nejrozsáhlejší nabídka je poskytována Národním 

institutem pro další vzdělávání
3
 (NIDV), který vznikl v roce 2004 jako náhrada za zrušená 

pedagogická centra. Po celé republice je rozmístěno 13 jeho krajských pracovišť, z nichž 

každé připravuje nabídku pro svůj region. Vedle NIDV funguje i široké spektrum dalších 

institucí, státních i soukromých, zaměřených na poskytování dalšího vzdělávání 

pedagogickým pracovníkům. Všechny tyto instituce však musí být akreditovány 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podmínky akreditace vzdělávací 

instituce jsou stanoveny v zákoně č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, §25. 

Akreditace je udělována Akreditační komisí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

MŠMT a má platnost šest let.   

Na financování DVPP mohou školy čerpat prostředky přidělované jim v rámci tzv. 

ONIV (ostatní neinvestiční náklady), tedy přímých výdajů na vzdělávání. Z těchto prostředků 

jsou pokrývány jak náklady na DVPP, ale rovněž vzdělávání nepedagogických pracovníků a 

cestovní náhrady se vzdělávací akcí spojené.  Tyto finanční prostředky lze však použít pouze 

na vzdělávací programy akreditované MŠMT.  

                                                           
3
 Viz také webové stránky: www.nidv.cz  

http://www.nidv.cz/
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V českém školství doposud neexistuje podpůrný program pro rozvoj pedagogických 

pracovníků (kariérní řád, systém mzdových postupů, standard učitelské profese apod.). Záleží 

v podstatě pouze na individuálním přístupu pedagogického pracovníka nebo na míře tlaku ze 

strany vedení školy.  Pokud se rozhodnou prohlubovat své odborné znalosti, nebude to mít 

hlubší dopad na výši jejich platového ohodnocení. Postoupit v kariérním žebříčku jim může 

umožnit pouze studium funkční, které jim dovolí aspirovat na pozici ředitele či zástupce 

ředitele, případně se mohou stát školním inspektorem. Jiný kariérní růst v podstatě není 

možný, protože tzv. střední management (vedoucí předmětové komise, ročníkový 

učitel apod.), není v našem systému školství považován za kariéru.  

Tato skutečnost je mimo jiné terčem kritiky i ze strany OCDE, které ve své poslední 

hodnotící zprávě poukazuje právě na absenci profesního profilu nebo standardů učitelské 

profese a rovněž navrhuje zavedení systému certifikací, které umožní učitelů kariérní postup. 

Ve své zprávě pak dále vyjadřuje potřebu lépe formulovat cíle vzdělávání, které by kromě 

jiného umožnily lepé hodnotit práci pedagogů a rovněž by jistě pomohly lépe formulovat cíle 

DVPP. 

Rovněž Česká školní inspekce vyjádřila ve své výroční zprávě za rok 2009/2010 

(Výroční, 2010) nutnost podpory všech forem DVPP zaměřených na rozvoj nových 

kompetencí pedagogických pracovníků, jež budou potřeba v různých oblastech práce 

pedagoga (např. pedagogická diagnostika, důraz na učení pro praxi, motivaci k učení, 

zvyšování ICT gramotnosti apod.). V jádru těchto dokumentů panuje v mnoha bodech shoda, 

nicméně zjištění ČŠI i OCDE mají spíše doporučující charakter. Přesto však mohou být 

podkladem pro sestavení dlouhodobých plánů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.  

V dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

je sice potřeba nastolení jasného systému DVPP, který bude reflektovat potřeby vzdělávací 

soustavy specifikované v těchto záměrech a nebude zapomínat ani na dostatečnou finanční 

podporu, neustále zmiňována, ale mnohdy v příliš obecné rovině. V souvislosti se systémem 

DVPP se zde pak hovoří o nutnosti deklarovat státní priority a pedagogy dostatečně 

motivovat, přičemž kromě tradičních forem DVPP (seminář, kurz, přednáška apod.), 

vyjadřuje i nutnost podpory nových forem vzdělávání (mentoring, hospitace, koučování 

apod.). Kromě toho stále probíhá debata o standardech učitelské profese, ovšem ani tyto 

nejsou doposud jasně formulovány a uvedeny do praxe a nelze ani říci, kdy jejich konečná 

podoba vznikne a bude do praxe uvedena.  

Formulace cílů a realizace DVPP tak zůstává i nadále v rukách ředitelů škol, kteří jsou 

za vzdělávání a rozvoj pedagogů odpovědni. Je pouze na nich, zda umožní pedagogům 
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rozvíjet se zejména v rámci svých individuálních vzdělávacích potřeb nebo zda upřednostní 

zájmy školy a povedou pedagogy vedením zvoleným směrem DVPP. Konečná zodpovědnost 

za vlastní profesní rozvoj a růst je pak na pedagogických pracovnících, na jejich osobní 

iniciativě, zájmu či míře motivace. 
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3 Formy dalšího vzdělávání 
 

Jak již bylo zmíněno výše, DVPP jako celek je soubor mnoha aktivit, jejichž 

charakteristiky, obsah a náročnost se mohou značně lišit, nicméně všechny si kladou za cíl 

pomoci učitelům soustavně na sobě pracovat, zlepšovat svou práci a jejich prostřednictvím se 

pak snaží dlouhodobě udržet stávající úroveň školství, v lepším případě přispívat k jejímu 

zvyšování. Jednotlivé aktivity jsou časově omezeny, jejich obsah je však pevně stanoven a 

jasně dány jsou i požadavky na výstupní znalosti absolventa.  

DVPP se zaměřuje na různé aspekty pedagogické práce ve snaze reflektovat potřeby 

samotných učitelů ale i potřeby škol a vzdělávací soustavy jako celku. Jedná se o aktivity 

zaměřené na rozšíření znalostí v oboru, předmětu, kterému se učitel věnuje, dále na didaktiku 

jednotlivých předmětů, na pedagogicko-psychologické aspekty, všeobecně vzdělávací 

problematiku, na aktuální výchovné a společenské problémy apod.  

Kromě obsahu se tyto vzdělávací aktivity liší i formou jakou jsou organizovány. Pro 

potřeby dalšího vzdělávání, jak již bylo zmíněno v souvislosti s právním zakotvením DVPP 

(Zákon, 2004), přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu dvanácti pracovních dnů 

ve školním roce. V těchto dnech se pedagogičtí pracovníci mohou věnovat samostudiu nebo 

mohou využít možnosti zúčastnit se vzdělávací akce mimo školu či přímo v prostředí školy 

samotné.  Právě s mimoškolními a školními vzdělávacími akcemi je DVPP nejčastěji 

spojováno. Typicky se jedná o skupinové akce, které mohou probíhat zejména ve formě 

přednášky, školení, semináře, kurzu, výcviku či dílny.  Všechny tyto formy jsou často 

chápány podobně, avšak velmi často se liší v první řadě zaměřením, cíli práce, metodami 

lektora a mírou aktivního zapojení ze strany účastníků. Zaměříme se nyní na podrobnější 

popis jednotlivých forem vzdělávacích akcí (dle (Lazarová, 2006, str. 21-22)).  

Přednáška a školení jsou chápány zejména jako krátkodobý a jednorázový způsob 

předávání informací k nějakému tématu. V případě přednášky jde o zaměření na široce nebo 

úzce vymezené téma, teorii, zajímavosti apod. Školení se naopak velmi často zaměřuje na 

metodiku práce, nové informace, postupy, předpisy. Aktivním zde zůstává zejména lektor, 

zatímco účastníci spíše pasivně přijímají sdělované poznatky a jejich aktivitou se příliš 

nepočítá. Základní cíle, které obě formy sledují, se týkají zejména získávání informací a 

rozšiřování vědomostí. Není výjimkou, že touto formou jsou organizovány povinné 

vzdělávací akce předepsané školskými vyhláškami např. školení bezpečnosti práce.  

S větší aktivitou účastníků naopak počítají seminář, kurz, výcvik i dílna. Semináře a 

kurzy mohou zahrnovat jednorázové, střednědobé i dlouhodobé či navazující akce. Semináře 
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se obvykle zaměřují na konkrétní témata v oblasti didaktiky, pedagogicko-psychologických 

otázek či poradenství. Naopak kurz je obvykle spojován s rozvojem úzce vymezených 

dovedností, např. počítačových, pohybových, jazykových. Semináře se zaměřují na 

rozšiřování znalostí, získávání informací a zkušeností prostřednictvím diskuze, předávání 

zkušeností. V případě kurzu se mnohdy jedná o získávání nových dovedností a osvojení 

postupů. V případě obou akcí se počítá nejen s aktivitou ale kreativitou jednotlivce, která je 

facilitována, podporována a řízena lektorem. 

S největší aktivitou účastníků počítají výcvik a dílna. Za výcvik považujeme 

dlouhodobou, opakující se akci, jejíž jednotlivé lekce na sebe navazují. Velmi často je 

zaměřen na rozvoj specifických sociálních dovedností, osobnostní rozvoj nebo psychoterapii. 

Typickými metodami jsou prožitková cvičení, reflexe praxe, ověřování poznatků v praxi, 

supervize. Dílny jsou naopak krátkodobé, jednorázové akce v rámci jednoho tématu a jsou 

zaměřeny na konkrétní pracovní postupy. Cílem dílen je, aby si účastnící osvojili pracovní 

postupy, získali informace a základy nové činnosti.  

Tento výčet jistě není úplný, ale reflektuje nejčastěji nabízené vzdělávací akce. Jedná 

se obvykle o akce organizované mimo školní prostředí a v rámci jednoho pedagogického 

sboru se jich účastní pouze jednotlivci nebo malé skupiny. Některé z nich (např. školení, 

přednáška) mohou probíhat i přímo ve škole. Pak se jich obvykle účastní celý pedagogický 

sbor nebo větší skupina zaměstnanců.  

Při bližším pohledu na vzdělávání realizované individuálně mimo školu musíme zcela 

jistě zmínit mnohé výhody. Pedagog si může zvolit akci, jejíž obsah přispěje k jeho osobnímu 

rozvoji a uspokojí jeho osobní zájmy a potřeby. Nové prostředí a neznámí lidé mohou přispět 

k jeho větší otevřenosti a sdílnosti a jeho aktivita není omezována ostychem před kolegy. 

Výhodou jistě je i krátkodobá změna prostředí, která účastníku umožní odpoutat se od 

známého prostředí a plně se soustředit na vzdělávání. Tyto akce rovněž podporují budování 

nových kontaktů a výměny zkušeností napříč školami.  

Výše uvedený popis lze shrnout formou tabulky, převzaté z (Lazarová, 2006, str. 21-

22). 
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Tabulka 1: Přehled hlavních forem vzdělávacích akcí, zdroj: (Lazarová, 2006, str. 21-22). 

Forma 
vzdělávání a 
vzdělavatel 

Délka trvání a 
opakování akce 

Typická témata Cíle akce Způsob řízení a 
převažující metody 
práce 

Přednáška  Krátkodobá, 
obvykle 
jednorázová akce. 
Někdy chápána 
jako metoda. 

Široce nebo úzce 
tematicky 
vymezená, teorie, 
zajímavosti, 
předpisy apod.  

Získat informace, 
rozšířit vědomosti. 
Př.: „Poznatky z cesty 
do Himalájí“ 

Přednášení, aktivita na 
straně přednášejícího, 
s aktivitou a kreativitou 
účastníků se spíše 
nepočítá 

Přednášející 
Lektor 

Školení Krátkodobá nebo 
střednědobá 
akce. Typická je 
jednorázovost, 
někdy zakončení 
zkouškou.  

Metodika práce, 
nové informace, 
postupy, předpisy, 
apod.  

Získat informace, 
rozšířit vědomosti. 
Př.: „Školení 
bezpečnosti práce“.  

Přednášení, aktivita na 
straně školitele, 
případně možnost 
vyzkoušení nové 
aktivity, s kreativitou 
účastníků se příliš 
nepočítá.  

Školitel 
Instruktor 
Lektor 

Seminář Krátkodobá nebo 
střednědobá, 
jednorázová i 
navazující akce, 
opakování.  

Konkrétní témata 
v oblasti didaktiky, 
pedagogicko-
psychologických 
otázek, 
poradenství, apod.  

Rozšířit znalosti, 
získat informace a 
zkušenost, 
prostřednictvím 
diskusí a reflexe, 
případně spíše 
povrchního zážitku. 
Př.: „Práce s žáky 
s poruchami učení.“ 

Přednášení a animace, 
krátké přednášky, 
diskuse, výměna 
zkušeností, cvičení, 
apod. Počítá se 
s aktivitou a kreativitou 
účastníka. 

Lektor 
Facilitátor 

Kurz Krátkodobá, 
střednědobá, 
dlouhodobá, 
jednorázová i 
navazující akce. 
Cyklus seminářů.  

Jazykové, 
pohybové, 
počítačové, úzce 
vymezených 
dovedností 
(asertivity, šití ,...), 
aj.   

Rozšířit schopnosti, 
získat novou, 
konkrétní dovednost, 
naučit se postupy. 
Př.: „Lyžařský nebo 
jazykový kurz.“  

Aktivita střídavě na 
straně lektora i 
účastníků, facilitace, 
podpora, cvičení, 
typický je přesný 
didaktický postup 
lektora. Kreativita 
účastníka je nízká. 

Lektor 
Instruktor 

Výcvik Dlouhodobá, 
opakovaná akce 
s návaznostmi a 
s intervizními 
skupinami, 
mnohdy 
zakončení 
zkouškou.  

Psychoterapie, 
rozvoj konkrétních 
sociálních 
dovedností, 
osobnostní rozvoj 
založený na 
konkrétní teorii.  

Získat šířeji 
definovanou 
dovednost spojenou 
s rozvojem 
osobnosti, obvykle 
jde o změnu 
kognitivních 
schémat. Př.: „Výcvik 
v systematické 
psychoterapii.“ 

Aktivita je na straně 
účastníků, animace, 
facilitace, podpora 
nácviku, prožitková 
cvičení, supervize, 
ověřování v praxi, 
reflexe praxe, 
samostatnost a 
kreativita účastníka 
vysoká.  

Lektor 
Facilitátor 

Dílna Krátkodobá, 
obvykle 
jednorázová akce 
v rámci jednoho 
tématu.  

Konkrétní pracovní 
postupy – 
didaktika, 
vyučovaný 
předmět.  

Naučit se pracovní 
postupy, získat 
informace a základy 
nové dovednosti. Př.: 
„Vázání suchých 
květin.“   

Aktivita na straně 
účastníků, nácvik 
dovednosti, ukázky.  

Lektor 
Animátor 

 

Tento výčet jistě není úplný, ale reflektuje nejčastěji nabízené vzdělávací akce. Jedná 

se obvykle o akce organizované mimo školní prostředí a v rámci jednoho pedagogického 

sboru se jich účastní pouze jednotlivci nebo malé skupiny. Některé z nich (např. školení, 
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přednáška) mohou probíhat i přímo ve škole. Pak se jich obvykle účastní celý pedagogický 

sbor nebo větší skupina zaměstnanců.  

Při bližším pohledu na vzdělávání realizované individuálně mimo školu musíme zcela 

jistě zmínit mnohé výhody. Pedagog si může zvolit akci, jejíž obsah přispěje k jeho osobnímu 

rozvoji a uspokojí jeho osobní zájmy a potřeby. Nové prostředí a neznámí lidé mohou přispět 

k jeho větší otevřenosti a sdílnosti a jeho aktivita není omezována ostychem před kolegy. 

Výhodou jistě je i krátkodobá změna prostředí, která účastníku umožní odpoutat se od 

známého prostředí a plně se soustředit na vzdělávání. Tyto akce rovněž podporují budování 

nových kontaktů a výměny zkušeností napříč školami.  

K těmto formám vzdělávání je však možné mít mnohé výhrady. Patří mezi ně zejména 

jejich často nahodilý výběr, malá nebo nulová kontinuita, neucelenost, jednorázovost. 

Mnohdy mají jen malý přínos pro další práci pedagoga a často jsou doprovázena pocitem 

zklamání a ztraceného času. Volba vzdělávací akce je velmi často limitována nabídkou a 

dostupností akce. Nezanedbatelné jsou zde i finanční náklady spojené s cestovným a úhradou 

za akci. Jako nevýhodu je možno chápat i fakt, že ač účastník pro sebe přínos vidí, nemusí být 

vzdělávací akce přínosem pro rozvoj školy nebo školou nemusí být přijata. Přesto však tyto 

formy hrají nezastupitelnou roli v systému DVPP a jsou učiteli stále chápány jako stěžejní 

způsob, jak se do tohoto systému zapojit. Dokazuje to i výzkum, jehož výsledky uvádí 

Lazarová (2006, str. 23), a který se zaměřil na aktivity, se kterými si čeští učitelé DVPP 

nejčastěji spojují: 

- kurzy a semináře poskytované vnějšími subjekty, 

- diskuse a výměna zkušeností s učiteli, 

- studium literatury, 

- veřejnoprávní televize – vzdělávací programy, 

- internet, 

- hospitace u kolegů ve třídě, 

- návštěvy výstav apod. 

 

Výsledky zmíněného výzkumu napovídají, že kromě výše popsaných tradičních forem 

DVPP nelze zapomínat ani na způsoby, které jsou ve vzdělávání spjaté s rozvojem 

informačních technologií a novodobých teorií učení, mezi něž patří např. studium textů a 

informací dostupných na internetu, e-learning či zapojování se do diskuzí. Rovněž nelze 

opomenout ani rozvíjející se mobilitu učitelů v rámci mezinárodních návštěv, výměnných a 

studijních pobytů. V neposlední řadě lze pak do výčtu aktivit přispívajících ke vzdělávání a 
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rozvoji učitelů zařadit i činnosti uskutečňované přímo ve školním prostředí jako jsou 

hospitace, konzultace, diskusní skupiny apod.   

Zde by bylo možno podotknout, že tyto způsoby vzdělávání nelze chápat jako tradiční 

součásti DVPP, protože nemají institucionální charakter, jsou nepravidelné až nahodilé a 

jejich obsah není přesně vymezen. Bylo by tedy vhodnější je označovat jako součást 

profesního rozvoje učitelů. Nicméně, jak již několikrát bylo v této práci zmíněno, pojmy 

DVPP a profesní rozvoj učitelů jsou od sebe velmi těžko oddělitelné, a proto je vhodné uvést 

všechny způsoby, které jakýmkoli způsobem přispívají k rozšíření vzdělání učitelů nebo 

k jeho obohacení.  

S celou řadou těchto vzdělávacích akcí se učitelé během své profesní dráhy setkávají a 

chápou je jako přímé nástroje svého profesního rozvoje. Existují však aktivity, kterých se 

pravidelně účastní a které jsou nedílnou součástí jejich práce a jejich profesního rozvoje. Jsou 

to např. schůze předmětových komisí, hospitace, konzultace s kolegy apod. Všechny tyto 

činnosti pro ně také mohou být důležitým zdrojem nových poznatků. Protože si jejich význam 

učitelé často dostatečně neuvědomují, a z této perspektivy je nevnímají, nemohou z těchto 

aktivit vytěžit možné maximum. 

Kromě akcí pořádaných mimo školní prostředí si mohou školy vybrat i z nabídky 

tzv. interních vzdělávacích seminářů. V rámci nich mohou využít služeb externího lektora 

nebo dokonce učitele-lektora přímo z řad svého pedagogického sboru. Tento druh vzdělávání 

nabízí mnohé výhody. V prvé řadě je to úspora času a finančních prostředků, ale rovněž 

možnost kolegů lépe se poznat a podporovat týmovou práci. Společné vzdělávání v prostorách 

školy může podporovat respekt k potřebám školy a nemalou roli zde hraje i dobrá znalost 

prostředí. Vzdělávací akce se může účastnit i vedení školy a tím celou akci podpořit. V rámci 

akce pořádané přímo ve školním prostředí je možné zaměřit se na specifické problémy školy a 

vzdělávání tak může přímý vliv na školní praxi v konkrétní vzdělávací instituci.   

Na druhé straně je však třeba podotknout, že volba takové vzdělávací aktivity je velmi 

obtížná, protože musí zaujmout všechny učitele, a mnohdy může být chápána jako nařízená 

povinnost. Motivace zúčastněných pak nemusí být příliš vysoká. Proto se v případě těchto 

interních aktivit častěji volí témata spojená s osobnostní a sociální výchovou, utvářením 

vztahu k žákům a ke škole, týmovou prácí apod. Účast vedení školy na vzdělávací akci může 

vést k větší opatrnosti účastníků, kteří se mohou cítit sledováni, a může tedy vést k jejich 

pasivitě. Pokud naopak vedení není přítomno, může se stát, že si účastníci na práci vedení 

začnou stěžovat a bude se od něj očekávat řešení společných problémů, jak v této souvislosti 
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uvádí Lazarová (2006, str. 202). Průběh vzdělávací akce mohou narušovat i snahy neodhalit 

své slabiny před ostatními, nevybočovat a nenarušovat již zaběhlé vztahy.  

Výše uvedené aspekty napovídají, že je vhodné tento typ akce neorganizovat příliš 

často, aby učitelský sbor nebyl společným vzděláváním přesycen, a aby jednotliví 

pedagogové měli dostatek prostoru pro své individuální potřeby a zájmy. Zároveň by však 

nemělo být opomíjeno, ale mělo být chápáno jako nedílná součást dalšího vzdělávání 

pedagogického sboru. 

Akce zajišťované na škole a vedené kmenovým zaměstnancem mají svá úskalí, ale 

přesto se mohou stát součástí vzdělávání, zejména pokud nikdo není k lektorské spolupráci 

nucen, tento typ vzdělávání je součástí plánu DVPP, vedení se účastní a podporuje jej, apod. 
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4 Vedení školy a DVPP 
 

Úloha vedení školy ve sféře podpory DVPP a jejich profesního rozvoje je velmi široká 

a zahrnuje celou řadu aspektů. Míra pozornosti, kterou škola DVPP věnuje, se může na 

jednotlivých školách výrazně lišit a může být samozřejmě ovlivněna mnoha faktory mj. 

velikostí a složením pedagogického sboru, umístěním školy, výší finančních prostředků, jež 

mám škola na DVPP k dispozici apod. Přesto je řízení DVPP nedílnou součástí práce vedení 

školy. Tato povinnost je specifikována ve vyhlášce číslo 317/ 2005 Sb. (Vyhláška, 2005), 

podle níž ředitel školy organizuje DVPP podle plánu dalšího vzdělávání. Vyhláška rovněž 

ukládá řediteli povinnost přihlížet při sestavování tohoto plánu ke studijním zájmům 

pedagogických pracovníků a dále pak k potřebám a rozpočtu školy. 

Ředitel školy by tedy měl při sestavování plánu brát v úvahu jak požadavky učitelů, 

tak potřeby školy. Z toho ovšem vyplývá, že se zde může objevit rozpor nejen mezi 

individuálními zájmy a potřebami učitelů a zájmy školy jako celku, ale i mezi požadavky 

vzdělávací politiky, které se týkají celého školství, upřesňují úkoly učitele při zavádění 

reforem ve školství a rovněž se v širším smyslu snaží definovat roli učitele v dnešní rychle se 

měnící společnosti.  

Snaha vyvážit všechny tyto požadavky a vyhovět všem stranám nemusí být vždy 

korunována úspěchem. V případě podpory vzdělávání, jehož cíle směřují spíše k potřebám 

školy a naplnění zájmů školské politiky, se ředitelé mohou setkat s odporem učitelů, jejich 

nízkou motivací a nechutí se takových akcí zúčastnit. Naopak výhradní podpora zájmů a 

potřeb jednotlivých učitelů může snadno vést k nekoncepčnosti a roztříštěnosti DVPP na dané 

škole a takové vzdělávání nemusí mít pro školu prakticky žádný význam. 

Ke zhoršení již tak složité situace jistě přispívá i fakt, že požadavky na profesi učitele 

stále ještě nejsou jasně specifikovány. Stále probíhá diskuse týkající se standardů učitelské 

profese. Jasná specifikace těchto požadavků by zcela jistě pomohla i při volbě vhodných 

vzdělávacích akcí a dala by tak DVPP jasný směr a náplň, a to i přesto, že pravděpodobně 

nastanou situace, kdy budou jasně dané požadavky v rozporu s potřebami jednotlivých 

učitelů. Nicméně tyto standardy prozatím specifikovány nejsou, a proto je rozhodování 

v oblasti DVPP na škole plně v rukou ředitele školy a je jen na jeho rozhodnutí, zda bude 

přihlížet spíše k potřebám jednotlivých kolegů nebo zcela upřednostní zájmy školy, nebo se 

bude snažit oba tyto zájmy skloubit.  

Lazarová v souvislosti s rolí ředitele jako podporovatele DVPP uvádí ve své knize 

(Lazarová, 2006, str. 190) výsledky výzkumu Brandesona a Johanssona (2000), kteří se 
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zaměřili na konkrétní oblasti, v nichž mají ředitelé škol nemalý vliv na profesní rozvoj 

učitelů: 

1. „Ředitel školy je modelem lídra a učícího se – ředitel školy sleduje zaměření 

k hodnotám a cílům školy, podporuje etiku práce, zajímá se o potřeby lidí ve škole, 

plánuje vlastní profesionální rozvoj, účastní se akcí dalšího vzdělávání společně 

s učiteli, orientuje se v teoriích učení, problematice rozvoje lidí, motivačních teoriích, 

otázkách řízení změny, technologických aplikacích, vzdělávání dospělých aj. Poskytuje 

změnám čas a podporuje je zdroji, konzultacemi a snahou řešit problémy.  

2. Ředitel školy pomáhá vytvářet učící se prostředí – Dokáže hovořit s lidmi a 

naslouchat jim. Vede a podněcuje konstruktivní dialog, samostatnost, kolektivní 

rozhodování. Podporuje lidi ve škole (finančně, materiálně, organizačně, 

psychologicky i emocionálně) a vytváří učící se prostředí, kde mohou učitele riskovat e 

experimentovat myšlenkově i prakticky.  

3. Ředitel školy usnadňuje profesionální rozvoj učitelů, nepřebírá plnou odpovědnost – 

Podporuje učitele v plánování a realizaci aktivit profesionálního rozvoje v souladu 

s jejich potřebami. Pomáhá poznávat potřeby lidí ve škole, harmonizuje cíle škole 

s cíli učitelů, posiluje rozhodování učitelů, rozvíjí plánování, podporuje rozmanitost 

učebních příležitostí pro učitele, je citlivý k zátěži učitelů a investuje do jejich emoční 

a fyzické pohody. 

4. Ředitel školy hodnotí výstupy – Hodnotí efektivitu dalšího vzdělávání, poskytuje 

učitelům pravidelné supervize, zpětnou vazbu a hodnotí jejich práci. Ví, že cílem není 

být perfektní, ale růst. Sbírá a analyzuje data o profesionálním rozvoji lidí ve škole.“  

 

Tato charakteristika role ředitele jako podporovatele a organizátora DVPP je jistě 

výstižná a zahrnuje všechny aspekty této oblasti, nicméně může se jevit jako příliš obsáhlá a 

nepřehledná a navíc nereflektuje jeden ze základních aspektů, a to je dopad dalšího 

vzdělávání na školní praxi. Tím se naopak zabývá Perrenoud (1994) a Lazarová jeho 

klasifikaci způsobů, jakými může vedení školy podporovat uplatňování nových poznatků 

v praxi, opět uvádí ve své knize (Lazarová, 2006). Tyto způsoby jsou charakterizovány 

následovně (dle (Lazarová, 2006, str. 191)):  

- „žádá od učitelů zpětnou vazbu ze vzdělávacích akcí (žádá informaci na poradě, 

workshop pro kolegy apod.), 

- podporuje sdílení nových poznatků mezi učiteli (např. v rámci předmětové komise, 

podporuje návštěvy kolegů v hodinách), 
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- kontroluje uplatňování poznatků v praxi (např. hospitace, dokumentace), 

- organizuje společné vzdělávání ve škole (je příslibem pro rozvoj spolupráce na 

inovacích a rozvoji, zapojuje vnější lektory, hledá lektory mezi svými učiteli).“ 

 

Z obou klasifikací je patrné, že ředitel může neustále kolísat v postojích, čehož se lze v praxi 

jen těžko vyvarovat. Příkladem protichůdných postojů může být snaha věc viditelně řídit nebo 

naopak zůstat v pozadí, nařizovat nebo spíše podporovat dobrovolnost a iniciativu, důvěřovat 

nebo vše prověřovat a sledovat, delegovat nebo nést zodpovědnost a mnohé další. Tyto 

rozpory a jejich řešení jsou součástí práce ředitele obecně a týkají se tedy i DVPP. Je na 

každém řediteli, jakému způsobu řízení dá přednost a tím zajistí způsob, jehož 

prostřednictvím bude DVPP na škole realizováno.  

V souvislosti s řízením DVPP lze charakterizovat rovněž konkrétní činnosti, které 

ředitel může vykonávat, případně je může delegovat na některého z kolegů. Nejdůležitější a 

právní normou danou povinností (viz (Zákon, 2004), §24) je vypracování plánu DVPP. 

Vypracování tohoto plánu by měla předcházet reflexe potřeb jednotlivých učitelů, specifikace 

potřeb školy a rovněž reflexe změn v celém systému vzdělávání.  

Další činností, kterou ředitelé v souvislosti s DVPP mohou vykonávat, je distribuce 

vzdělávacích nabídek. Tyto nabídky chodí mnohdy na adresu školy a vedení je často přeposílá 

jednotlivým pedagogům podle jejich zaměření a obsahu. Případně se i sám ředitel snaží 

aktivně vyhledávat nabídky vzdělávacích akcí, které by mohly být přínosem pro školu i 

jednotlivce. S tím souvisí i možná snaha spolupracovat s lektory a organizátory DVPP a 

předkládat jim konkrétně formulované potřeby školy. 

Nelze rovněž zapomenout na fakt, že pouze ředitel, jak je specifikováno ve Vyhlášce 

č. 317/2005 Sb. (Vyhláška, 2005), je oprávněn uvolnit pedagoga z vyučování z důvodu 

DVPP. Má rovněž pravomoc umožnit pedagogovi úpravu rozvrhu tak, aby se mohl vzdělávat, 

a v době jeho nepřítomnosti zajistí suplování. S uvolněním z důvodu DVPP rovněž souvisí i 

finanční stránka věci. Ředitel uvolňuje finanční prostředky na DVPP, stanovuje pravidla 

jejich čerpání, případně se snaží najít alternativní zdroje na podporu DVPP. 

Rovněž podpora školního klimatu nakloněného vzdělávání a spolupráci v rámci školy 

může výrazně přispět k angažovanosti pedagogů v dalším vzdělávání. Vedení dává najevo, že 

vnímá přínosy dalšího vzdělávání, podporuje jeho různé formy a neupřednostňuje některou 

z nich. Vedení si také uvědomuje, že každému učiteli vyhovuje jiný způsob vzdělávání, 

někteří jsou aktivní, jiní méně, některým vyhovuje vzdělávat se mimo prostředí školy, jiní 
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naopak preferují akce pořádané přímo ve škole. Podpora spolupráce pak vede k posílení 

kolegiálních forem učení a rovněž přispívá k profesionálnímu rozvoji. 

Všechny výše uvedené činnosti mohou být, a v mnoha případech jistě jsou, nedílnou 

součástí práce ředitelů škol. Jejich výčet zde není úplný, ale dostatečně demonstruje široké 

spektrum aktivit, které v souvislosti DVPP ředitelé vykonávají. Nicméně, míra angažovanosti 

jednotlivých ředitelů v těchto činnostech se v rámci škol může značně odlišovat a právě podle 

míry angažovanosti ředitelů lze školy rozdělit na čtyři základní typy, dle (Lazarová, 2006, str. 

193): 

1. Vedení nevěnuje DVPP velkou pozornost, plán dalšího vzdělávání vypracovává 

spíše formálně, ve výroční zprávě se o dalším vzdělávání nezmiňuje, škola 

zajišťuje pouze povinná školení (např. BOZP), ostatní vzdělávací akce si 

vyhledávají učitelé sami, jejich aktivita v tomto ohledu je považována za 

samozřejmou, vzdělávání není formálně sledováno ani dokumentováno, peníze 

jsou uvolňovány metodou FIFO. 

2. Vedení ponechává učitelům v otázce dalšího vzdělávání volnost, je považováno za 

osobní věc učitele a potřeby učitelů jsou plně respektovány a upřednostňovány, 

proto jsou preferovány akce organizované mimo školu, vedení se však o aktivity 

učitelů zajímá, od učitelů žádá zpětnou vazbu a předávání zkušeností kolegům, 

vzdělávání na škole je plánováno a dokumentováno, jedná se tedy o řízené další 

vzdělávání s preferencí individuálních vzdělávacích potřeb. 

3. Vedení školy považuje DVPP za společnou věc školy a vytváří atmosféru „učící se 

organizace“, plán DVPP usiluje o harmonizaci potřeb školy a individuálních 

potřeb pedagogů, vedle tradičních forem je za užitečnou formu DVPP považována 

rovněž spolupráce a kolegiální podpora, další vzdělávání je plánováno a 

dokumentováno a důraz je kladen na předávání získaných poznatků kolegům a 

jejich uplatňování v praxi, vedení zdůrazňuje důležitost dalšího vzdělávání a svým 

chováním a postoji je sboru příkladem, jedná se tedy o řízené další vzdělávání 

s harmonizací vzdělávacích potřeb na všech úrovních. 

4. Vedení školy považuje DVPP v první řadě za společnou věc školy a upřednostňuje 

vzdělávací potřeby školy, individuální vzdělávání pedagogů plánuje a umožňuje 

podle vlastního uvážení, vzdělávání pracovníků je plánováno, kontrolováno a 

dokumentováno, hovoříme tedy o řízeném dalším vzdělávání bez respektu ke 

vzdělávacím potřebám učitelů.  
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Vše výše uvedené jednoznačně ukazuje na klíčovou roli ředitele školy v oblasti 

realizace DVPP na konkrétní škole. K dalšímu vzdělávání a rozvoji pedagogů může vedení 

zaujímat různé postoje, může být jeho facilitátorem nebo naopak způsobit neochotu pedagogů 

vzdělávat se. Postoj vedení je pak ovlivněn mnoha faktory, ať už je to jejich osobnost, způsob 

řízení organizace, způsob vedení lidí, nebo jeho osobní zájmy a preference. Jak bylo popsáno 

výše i samotné řízení dalšího vzdělávání je otázkou složitou, zahrnující mnoho činností, od 

zjišťování konkrétních potřeb, formulování cílů, přes plánování a následnou kontrolu. To vše 

pouze dokládá, jak komplexní a náročná práce ředitelů škol je. 
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5 Plánování DVPP 
 

Jak již bylo uvedeno výše, součástí práce ředitele školy je sestavovat plán DVPP. Je 

však na jeho rozhodnutí, zda bude při sestavování plánu reflektovat především potřeby 

jednotlivých pedagogů, nebo zda upřednostní zájmy školy jako celku. V každém případě je 

ředitel za plánování DVPP a jeho realizaci odpovědný, stanovuje priority v DVPP a může do 

značné míry ovlivnit i přístup pedagogů k jejich dalšímu vzdělávání.  

Personální otázky a tedy otázky týkající se dalšího vzdělávání jsou v mnoha 

organizacích plně v kompetenci personalistů. Tento post však ve školství nebývá obsazen 

konkrétní osobou a všechny záležitosti týkající se personalistiky má na starosti ředitel školy. 

Je tedy zřejmé, že jim nemůže věnovat takovou pozornost, jakou by si zasloužily. Přesto může 

využít osvědčených principů, které fungují ve firmách v soukromém sektoru.  

Plánování DVPP může být ze strany vedení pojato jak z dlouhodobé perspektivy, tj. 

sestavují se dlouhodobé plány DVPP, tak i z perspektivy krátkodobé v podobě krátkodobých 

plánů. V obou případech jsou však plány sestavovány stejným způsobem, a to prostřednictvím 

čtyř po sobě následujících kroků:  

1. Identifikace potřeby vzdělávání.  

2. Vlastní plánování procesu vzdělávání.  

3. Realizace vzdělávání.  

4. Vyhodnocení vzdělávání a jeho přínosu pro další práci pedagoga.   

 

Jednotlivé kroky budou šířeji popsány níže. Koubek (1998, str. 215) zachycuje tyto kroky 

v sekvenci uvedené na Obr. 1. 

 

 

Obrázek 1: Základní cyklus systematického formování pracovních schopností (vzdělávání) pracovníků (zdroj: 

(Koubek, 1998, str. 215))
4
  

                                                           
4
 Autor uvádí, že původní pramen, podle kterého cyklus zpracoval, je: COLE, G. A. Management: Theory and 

Practice. London, DP Publications, 1990, str. 413.  
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Je zřejmé, že systematické vzdělávání pedagogů má několik zásadních výhod. Patří 

mezi ně soustavné zlepšování znalostí a dovedností, které reflektují neustále se měnící 

podmínky, což je důsledkem vývoje společnosti a jejích potřeb. Přispívá rovněž ke zlepšení 

kvality vzdělávání na dané instituci a zlepšuje vztah pedagogů k práci, protože zvyšuje jejich 

profesionalitu a jistotu, že profesní úkony vykonávají správným způsobem. Systematické 

pojetí vzdělávání rovněž umožňuje neustále zlepšovat procesy DVPP, a to tak, že zkušenosti 

z předchozího cyklu jsou použity v cyklu následujícím. Předpokladem pro poslední bod je 

vytvoření zpětné vazby pedagogů na realizované DVPP. Tento výčet pozitiv jistě není úplný, 

přesto se tento systém ukazuje jako nejefektivnější a nejvýznamnější (Koubek, 1998).  

Jak bylo zmíněno výše, identifikace a stanovení potřeb vzdělávání pedagogických 

pracovníků není vždy jednoduchá. Jak již bylo zmíněno výše, v dnešním systému školství 

není jasně formulován kariérní řád, standardy učitelské profese apod., které by usnadnily 

formulaci cílů dalšího vzdělávání. Formulace cílů vzdělávání tak zůstává v rukou ředitele 

školy.  

Ke zjištění těchto potřeb může ředitel využít několika nástrojů. Jedním z nich je tzv. 

SWOT analýza, což je nástroj běžně využívaný v podnikové praxi. Bližší popis této techniky 

uvádí např. Eger (2002, str. 94-96). Její provedení je relativně jednoduché a poskytuje široké 

spektrum informací o vnitřních i vnějších podmínkách školy. Poukazuje na slabé a silné 

stránky školy, na příležitosti, kterých škola může využít, a na hrozby, které by naopak měla 

škola eliminovat. Poskytuje tedy údaje o potřebách organizace jako celku, nereflektuje však 

požadavky na další vzdělávání jednotlivých pedagogů. 

Tyto údaje lze získat např. pomocí dotazníků či jiných forem průzkumů názorů 

pedagogů na danou věc. Pomoci mohou rovněž údaje o dosavadní úrovni vzdělání 

jednotlivých pedagogů, absolvování vzdělávacích akcí a rovněž prostřednictvím hodnocení 

pracovního výkonu jednotlivých pracovníků.  Právě materiály týkající se pravidelného 

hodnocení pracovníků jsou velmi důležitým nástrojem pro identifikaci potřeb dalšího 

vzdělávání. O čím detailnější materiál se jedná, tím lépe mohou být potřeby vzdělávání 

identifikovány.  

Výše zmiňované činnosti jistě mohou být i velmi časově náročné a v prostředí školy 

obtížně realizovatelné, neboť personální otázky řeší pouze ředitel školy, a tyto tvoří pouze 

část jeho povinností. Jak uvádí doslovně Koubek (1998): „Vědomí obtížnosti a malé 

spolehlivosti jakékoliv exaktnější identifikace potřeby vzdělávání pracovníků vedlo mnohé 

podniky v zahraničí k tomu, že celou záležitost ponechávají více či méně na vedoucích 

pracovnících (liniových manažerech) a přiznávají jim výhradní kompetenci rozhodovat o 
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potřebě vzdělávání na základě konkrétní situace na jejich úseku.“ Je otázkou do jaké míry je 

vhodné a zda vůbec lze tyto postupy přenášet do prostředí českých škol. V každém případě 

nelze beze zbytku přejímat postupy z podnikové praxe, ale lze z nich vycházet a 

přizpůsobovat je konkrétním podmínkám školy.  

Fáze identifikace potřeb dalšího vzdělávání plynule přechází ve fázi jeho plánování. 

Již ve fázi identifikace se mohou objevovat první návrhy plánů, jsou formulovány priority 

vzdělávání. Z nich vyplývají návrhy programů vzdělávání a návrhy rozpočtů. Všechny návrhy 

jsou postupně upřesňovány, dokud nevznikne přesná podoba plánu a rozpočtu.  

Jak uvádí Koubek (1998, str. 221), dobře sestavený plán vzdělávání zaměstnanců by 

měl odpovědět na následující otázky:  

- jaký typ vzdělávání má být zabezpečen,  

- komu,  

- jakým způsobem,  

- kým,  

- kdy,  

- kde,  

- s jakými náklady.  

 

Volba metod a forem a jejich zaměření jsou přitom chápány jako klíčové kroky 

sestavování plánů dalšího vzdělávání. 

Realizace vzdělávání na základě sestaveného plánu je potom věcí dodržování 

jednotlivých kroků plánu. 

Základem vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacího programu je stanovení kritérií hodnocení. Protože se jedná o kvalitativní 

charakteristiky, je formulace takových kritérií velmi obtížná. Přesto však lze využít různé 

postupy, jak výsledky vzdělávání vyhodnotit. Zařadit sem můžeme porovnání výsledků 

vstupních testů účastníků s výsledky testů uskutečněnými po skončení vzdělávání, zhodnotit 

praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů, monitorování vzdělávacího 

procesu a programu apod. 

Důležitá je rovněž otázka, kdy hodnotit výsledky vzdělávání: zda bezprostředně po 

ukončení procesu vzdělávání, nebo s určitým časovým odstupem. Důležitým faktorem 

ovlivňujícím výsledek vzdělávání je i motivace pracovníků vzdělávat se, klima ve škole, 

vztah organizace ke vzdělávání.  
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Platné vyhlášky a zákony pro ředitele jasně vymezují rámec realizace dalšího 

vzdělávání. Konkrétní realizace je však plně v jeho kompetenci. Ředitel může rozhodnout, 

jakým způsobem bude vzdělávání ve škole realizováno, volí formy a směr DVPP, zda bude 

v iniciativě pedagogů či zda bude směřovat k naplnění profilace školy a bude se týkat všech 

zaměstnanců či nikoliv. V důsledku to znamená, že jsou plány DVPP neunifikované, 

uzpůsobené potřebám jednotlivých škol a na jednotlivých pracovištích, byť jsou podobného 

typu, se mohou značně lišit. Významnou roli zde hraje osobnost ředitele školy a jeho osobní 

přístup k problematice DVPP.  Příklady konkrétní podoby plánu DVPP jsou součástí přílohy 

této práce. 
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6  Dotazníkové šetření 
 

6.1 Předmět analýzy a cíl výzkumu 

 

Předmětem analýzy je další vzdělávání pedagogických pracovníků na základních a 

středních školách, přičemž cílovou skupinou jsou ředitelé těchto škol. Cílem šetření je zjistit: 

- zda vedení považuje DVPP za důležité 

- do jaké míry a jak vedení DVPP podporuje 

- zda je DVPP součástí strategických záměrů rozvoje školy 

- zda vedení věnuje pozornost výběru akcí DVPP či zda spoléhá zejména na 

osobní iniciativu jednotlivých pedagogů 

- zda se zajímá o přínos vzdělávání pro další práci pedagogů 

- zda podporuje předávání získaných poznatků mezi kolegy 

 Součástí výzkumu je i stručná analýza právního prostředí a strategických záměrů 

MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání, která je rozpracovaná v teoretické části.  

 

6.2  Ověřovaná tvrzení 
 

Před zahájením vlastního výzkumu byla formulována tato tři tvrzení, která mají být 

výzkumem ověřena a která vycházejí z platného právního rámce a obecně platných principů 

ve zkoumané oblasti. Cílem dotazníkového šetření bylo kromě formulace závěrů i ověření 

platnosti či vyvrácení těchto tvrzení.  

 Tvrzení č. 1 – Více než 90% vedoucích pracovníků považuje DVPP za důležité 

pro rozvoj školy. 

Toto tvrzení vychází z faktu, že podle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon, 2004) ředitel 

sestavuje plán DVPP ve své organizaci a dá se tedy očekávat, že tuto povinnost 

splňuje valná většina ředitelů škol.  

 Tvrzení č. 2 – Při sestavování plánu DVPP vychází vedení školy ve více než 

polovině případů z individuálních potřeb pedagogů. 

Formulace tohoto tvrzení vychází z předpokladu, že vedení upřednostňuje individuální 

vzdělávání pedagogů dle jejich konkrétních potřeb před potřebami školy jako celku.  

 Tvrzení č. 3 – Méně než 30% vedoucích pracovníků se zajímá o přínos DVPP pro 

další práci pedagogických pracovníků. 
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Toto tvrzení vychází z osobních zkušeností autorky práce a z jejích znalostí o 

fungování DVPP na několika školách. 

 

6.3 Sběr údajů 

 

Sběr údajů byl proveden dotazníkovým šetřením (úplné znění dotazníku je uvedeno 

v příloze A). Dotazník byl složen z dvaceti dvou otázek, přičemž první dvě slouží k orientační 

klasifikaci respondentů. Jejich cílem bylo identifikovat typ školy a velikost pedagogického 

sboru. V dotazníku byly použity zejména otázky uzavřené, tedy nabízející výběr z omezeného 

počtu možností. Část otázek je dichotomických (otázky č. 3, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21). U 

části uzavřených otázek mohli respondenti zvolit pouze jednu variantu (otázky č. 4, 1O,13, 

18) nebo zvolit variant více, případně doplnit podle konkrétní situace na jejich škole (otázky 

č. 11, 12, 15, 17). Dále pak byly do dotazníku zahrnuty otázky šalovací (otázky č. 6 a 8), 

jejichž prostřednictvím byly zjišťovány postoje a názory respondentů. Jako poslední byla 

v dotazníku použita otázka otevřená, umožňující respondentům charakterizovat skutečnost na 

jejich konkrétní škole. 

 

Tabulka 2: Typy otázek v dotazníku 

# Typ # Typ # Typ # Typ # Typ # Typ 

1  5  9  13  17  21  

2  6  10  14  18  22  

3  7  11  15  19    

4  8  12  16  20    

            

 Otázky pro zařazení respondentů  Uzavřené otázky (více odpovědí) 

 Uzavřené otázky (dichotomické)  Otázky s hodnotící škálou 

 Uzavřené otázky (jedna odpověď)  Otázky s otevřenou odpovědí 

 

Základní soubor respondentů tvořili ředitelé všech základních a středních škol, z nichž 

bylo náhodným výběrem zvoleno 150, kterým byl dotazník elektronickou formou rozeslán. 

Elektronická podoba dotazníku byla vytvořena v prostředí, které je zdarma k dispozici na 

stránkách: http://www.oursurvey.biz.   

http://www.oursurvey.biz/
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Před samotným rozesláním dotazníků, byl proveden pilotní výzkum, v jehož rámci byl 

dotazník rozeslán dvěma ředitelům středních škol. Cílem tohoto pilotního výzkumu bylo 

ověřit funkčnost elektronické podoby dotazníku a ověřit správnost položených otázek. 

Samotný sběr dat probíhal od 16. do 31. ledna 2012. Ze všech rozeslaných dotazníků se 

vyplněných vrátilo 80, přičemž všechny tyto dotazníky byly vyplněny správně.  

 

6.4  Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

 

Všechny otázky v dotazníku byly pečlivě vyhodnoceny a výsledky byly pro každou 

otázku zvlášť zaznamenány dvěma způsoby grafického znázornění. Prvním je sloupcový graf, 

v němž je zaznamenána absolutní četnost odpovědí, a druhým je graf koláčový, v němž je 

znázorněna relativní četnost odpovědí. V případě koláčového grafu byly výsledky 

zaokrouhleny na celá procenta tak, aby součet činil 100%.  

Otázky jsou vyhodnocovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v dotazníku. Text 

příslušející k dané otázce je vždy uveden pod odpovídající tabulkou. Výjimku tvoří otázky, 

které na sebe přímo navazují (tj. jedna otázka je přímým pokračováním otázky předchozí), 

kdy je vyhodnocení uvedeno pod poslední otázkou v posloupnosti.  

Ad Tabulka 3 a 4: Otázky 1 a 2 měly pouze informativní charakter. Z výsledků je 

patrné, že odpovědělo více ředitelů základních škol, přičemž převažovaly školy, jejichž 

pedagogický sbor čítá 16-30 pedagogických pracovníků.  
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Tabulka 3: Vyhodnocení otázky č. 1 

Znění otázky 

 
1. Zvolte typ Vaší školy 
 a) ZŠ 
 b) SŠ 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Tabulka 4: Vyhodnocení otázky č. 2 

Znění otázky 

 
2. Zvolte variantu odpovídající velikosti pedagogického sboru na Vaší škole: 
 a) 1-15 

b) 16-30 
c) 31-45 
d) 45 a více 
 

Vyhodnocení odpovědí 
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Tabulka 5: Vyhodnocení otázky č. 3 

Znění otázky 

 
3. Sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?  
 a) Ano 
 b) Ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Tabulka 6: Vyhodnocení otázky č. 4 

Znění otázky 

 
4. Pokud jste v otázce č. 3 (zda sestavujete plán DVPP) odpověděli "ano", uveďte, co při 

sestavování plánu zohledňujete. 
a) Spíše potřeby školy 
b) Spíše potřeby pedagogů 
c) Potřeby školy a jednotlivých pedagogů jsou zohledňovány na přibližně stejné úrovni 

 

Vyhodnocení odpovědí 
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Šetření ukázalo, že většina ředitelů sestavuje plán DVPP (otázka č. 3), jak jim ukládá paragraf 

24 zákona č. 563/2004 sb. O pedagogických pracovnících, přičemž jim je uloženo respektovat 

jak potřeby školy tak přihlížet ke studijním zájmům jednotlivých pracovníků. Šetření dále 

ukázalo (otázka č. 4), že z těch, kteří plán DVPP sestavují, se 55% snaží respektovat jak 

potřeby školy, tak zájmy jednotlivých pedagogů, a zohledňovat je přibližně na stejné úrovni. 

Naopak 41% respondentů uvedlo, že v tomto ohledu upřednostňují zájmy školy a 4% (tedy 

výrazná menšina) respondentů uvedlo, že upřednostňují potřeby školy.  

 

Tabulka 7: Vyhodnocení otázky č. 5 

Znění otázky 

 
5. Podílejí se na sestavování plánu DVPP pedagogičtí pracovníci? 

a) Ano 
 b) Ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Na tuto otázku většina dotázaných, tedy 81%, odpovědělo „ano“. Dá se tedy předpokládat, že 

obsah a zaměření plánu ředitel školy s pedagogickými pracovníky konzultuje. Otázkou však 

zůstává, do jaké míry mají pedagogové šanci strukturu plánu ovlivnit či zda ředitel jejich 

připomínky skutečně reflektuje. 

Ad Tabulka 8: Většina dotázaných – 68% - odpovědělo „rozhodně ano“, ostatní – 32% 

- odpovědělo „spíše ano“. Žádný z respondentů neodpověděl záporně. Z odpovědí je tedy 

zřejmé, že ředitelé si jsou vědomi důležitosti DVPP a žádný nezastává názor, že DVPP je 

nedůležité.  
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Tabulka 8: Vyhodnocení otázky č. 6 

Znění otázky 

 
6. Považujete DVPP za užitečné?  
 a) Rozhodně ano 
 b) Spíše ano 
 c) Spíše ne 
 d) Rozhodně ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Tabulka 9: Vyhodnocení otázky č. 7 

Znění otázky 

 
7. Máte ve Vaší organizaci sestaven plán strategického rozvoje?  
 a) Ano 
 b) Ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 
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Tabulka 10: Vyhodnocení otázky č. 8 

Znění otázky 

 
8. Pokud jste v otázce č. 7 (zda sestavujete plán strategického rozvoje školy) odpověděli 

"ano", uveďte, do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že plán strategického rozvoje školy je v 
souladu s plánem DVPP. 
a) Velmi souhlasím 
b) Souhlasím 
c) Nesouhlasím 
d) Velmi nesouhlasím 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Tabulka 11: Vyhodnocení otázky č. 9 

Znění otázky 

 
9. Chápete DVPP jako prostředek rozvoje školy jako celku?  

a) Ano 
 b) Ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 
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Podobně jako v případě otázky č. 3, i zde většina dotázaných – 80% - odpovědělo, že plán 

strategického rozvoje sestavují (otázka č. 7). Většina z těch, kteří tento plán sestavují, souhlasí 

(17% velmi souhlasí, 77% souhlasí) s tím, že je v souladu s jejich plánem DVPP (otázka č. 8), 

přičemž většina z dotázaných – 95% - dále uvádí, že vnímají DVPP jako prostředek rozvoje 

školy jako celku (otázka č. 9).   

 

Tabulka 12: Vyhodnocení otázky č. 10 

Znění otázky 

 
10. Výběr aktivit v oblasti DVPP provádí:  
 a) Pouze vedení školy 

b) Převážně vedení školy 
c) Vedení školy ve spolupráci s pedagogickými pracovníky 
d) Převážně pedagogičtí pracovníci 
e) Pouze pedagogičtí pracovníci na základě svých individuálních potřeb 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Nejvíce odpovědí v této otázce opět ukazuje na spolupráci vedení a pedagogů. Většina 

dotázaných – 83% - zde uvedlo, že na výběru aktivit v oblasti DVPP se podílí vedení školy ve 

spolupráci s pedagogickými pracovníky. Pouze 11% dotázaných uvedlo, že se na výběru 

aktivit podílí převážně vedení školy a ve 4% pouze vedení školy. Zbylá 2% uvádí, že aktivity 

v oblasti DVPP si převážně volí pedagogové sami. Výsledky šetření v tomto bodě ukazují, že 

ve většině případů umožňuje vedení školy pedagogům prosadit své zájmy v oblasti dalšího 

vzdělávání, avšak pouze do určité míry. Nevzdává se tak možnosti zasahovat do DVPP a 

ovlivňovat jeho průběh a realizaci. 
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Tabulka 13: Vyhodnocení otázky č. 11 

Znění otázky 

 
11. Jakou formou ve Vaší organizaci nejčastěji DVPP probíhá? 

a) Přednáška 
b) Školení 
c) Seminář 
d) Dílny 
e) Kurzy 
f) Výcvik 
g) Jinou formou 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Respondenti v této otázce mohli zvolit více odpovědí, proto počet odpovědí nekoresponduje 

s počtem respondentů. Nejčastěji zvolenými formami byly seminář – v 48% případů – a 

školení – 31% případů. Ostatní formy přednáška, dílna a kurz byly zastoupeny pouze 

v několika případech. Výcvik nebyl zastoupen vůbec, naopak dva respondenti uvedli, že  

DVPP probíhá různými formami a nelze tedy vybrat jednu převládající. U této otázky je však 

nutné upozornit na skutečnost, že na výběr formy DVPP může mít vliv mnoho faktorů. 

Jedním z nich je fakt, že seminář je nejčastější formou DVPP nabízenou vzdělávacími 

organizacemi. Na výběr formy DVPP má rovněž vliv to, kde se vzdělávací akce koná, tedy 

její dostupnost, časová náročnost a rovněž cena. 
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Tabulka 14: Vyhodnocení otázky č. 12 

Znění otázky 

 
12. Jaký typ vzdělávacích akcí je pedagogy nejčastěji navštěvován: 
 a) Oborově-předmětové (zaměřené na aprobace) 
 b) Předmětově-didaktické (způsob předávání poznatků) 
 c) Pedagogicko-psychologické 
 d) Všeobecně-vzdělávací (rozvoj osobnosti učitele) 
 e) Zaměřené na rozvoj školy (tvorba kurikula, klima školy, projekty apod.) 
 f) Jiné oblasti (uveďte) 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

V této oblasti byly nejčastěji uváděným typem akce zaměřené na aprobace, tedy 

oborově-předmětové vzdělávací akce – 54%. Ve 24% případů respondenti uvedli akce 

zaměřené na způsob předávání poznatků, tedy předmětově-didaktické. Ostatní vzdělávací 

oblasti (pedagogicko-psychologické, všeobecně-vzdělávací a akce zaměřené na rozvoj školy) 

byly zastoupeny 5 – 7%. Tři respondenti zde uvedli, že na jejich škole jsou zastoupeny 

všechny typy vzdělávací akcí. 
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Tabulka 15: Vyhodnocení otázky č. 13 

Znění otázky 

 
13. DVPP probíhá 

a) Pouze mimo školu 
b) Spíše mimo školu 
c) Spíše v prostředí školy 
d) Pouze v prostředí školy 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Většina respondentů – 75% - uvádí, že v jejich organizaci je DVPP realizováno spíše mimo 

prostředí školy a dalších 15% uvádí, že akce DVPP probíhají pouze mimo školu. Zbylých 

10% uvádí, že akce DVPP jsou realizovány spíše v prostředí školy. Na základě výsledků 

šetření lze tedy říci, že většina škol využívá k realizaci DVPP zejména nabídku vzdělávacích 

akcí jiných vzdělávacích organizací, ve smyslu návštěvy příslušné vzdělávací akce. 
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Tabulka 16: Vyhodnocení otázky č. 14 

Znění otázky 

 
14. Zajímáte se o přínos DVPP pro další práci pedagogických pracovníků?  
 a) Ano 
 b) Ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Tabulka 17: Vyhodnocení otázky č. 15 

Znění otázky 

 
15. Pokud jste v otázce č. 14 (zda se zajímáte o přínos DVPP pro další práci pedagogických 

pracovníků) odpověděli "ano", jakým způsobem přínos zjišťujete:  

a) Rozhovor 
b) Hospitace 
c) Zpráva ze vzdělávací akce 
d) Jiným způsobem 
 

Vyhodnocení odpovědí 
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Respondenti v této otázce mohli zvolit více odpovědí, proto počet odpovědí nekoresponduje 

s počtem respondentů. O přínos vzdělávací akce pro další práci pedagogů se zajímají téměř 

všichni dotázaní ředitelé (otázka č. 14). Záporně odpověděl pouze jeden z nich. Nejčastějším 

způsobem, jak tento přínos zjišťují (otázka č. 15) je prostřednictvím rozhovoru – 58% 

dotázaných. 29% dotázaných požaduje zprávu ze vzdělávací akce a 10% tento přínos zjišťuje 

prostřednictvím hospitace v hodině dotčeného pedagoga. Tři z respondentů pak uvedli, že 

zaměstnanci zpracovávají své každoroční hodnocení a zde zhodnotí i přínos DVPP pro svou 

práci.  

 

Tabulka 18: Vyhodnocení otázky č. 16 

Znění otázky 

 
16. Požadujete, aby si kolegové navzájem předávali poznatky získané na akcích DVPP? 
 a) Ano 
 b) Ne 

 

Vyhodnocení odpovědí 
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Tabulka 19: Vyhodnocení otázky č. 17 

Znění otázky 

 
17. Pokud jste v otázce č. 16 (zda požadujete, aby si kolegové navzájem předávali poznatky získané 

na akcích DVPP) odpověděli "ano", jakým způsobem jsou nejčastěji získané poznatky předávány?  

a) Na schůzkách předmětové komise 
b) Na pedagogické radě 
c) Formou diskuse 
d) Návštěvou v hodinách kolegů 
e) Jiným způsobem 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Respondenti v otázce č. 17 mohli zvolit více odpovědí, proto počet odpovědí nekoresponduje 

s počtem respondentů. Šetření ukázalo (otázka č. 16), že drtivá většina – 97% -  ředitelů dbá 

na to, aby si pedagogové navzájem sdělovali poznatky získané na akcích DVPP. Podle 

odpovědí v otázce č. 17 probíhá předávání těchto informací prostřednictvím schůzek 

předmětové komise – 44%, případně formou diskuse – 30% dotázaných. 14% dotázaných 

uvedlo, že sdílení informací probíhá na pedagogické radě a 7% uvedlo jako způsob předávání 

informací návštěvu v hodině kolegy. Zbylých 5% dotázaných uvedlo, že sdílení informací 

probíhá jiným způsobem, ten však blíže nespecifikovali.  
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Tabulka 20: Vyhodnocení otázky č. 18 

Znění otázky 

 
18. Jaké množství pedagogických pracovníků ve Vaší organizaci má o DVPP zájem? 

a) Všichni 
b) Převážná většina 
c) Přibližně polovina 
d) Menšina 
e) Nikdo 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Šetření ukázalo, že na většině dotázaných škol mezi pedagogy převažuje zájem o DVPP. 60% 

dotázaných uvedlo, že zájem o DVPP má většina pedagogických pracovníků, 11% uvádí, že 

zájem o DVPP mají dokonce všichni pedagogové. 23% dotázaných uvedlo zájem ze strany 

poloviny pedagogů a zbylých 6% uvádí, že pouze menšina pedagogů má o DVPP zájem.  
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Tabulka 21: Vyhodnocení otázky č. 19 

Znění otázky 

 
19. Využili jste v loňském roce všech finančních prostředků vyčleněných na DVPP?  

a) Ano 
b) Ne 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

Tabulka 22: Vyhodnocení otázky č. 20 

Znění otázky 

 
20. Považujete objem finančních prostředků přidělených zřizovatelem na realizaci potřeb 

DVPP ve Vaší organizaci za dostatečný? 
a) Ano 
b) Ne 
 

Vyhodnocení odpovědí 
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Šetření ukázalo, že v oblasti financování DVPP se většina ředitelů ve svých odpovědích 

shoduje. 96% z nich odpovědělo, že v loňském roce využili všech prostředků na DVPP 

přidělených (otázka č. 19) a stejně tak většina - 82% - z nich uvádí, že tyto prostředky nejsou 

na pokrytí potřeb DVPP dostatečné (otázka č. 20). 

 

Tabulka 23: Vyhodnocení otázky č. 21 

Znění otázky 

 
21. Využíváte pro realizaci DVPP i jiných zdrojů financování než prostředků poskytovaných 

zřizovatelem?  
a) Ano 
b) Ne 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

 

Ad Tabulka 24: Výsledky šetření ukázaly, že většina ředitelů – 83% - využívá k pokrytí 

potřeb DVPP i jiné zdroje než prostředky přidělené ze státního rozpočtu (otázka č. 21). Tento 

fakt koresponduje s odpověďmi na předchozí otázky. Ředitelé nepovažují prostředky na 

DVPP za dostatečné, a proto se snaží hledat zdroje jinde. Nejčastěji uváděnými zdroji 

financování jsou: ESF projekty a vlastní hospodářská činnost.  
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Tabulka 24: Vyhodnocení otázky č. 22 

Znění otázky 

 
22. Pokud jste v otázce č. 21 (zda využíváte pro realizaci DVPP jiných zdrojů financování než 

prostředků poskytovaných zřizovatelem) odpověděli "ano", uveďte z jakých zdrojů DVPP 
financujete: 

 a) (otevřená odpověď) 
 

Vyhodnocení odpovědí 

 
 

 

6.5  Ověření tvrzení 

 

Na základě provedeného výzkumného šetření a následného vyhodnocení odpovědí 

bylo možné ověřit správnost či nesprávnost tvrzení, jichž bylo použito jako východisek pro 

výzkumné šetření. 

 Tvrzení č. 1 - Více než 90% vedoucích pracovníků považuje DVPP za důležité pro 

rozvoj školy. 

Závěr: Šetření ukázalo, že většina ředitelů považuje DVPP za důležité pro rozvoj 

školy, kladně se v tomto smyslu vyjádřilo 95% dotázaných. Ukazuje se tedy, že 

předpoklad, že tomu tak je ve více než 90% případů byl správný a provedený výzkum 

tak tvrzení č. 1 potvrdil. 

 Tvrzení č. 2 - Při sestavování plánu DVPP vychází vedení školy ve více než 

polovině případů z individuálních potřeb pedagogů.  

Závěr: Jak ukázalo výzkumné šetření, individuální vzdělávací potřeby jednotlivých 

pedagogů upřednostňují pouze 4% dotázaných ředitelů. Většina z nich, tedy 52% se 

snaží zohledňovat potřeby školy a pedagogů přibližně na stejné úrovni. Ostatní 

ředitelé, tedy 40% z nich dává přednost potřebám školy. Většina ředitelů tedy potřeby 
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pedagogů zohledňuje, nicméně nevycházejí pouze či z větší části pouze z nich.  

Tvrzení č. 2 bylo výzkumem vyvráceno. Také je vhodné zde zmínit, že ačkoliv 

ředitelé uvádějí, že se na sestavování plánu DVPP pedagogičtí pracovníci podílejí, 

není zřejmé, do jaké míry je na jejich požadavky skutečně brán zřetel.  

 Tvrzení č. 3 - Méně než 30% vedoucích pracovníků se zajímá o přínos DVPP pro 

další práci pedagogických pracovníků. 

Závěr: Tvrzení č. 3 se nepotvrdilo, neboť šetření ukázalo, že o přínos DVPP pro další 

práci pedagogů se zajímá naprostá většina ředitelů, a to 98% z nich. Tvrzení č. 3 bylo 

tedy spolehlivě vyvráceno.   

  

6.6  Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 
 

 Z výsledků dotazníkového šetření vyplývají následující skutečnosti. Jak již bylo 

zmíněno výše, drtivá většina škol plány DVPP sestavuje. Toto zjištění nebylo překvapivé, 

vzhledem k tomu, že povinnost sestavovat DVPP ukládá zákon. Podstatnější jsou však zjištění 

vyplývající z otázky č. 4, v níž respondenti uváděli, čí zájmy a potřeby jsou pro ně při 

sestavování plánu důležité. Více jak polovina respondentů uvedla, že potřeby školy a 

jednotlivých pedagogů jsou zohledňovány přibližně na stejné úrovni. Lze tedy říci, že v těchto 

případech vedení škol volí jistou formu kompromisu ve snaze vyhovět co největšímu spektru 

potřeb a zájmů. Uvědomíme-li si rovněž, že více než třetina ředitelů dává přednost spíše 

potřebám školy, můžeme říci, že zájmy školy jsou ať v plné či částečné míře zohledňovány ve 

valné většině škol.  

Připočteme-li k těmto zjištěním i fakt, že z dotázaných škol celé čtyři pětiny sestavují 

plán strategického rozvoje školy a z nich drtivá většina uvádí, že jejich plán DVPP je 

v souladu s tímto strategickým plánem, můžeme konstatovat, že k sestavování plánů DVPP je 

přistupováno koncepčně a systémově a nejedná se o nahodilý dokument odtržený od 

budoucího směřování organizace. Z odpovědí je patrná snaha ředitelů o soulad obou plánů a 

snaha o využití DVPP jako nástroje pro dlouhodobý (strategický) rozvoj školy. Toto tvrzení 

významně dokládá i zjištění, že celých 95 procent ředitelů, tak DVPP skutečně chápe. 

Shrneme-li tedy výsledky šetření z tohoto pohledu, můžeme tvrdit, že plán DVPP reflektuje 

potřeby školy z hlediska jejího dalšího rozvoje a jeho formulace a obsah se snaží přispět 

k úspěšnému naplnění strategických cílů školy, resp. přispět k jejímu celkovému rozvoji.  
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Předmětem zájmu dotazníkového šetření byla i míra zapojení pedagogického sboru do 

sestavování plánu DVPP a jeho následné realizace. Většina ředitelů uváděla, že se pedagogičtí 

pracovníci zapojují do sestavování plánu DVPP a při výběru aktivit DVPP vedení 

spolupracuje s pedagogickými pracovníky. Vedení tedy rozhodně ve většině případů věnuje 

pozornost výběru těchto aktivit a neponechává je pouze na osobní iniciativě jednotlivých 

pedagogů. Lze tedy říci, že vedení školy umožňuje pedagogům prosadit své zájmy v oblasti 

dalšího vzdělávání, avšak pouze do určité míry. Nevzdává se tak možnosti zasahovat do 

DVPP a ovlivňovat jeho průběh a realizaci. 

K nejčastěji voleným formám DVPP pak patří semináře a školení, které byly uváděny 

celkem v 79% případů. Drtivá většina respondentů rovněž uvedla, že vzdělávání probíhá 

mimo prostředí dané školy. Zde je však nutno podotknout, že tyto výsledky nelze považovat 

za naprosto korektní, protože na výběr konkrétních forem vzdělávání může mít vliv mnoho 

faktorů. Z nich je možno zmínit časovou náročnost, dostupnost, cenu apod. Objasnění příčin 

volby těchto forem, by zasloužilo svůj vlastní výzkum a nebylo součástí cílů stanovených pro 

toto šetření.  

Na toto zjištění volně navazuje i otázka týkající se typu vzdělávacích akcí, tedy jejich 

zaměření z hlediska obsahu. Nejčastěji voleným typem vzdělávacích akcí jsou ty, které jsou 

zaměřené na aprobace (oborově-předmětové) a rovněž na způsob předávání poznatků 

(předmětově-didaktické). Z výsledků šetření je tedy zřejmé, že školy kladou důraz na rozvoj a 

prohlubování odborných znalostí pedagogů, případně na způsob jejich předávání. V pozadí 

zájmu, jak se zdá, zůstávají akce zaměřené na všeobecné vzdělání, osobnostní rozvoj a rozvoj 

školy. Jestliže v předchozích otázkách ředitelé uvedli, že je DVPP součástí rozvoje školy jako 

celku, ale vzdělávací akce jsou zaměřeny na odbornost v jednotlivých předmětech, lze tedy 

formulovat závěr, že školy se chtějí rozvíjet prostřednictví zkvalitňování práce jednotlivců a 

méně se zaměřují na rozvoj pedagogického sboru jako celku.    

Jak ukázalo výzkumné šetření, na okraji zájmu ředitelů nezůstává ani přínos 

vzdělávání pedagogů pro jejich další práci. Kladně v tomto smyslu odpověděli všichni 

dotázaní s výjimkou jednoho (z 80 respondentů). Tento přínos pak nejčastěji zjišťují 

prostřednictvím rozhovoru, případně zprávy ze vzdělávací akce. Pouze tři z nich uvedli, že 

ke zjišťování přínosu vzdělávání využívají každoroční hodnocení, které zpracuje pedagogický 

pracovník.  

Kromě osobního zájmu o přínos DVPP se ředitelé ve většině případů (78 respondentů 

z 80) snaží o předávání poznatků napříč pedagogickým sborem. Způsob, kterým jsou tyto 

poznatky mezi kolegy předávány, se na jednotlivých školách liší, nejčastěji však k němu 
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dochází prostřednictvím diskuse, schůzek předmětové komise a na pedagogických radách. 

Z odpovědí je tedy patrné, že ředitelé škol mají zájem, aby vzdělávání jednotlivce mělo přínos 

i pro jeho kolegy. Celá věc je však, vzhledem k preferované formě, do značné míry závislá na 

osobní iniciativě a ochotě pedagogů informace dále předávat. Jak již bylo uvedeno výše, 

pedagogové se vzdělávají zejména ve své odbornosti, dá se tedy očekávat, že informace ze 

vzdělávacích akcí předávají zejména pedagogům se stejnou či podobnou aprobací. Širší 

spolupráci tak lze očekávat jen v malém množství případů.  

Výzkumné šetření se zabývalo i otázkou finanční podpory DVPP. Vzhledem k tomu, 

že na většině škol převládá mezi pedagogy zájem o DVPP (tři čtvrtiny dotázaných 

odpověděly, že o DVPP projevuje zájem většina nebo dokonce všichni pedagogičtí 

pracovníci), není překvapivé, že přibližně stejný počet ředitelů považuje finanční prostředky 

na DVPP za nedostatečné a prakticky všichni je v loňském roce kompletně vyčerpali. To vede 

ve svém důsledku k tomu, že se většina ředitelů snaží k podpoře financování DVPP využívat i 

jiné zdroje, z nichž nejčastěji byly uváděny fondy ESF, doplňková činnost, případně 

zřizovatel školy. I tyto snahy o získávání dalších finančních prostředků dokládají, že ředitelé 

si jsou vědomi důležitosti DVPP.   

S přihlédnutím k výše formulovaným závěrů lze konstatovat, že cíle výzkumného 

šetření formulované před jeho zahájením byly naplněny a výzkum splnil svůj předpokládaný 

účel. Prokázal, že DVPP není na okraji zájmu vedení škol. Ředitelé si jsou vědomi jeho 

důležitosti jak pro rozvoj školy, tak pro rozvoj jednotlivých pedagogů. Vzhledem k tomu, že 

oblast školství dlouhodobě trpí nedostatkem finančních prostředků obecně, což se 

pochopitelně silně negativně promítá i do oblasti DVPP, lze pozitivně hodnotit snahu 

jednotlivých ředitelů nacházet alternativní zdroje financování pro tyto aktivity.  
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7 Závěr 
 

 Cílem této práce bylo analyzovat současný stav DVPP na českých školách, jakými 

formami je realizován a jakým způsobem se k této problematice staví samotní ředitelé škol, 

kteří za DVPP nesou konečnou odpovědnost.  

 Než přikročíme k závěrečnému shrnutí výsledků, je dlužno uvést, že se do pojetí 

dalšího vzdělávání pedagogů negativně promítá absence použitelného hodnocení kvality 

výuky a rovněž standardů učitelské profese. Tento dlouhodobě diskutovaný problém, který 

stále ještě není ze strany MŠMT uspokojivě vyřešen, by v mnohých ohledech napomohl 

definovat také správnou podobu DVPP, protože by jasně vytyčil kvalitativní ukazatele výuky, 

které učitelé mají při výkonu svého povolání naplňovat. Pojetí DVPP by tak ze strany škol 

bylo možno efektivněji plánovat a reflektovat tak požadavky ze strany státu i společnosti jako 

celku. Školství by tak mohlo lépe plnit svou úlohu při naplňování celospolečenského zájmu 

ve vzdělávání nastupujících a budoucích generací.   

 O tom, že požadavky na vyšší kvalifikovanost učitelů stále rostou, svědčí mnohé 

z každodenní pedagogické praxe. Stále častěji se klade důraz na zavádění moderních 

technologií a didaktických postupů do výuky a ještě více je tak zdůrazňována potřeba 

celoživotního vzdělávání učitelů. I když není k dispozici celorepubliková koncepce, ředitelé 

chápou DVPP jako důležitý nástroj rozvoje školy a tak k němu ve velké míře i přistupují. 

Absence celorepublikové koncepce však vytváří prostor pro příliš členitou nabídku programů 

DVPP ze strany samotných organizátorů. V nabídce je obtížné se zorientovat, vybrat vhodný 

nástroj i hlídat či ověřovat kvalitu poskytovaných služeb.  

 Výsledky dotazníkového šetření, jak byly popsány v šesté kapitole této práce 

(a zejména pak v části 6.6, kde je uvedeno jejich shrnutí), vedou k závěru, že role DVPP 

v žádném případě není brána na lehkou váhu, a že je k němu přistupováno odpovědně jak ze 

strany ředitelů, tak i samotných pedagogických pracovníků.  

 Majoritní většina škol plány DVPP sestavuje (což koneckonců ukládá jako povinnost i 

zákon). Při jejich realizaci se ale také snaží postupovat efektivně, byť k tomu volí odlišné 

cesty. Celé čtyři pětiny respondentů sestavují plán strategického rozvoje a drtivá většina 

z nich uvádí, že jejich plán DVPP je s tímto plánem strategického rozvoje v souladu. 

K sestavování plánů DVPP je tedy přistupováno systematicky a koncepčně a nejedná se o 

nahodilý dokument odtržený od budoucího směřování organizace. V přístupu ředitelů škol je 

vidět snaha prosazovat využívání DVPP jako jednoho z nástrojů pro realizaci dlouhodobých 
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strategických cílů školy. To, že takto pojetí DVPP skutečně chápe, potvrdilo v dotazníku 

celých 95% respondentů.  

 Zájmy jednotlivých pedagogů jsou při DVPP brány v potaz, avšak více či méně do té 

míry, která koresponduje s potřebami samotné školy. Vedení se v žádném případě nevzdává 

možnosti zasahovat do DVPP a ovlivňovat jeho průběh a realizaci. Jisté omezení vlivu 

individuálních preferencí pedagogů při realizaci DVPP je pochopitelné také s přihlédnutím 

k faktu, že přibližně tři čtvrtiny respondentů považují finanční prostředky určené na DVPP za 

nedostačující. Chvályhodná je v tomto ohledu snaha vedení škol získávat prostředky na DVPP 

z jiných zdrojů. Nejčastěji byly v této souvislosti uváděny fondy ESF.  

 Hodnocení dopadů DVPP a předávání získaných znalostí dále lze považovat za slabé 

místo českých škol, i když nelze zcela marginalizovat snahu managementu škol se 

hodnocením zabývat. I když ředitelé projevují snahu zajistit, aby vzdělávání jednotlivce mělo 

přínos i pro jeho kolegy, je předávání získaných znalostí do značné míry závislé na 

individuálním přístupu jednotlivých pedagogů. Výše uvedené zjištění, že hodnocení efektu 

DVPP je problematické, je nicméně v souladu se zjištěními uvedenými v nejnovější zprávě 

OECD (16. 2. 2012), která kritizuje nedostatečně připravené hodnotící mechanismy v rámci 

českého školství.  

 Pokud by měly být dosažené výsledky shrnuty do uceleného závěru, pak lze 

konstatovat, že DVPP v žádném případě není na okraji zájmu vedení škol a ředitelé jsou si 

vědomi jeho důležitosti jak pro rozvoj školy i profesní růst jednotlivých pedagogů. DVPP je 

součástí strategických plánů rozvoje školy a je chápáno jako důležitý prvek v řízení 

vzdělávacích organizací. Management škol však současně naráží na problémy, které přesahují 

sféru jeho vlivu a rozhodovacích pravomocí – chybí celorepubliková koncepce DVPP, 

negativně se projevuje i absence jednoznačných hodnotících kriterií pro sledování kvality 

vzdělávání, standardů učitelské profese a rovněž kariérního řádu a stejně jako na mnoho 

jiných aktivit v oblasti školství, i na DVPP se nedostává odpovídajících finančních 

prostředků. 
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Přílohy 

 

Příloha A – Dotazník 

 

DOTAZNÍK – OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI 

 

Zaškrtněte prosím příslušnou informaci 

1) Typ školy: 

a) ZŠ 

b) SŠ 

2) Velikost pedagogického sboru: 

a) 1 – 15 

b) 16 – 30 

c) 31 – 45 

d) 45 a více 

 

DOTAZNÍK – HLAVNÍ ČÁST 

 

3) Sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)? 

a) Ano         

b) Ne 

4) Pokud jste v otázce č. 1 odpověděli „ano“, zohledňujete při sestavování plánu DVPP: 

a) Spíše potřeby školy 

b) Spíše potřeby jednotlivých pedagogů 

c) Potřeby školy a jednotlivých pedagogů jsou zohledňovány na přibližně stejné úrovni 

5) Podílejí se na sestavování plánu DVPP pedagogičtí pracovníci 

a) Ano 

b) Ne  

6) Považujete DVPP za užitečné?  

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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7) Máte ve Vaší organizaci sestaven plán strategického rozvoje?  

a) Ano 

b) Ne 

8) Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ano, uveďte, do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že 

plán strategického rozvoje školy je v souladu s plánem DVPP. 

a) Velmi souhlasím 

b) Souhlasím 

c) Nesouhlasím 

d) Velmi nesouhlasím 

9) Chápete DVPP jako prostředek rozvoje školy jako celku? 

a) Ano 

b) Ne 

10) Výběr aktivit v oblasti DVPP provádí: 

a) Pouze vedení školy 

b) Převážně vedení školy 

c) Vedení školy ve spolupráci s pedagogickými pracovníky  

d) Převážně pedagogičtí pracovníci 

e) Pouze pedagogičtí pracovníci na základě svých individuálních potřeb 

11) Jakou formou ve Vaší organizaci nejčastěji probíhá DVPP?  

a) Přednáška 

b) Školení 

c) Seminář 

d) Dílny 

e) Kurzy 

f) Výcvik 

g) Jinou formou (uveďte jakou) 

12) Seřaďte obsah vzdělávacích akcí DVPP od nejčastěji navštěvovaných po nejméně 

navštěvované: 

a) Oborově-předmětové (zaměřené na aprobace) 

b) Předmětově-didaktické (způsob předávání poznatků) 

c) Pedagogicko-psychologické 

d) Všeobecně-vzdělávací (rozvoj osobnosti učitele) 

e) Zaměřené na rozvoj školy (tvorba kurikula, klima školy, projekty apod.) 

f) Jiné oblasti (uveďte) 
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13) DVPP probíhá: 

a) Pouze mimo školu 

b) Spíše mimo školu 

c) Spíše v prostředí školy 

d) Pouze v prostředí školy 

14) Zajímáte se o přínos DVPP pro další práci pedagogických pracovníků? 

a) Ano 

b) Ne 

15) Pokud jste v otázce č. 12 odpověděli „ano“, jakým způsobem: 

a) Rozhovor 

b) Hospitace 

c) Zpráva ze vzdělávací akce 

d) Jiným způsobem 

16) Požadujete, aby si kolegové navzájem předávali poznatky získané na akcích DVPP? 

a) Ano 

b) Ne  

17) Pokud jste v otázce č. 14odpověděli „ano“, jakým způsobem jsou nejčastěji získané 

poznatky předávány? 

a) Na schůzkách předmětové komise 

b) Na pedagogické radě 

c) Formou diskuse 

d) Návštěvou v hodinách kolegů 

e) Jiným způsobem 

18) Jaké množství pedagogických pracovníků ve Vaší organizaci má o DVPP zájem?  

a) Všichni 

b) Převážná většina 

c) Přibližně polovina 

d) Menšina 

e) Nikdo 

19) Využili jste v loňském roce všech finančních prostředků vyčleněných na DVPP?  

a) Ano 

b) Ne 
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20) Považujete objem finančních prostředků přidělených zřizovatelem na realizaci potřeb 

DVPP ve Vaší organizaci za dostatečný?  

a) Ano 

b) Ne 

21) Využíváte pro realizaci DVPP i jiných zdrojů financování než prostředků poskytovaných 

zřizovatelem?  

a) Ano 

b) Ne 

22) Pokud jste v otázce č. 19 odpověděli „ano“, uveďte z jakých zdrojů DVPP financujete:  

a) Uveďte zdroj: … 
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Příloha B - Plán DVPP #1 

 

Převzato 30. 10. 2011 z: http://www.morava-rs.cz/index.php/hlavni-nabidka/dokumenty 

Střední odborná škola MORAVA, o.p.s. 

Řehořova 5, 618 00 Brno 

PLÁN DVPP NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 

Vypracovala: Mgr. Dana Vérostová, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Margita Březnová, statutární orgán 

(předsedkyně správní rady školy) 

Číslo jednací: 2/2010/Ř/A10 

Pedagogická rada projednala dne: 30. srpna 2010 

Školská rada schválila dne: 6. října 2010 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 6. října 2010 

Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků(dále jen DVPP). 

 

1. Účel 

Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu.Samostudium pedagogických 

pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění 

(dále jen ZPP) bude součástí plánu čerpání dovolené. 

 

2. Základní podmínky 

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad: 

- Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má 

stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP za podmínek a 

možností uvedených v tomto plánu. 

- Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním 

studiem k prohloubení kvalifikace. 
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- Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a 

rozpočet školy. 

- Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo 

pracovním zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí 

pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních 

technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně 

patologických jevů, koordinátora environmentální výchovy, specialistu v oblasti 

prostorové orientace zrakově postižených) má přednost před dalším studiem. 

- Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků (metodik informačních a komunikačních technologií). 

- Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka školy, je pro 

pracovníky školy podle zákoníku práce povinná. 

 

 

3. Konkrétní formy a druhy DVPP 

 

3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace 

podle ZPP u tohoto pracovního zařazení: 

- učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ - anglický jazyk (Hrdinová) 

- v uvedeném případě bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné 

kvalifikace podle ZPP 

- v bakalářských a magisterských studijních programech, 

- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy 

- Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

- ředitelka školy je absolventkou tohoto studia podle § 5 V317 

 

3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 

Studium pro výchovné poradce 

- škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce 

Studium k výkonu specializovaných činností 
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Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných 

činností, kterými jsou: 

a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

b) prevence sociálně patologických jevů, 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích 

programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 

 

3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové 

poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, sociální práce, teorie 

výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických, tělovýchovných a uměleckých oborů a 

jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 

zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 

Formy průběžného vzdělávání 

- škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu 

přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu, 

- MUDr. Korecká se bude vzdělávat na VOŠ – obor sociální práce, škola ji bude 

toto studium financovat (studium zahájí 1.9.2010), doplnění vzdělání je žádoucí 

vzhledem k přechodu na nové ŠVP od školního roku 2011/2012 

- dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání 

vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. 

 

 

3.4. Přehled vzdělávání ve školním roce 2010/2011 

Tabulka přehledu bude přílohou plánu a hodnocení DVPP, plán bude v průběhu školního roku 

měsíčně doplňován. 

 

3.5. Dlouhodobý plán DVPP 

Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy přímo na škole budou 

probíhat semináře dle potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých 

vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání bude dlouhodobé, aby 

pracovníci školy i lektoři mohli reagovat na průběh, požadavky. Cílem je výrazně zvýšit 
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schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům a 

uchazečům o studium. 

Škola zajistí celoroční semináře v oblastech 

- Sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů 

chování u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s 

jejich druhy, projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná 

preventivní opatření. 

- Informační technologie, kde je nutné všechny pedagogické pracovníky školy 

průběžně proškolovat v programu BAKALÁŘ, naučit je pracovat s tímto 

programem – nově bude zařazena práce s třídními knihami, průběžné zapisování 

známek žáků, dálkový přístup pro rodiče atd. Témata budou zařazena do ročních 

plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo vybráno jedno téma, aby 

účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si chybějící lekce. 

Témata se ale také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. 

Dokončení kurzu v jedné oblasti neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v 

dalších letech budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o aktuálním dění v 

této oblasti. 

 

1) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem pověřena ředitelka 

školy Mgr. Dana Vérostová 

2) O kontrolách provádí písemné záznamy 

3) Směrnice je uložena u ředitelky školy 

 

V Brně dne 30. srpna 2010 

Mgr. Margita Březnová  

(statutární orgán) 

 

RNDr. Olga Doleželová  

(předsedkyně školské rady) 

 

Mgr. Dana Vérostová 

(ředitelka školy) 
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Příloha C - Plán DVPP #2 

 

Převzato 30. 10. 2011 z: http.//www.zshamr.cz/downloads.php?cat_id=6   

 

 

Plán DVPP 2010/2011 

a 

Dlouhodobý plán DVPP 

 

Vypracovala: Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2010 

 

Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). 

 

1. Účel 

 

Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu.  

Samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) bude součástí plánu čerpání dovolené. 

 

 

2. Základní podmínky 

 

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad: 

- Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má 

stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a 

možností uvedených v tomto plánu. 
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- Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním 

studiem k prohloubení kvalifikace. 

- Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a 

rozpočet školy. 

- Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo 

pracovním zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, 

výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, 

koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu rizikového chování,  

koordinátora environmentální výchovy, specialistu v oblasti prostorové orientace 

zrakově postižených) má přednost před dalším studiem. 

- Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků (metodik informačních a komunikačních technologií). 

- S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a 

v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady. 

- Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka škola, je 

pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.  

 

3. Konkrétní formy a druhy DVPP 

 

3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 

 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace 

podle ZPP u tohoto pracovního zařazení: 

- učitel všeobecně vzdělávacích předmětů   

 

V uvedeném případě bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace 

podle ZPP 

- v bakalářských a magisterských studijních programech, 

- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy,  

- studium pedagogiky, 
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Studium pedagogiky 

V současné době není zapotřebí doplnit toto vzdělání u učitelů odborných předmětů.  

 

 

Studium pro asistenty pedagoga 

V současné době škola nemá pracovníky na tomto pracovním zařazení, studium nebude nikdo 

absolvovat. 

   

3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 

 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

- ředitelka školy ukončí toto studium v následujícím období 

Studium k výkonu specializovaných činností 

- v tomto školním roce nikdo nezahájí studium k výkonu specializovaných 

činností 

 

Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných 

činností, kterými jsou: 

 

a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

b) prevence sociálně patologických jevů, 

c) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, 

 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích 

programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 

 

 

3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 

procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové 

poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné 

didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence 
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sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání 

pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 

 

 

 

Formy průběžného vzdělávání  

- škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako 

týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu,  

- dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka 

trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací 

hodiny. 

 

3.4. Přehled vzdělávání ve školním roce 2010/2011 

 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  

Mgr. Radka Jirkovská Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

UK v Praze 

Mgr.Šárka Jandová Studium k prohlubování kvalifikace  

Michaela Valentová Pokračování ve studiu ke splnění 

kvalifikace 

PF UJEP 

Ing. Hana Hakalová Pokračování ve studiu ke splnění 

kvalifikace 

PF UJEP 

Bc. Lucie Husáková Studium ke splnění kvalifikace 

Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů – 

metodik prevence soc. pat.jevů 

UK Praha 

Linda  Urbanová Studium ke splnění kvalifikace 

Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů – 

koordinátor ICT 

UK Praha 

Simona Svobodová Zahájení studia  ke splnění 

kvalifikace 

PF UJEP 

Barbora Wolfová Zahájení studia  ke splnění 

kvalifikace 

PF UJEP 

Ivana Bartošová Zahájení studia  ke splnění 

kvalifikace 

PF UJEP 

Mgr. Michaela 

Prchalová 

Studium k prohlubování kvalifikace  
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Jakub Henzl Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr.Daniela Loosová Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr.Jana Audyová Studium k prohlubování kvalifikace 

Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů – 

koordinátor ŠVP 

 

Mgr. Eva Fenclová Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr.Milena Lohniská Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr. Hana 

Skuhrovcová 

Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr.Petra Pausová Studium k prohlubování kvalifikace  

Ivana Baraňáková Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr. Hana Steinerová Studium k prohlubování kvalifikace  

Mgr. Ilona Bursíková Studium k prohlubování kvalifikace 

Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů – 

koordinátor EVVO 

 

Eva Hájková Studium k prohlubování kvalifikace  

 

 

3.5. Dlouhodobý plán DVPP 

 

Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo 

na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na 

odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání 

bude dlouhodobé, aby pracovníci školy i lektoři mohli reagovat na průběh, požadavky. 

Využijeme spolupráce s CPIV v Mostě při zajištění vhodných lektorů. 

 

Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku 

školy směrem k rodičům a uchazečům o studium. 

 

Škola si zajistí dlouhodobé, celoroční kurzy (cca 25 hodin) v oblastech 

 

1) Základní pedagogické a psychologické dovednosti učitele. Řada pedagogů nepřichází 

po absolvování studia na VŠ do styku s pedagogickými a psychologickými poznatky, 

nemá přehled o současných trendech a možnostech. Studium by mělo prohloubit 

teoretické znalosti pedagogů i praktické dovednosti. 
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2) Dyslektický asistent. Kurz o specifických poruchách učení a chování, jejich příčinách, 

projevech a nápravných metodách. Účastníci získají dovednosti v rozpoznávání 

poruch, jejich projevech v oblasti chování a vzdělávání, jednotlivých vyučovacích 

předmětech, seznámí se s nápravnými metodami. 

3) Sociálně patologické jevy a žáci s SPCH. Neustále se rozšiřující oblast patologických 

jevů chování u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně 

s jejich druhy, projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní 

opatření.  

 

Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo 

vybráno jedno téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si 

chybějící lekce. Témata se ale také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. 

Dokončení kurzu v jedné oblasti neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších 

letech budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o aktuálním dění v této oblasti.  

 

Škola zajistí lektory tak, aby celý kurz byl vždy akreditován MŠMT a účastníci získali 

osvědčení. 

 

Pro školní rok 2010/2011 bylo vybráno téma č. 3 - Sociálně patologické jevy a žáci s SPCH. 

 

 

V Litvínově dne 31. 8. 2010 

        …………………………….. 

             Mgr. Radka  Jirkovská  

ředitelka školy  

 


