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Resumé 

 

Závěrečná práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(dále jen DVPP) v České republice (dále jen v ČR) v rámci krajské samosprávy, a to jak 

z hlediska  řízení organizací  (zařízení, středisek) zajišťujících DVPP v rámci jednotlivých 

krajů ČR, tak z hlediska koncepce rozvoje DVPP.   

Cílem je zanalyzovat poskytování DVPP v ČR, zmapovat a porovnat dosavadní zařízení 

DVPP fungující v rámci ČR a pokusit se s vyuţitím takto získaných poznatků navrhnout 

základní modelovou koncepci zařízení pro DVPP pouţitelnou v kaţdém kraji.   

Kromě vlastního dotazníkového šetření a statistik z dalších zdrojových materiálů vycházím 

téţ ze zkušeností  Zařízení pro DVPP a Střediska sluţeb školám Kladno, z poznatků 

získávaných průběţně při setkávání se s obdobnými zařízeními v České republice, a 

v neposlední řadě téţ ze studia odborné literatury a informací získaných na internetu.. 
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Management and the concept of development of Organizations for 

Further Education of Pedagogical Workers within regional 

governments in the Czech Republic   

 

Résumé 

 

The final dissertation deals with the issue of in-service teacher training (hereafter only 

DVPP) in the Czech Republic (CR) within regional governments from the point of view of 

their management (management of individual centers) providing DVPP in all regions of the 

CR as well as from the point of view of the concept of development. 

The goal is to analyze providing DVPP in the CR, map and compare existing DVPP 

functioning in the CR and with the gathered material try to suggest a basic model concept of 

the organizations providing DVPP which could be used in all regions. 

Besides the survey, statistics and other resources I also use my personal experience from 

managing an organization providing DVPP and Centre of Services for Schools in Kladno as 

well as information gathered through meetings in similar organizations in the CR, and finally 

from my studies of special literature and the internet. 

 

 

Klíčová slova 

Celoţivotní učení, celoţivotní vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP), vývoj DVPP, analýza DVPP, poskytovatelé DVPP, koncepce DVPP, oblasti 

vzdělávání, obory vzdělávání, priority v oblasti vzdělávání, ředitel, učitel, management, 

školský management. 

 

 

Terminologická úmluva 

V textu jsou některá obecná jména (např. pedagogický pracovník, ředitel, zástupce ředitele, 

manaţer, pedagog, pracovník, apod.) pouţívána pouze v muţském rodu bez jakéhokoliv 

diskriminujícího záměru a výlučně s cílem zpřehlednění textu. Se stejným záměrem je zde 

pouţíváno pojmenování „škola“, které současně významově zahrnuje i předškolní a školská 

zařízení 
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I.   Teoretická část  

 

1. Úvod do problematiky DVPP, vývoj institucionálního zajištění DVPP, DVPP a            

školský management 

 

1.1 Úvod do problematiky DVPP 

 

S rostoucím tempem proměn společnosti se ukazuje, ţe člověk nemůţe po celý svůj 

ţivot vystačit s počátečním vzděláním, kterého se mu dostane při soustavné přípravě 

na další povolání. Vzdělávání přestává být záleţitostí pouze dětí a mladých lidí, ale 

stává se celoţivotní nutností. Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku 

určuje 5 základních cílů celoţivotního učení: 

„ 1. Nastolit celoţivotní učení jako běţnou praxi 

   2. Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní  

       společnost, globální ekonomika, nezbytnost udrţitelného rozvoje a blíţící se  

       členství v Evropské unii 

   3. Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitaţlivost pro 

       investory 

   4. Zvýšit zaměstnatelnost  pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost 

   5. Zlepšit vyuţívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro rozvoj 

       lidských zdrojů“
 1

 

V tomto dokumentu jsou dále  podrobně vytyčeny hlavní strategické cíle a doporučení, 

na které přímo navazuje i Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha, ve 

které je mimo jiné uvedeno, ţe školy budou vystaveny řadě změn především ve dvou 

oblastech: 

 „Vnější postavení školy, místo školy ve vzdělávacím systému s důsledkem 

získání určité autonomie 

 Vnitřní přeměna školy jako rovnoprávné společenství vzájemně se učících 

partnerů, učitelů, ţáků a jejich rodičů“
2
 

Tyto změny zasahují celé spektrum činností a předpokládají u všech účastníků nutnost 

změnit navyklé tradiční postoje a získat nové kompetence. Základem je sice 

                                                 
1
 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. Úřad vlády ČR, Ministersvo práce a sociálních věcí 

ČR, Praha 2003. Str. 10, 11. 
2
 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha, MŠMT ČR, Praha 2001. Str. 41, 42. 
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dobrovolná iniciativa školy, ale proces dalšího vzdělávání vyţaduje systematickou 

podporu a jasné vedení.  

DVPP je systematický, kontinuální a koordinovaný proces, který navazuje na 

pregraduální vzdělávání většinou učitelského směru a trvá po celou dobu profesní 

dráhy. Učitelům je přisuzována role „nositelů změn“ a současně jsou na ně kladeny 

nové poţadavky organizovat a řídit, evaluovat, tvořit a provádět  osvětu. DVPP musí 

být tudíţ zaměřeno nejen na tyto aktuální teoretické a praktické problémy, ale musí téţ 

pruţně reagovat i na další potřeby pedagogických pracovníků a škol. Nejedná se jen o 

předávání odborných poznatků, ale i o rozvíjení profesních a manaţerských 

kompetencí učitelů. Cílem je, aby se učitel stal prostřednictvím DVPP informovaným 

a motivovaným  pro svoji práci.  

V Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice – Bílé knize, přijatém 

vládou v r. 2001, je „Proměna role a profesní perspektivy pedagogických pracovníků“ 

řazena mezi šest hlavních strategických linií rozvoje. Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2005 taktéţ zdůrazňuje „zvyšování profesionality a 

společenského postavení pedagogických pracovníků“ mezi šesti strategickými směry 

řešícími základní trendy obsahových změn ve vzdělávání. Zkvalitnění DVPP patří 

mezi cíle EU. Společně se zlepšením pregraduálního učitelského studia byl tento cíl 

Lisabonské strategie nazván Cíl 1.1 Zlepšení vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 

1.2 Vývoj institucionálního zajištění DVPP 

 

Důsledky polistopadových změn v ČR se však neprojevily jen v rovině pedagogické, 

či v oblasti řízení, nové rozměry dostává i DVPP, které se stává  významnou otázkou 

vzdělávací politiky a je jedním ze základních předpokladů transformace školství. 

Materiální, organizační i legislativní základy pro DVPP se datují jiţ k počátku 90. let, 

kdy byla ČR na srovnatelné úrovni s vyspělými evropskými zeměmi. Existovala 

kvalitně personálně, materiálně i organizačně dobře zajištěná síť DVPP, která byla 

tvořena okresními pedagogickými středisky (OPS), krajskými pedagogickými ústavy 

(KPÚ) a centrálním Ústředním ústavem vzdělávání pedagogických pracovníků 

(ÚÚVPP). Tento systém byl sice statický, uzavřený, silně centralistický a sledoval 

ideologické záměry tehdejší vládní garnitury, nicméně  byl transformovatelný a jiţ 
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tehdy odpovídal modelu, který dnes doporučují experti z UNESCA a EU. Organizační 

struktura této sítě byla obdobná jako např. v Bavorsku.  

Po revoluci v listopadu 1989 , kdy byl trend rušit vše, co souviselo se socialismem, se 

začaly objevovat první tendence signalizující budoucí likvidaci dobře fungujícího a 

pedagogy hojně vyuţívaného systému DVPP.  

V roce 1991 skutečně zákon ČNR č. 390/1991 Sb. o školských zařízeních zrušil 

resortní síť institucí DVPP na všech úrovních, coţ znamenalo velké materiální a 

především personální ztráty. Jako resortní úřady státní správy ve školství byly dle 

zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství zřízeny školské úřady 

(ŠÚ), přímo řízené ministerstvem. ŠÚ mohly zřizovat zařízení pro DVPP jako 

příspěvkovou či rozpočtovou organizaci. V některých okresech byla tudíţ díky 

iniciativě učitelů a metodiků okamţitě obnovena některá z okresních zařízení pro 

DVPP a tím se zachovala kontinuita. Nebylo tomu tak všude a v následných letech se 

začaly prohlubovat rozdíly, jak v kvalitě, tak v rozsahu činnosti mezi těmito okresními 

i krajskými organizacemi. Některá OPS se přetransformovala do sluţby škole, později 

střediska sluţeb školám, a od této doby se datuje i vývoj nejen nynějších zařízení pro 

DVPP, ale téţ v této době začala psát svoji historii i některá pedagogická centra, např. 

Praha, Plzeň, České Budějovice a Brno, která se přetransformovala z KPÚ. Několik 

OPS dalo vznik vzdělávacím zařízením na okresní úrovni (např. Mladá Boleslav, 

Hodonín či Nový Jičín), mnohá zařízení získala záhy právní subjektivitu. Všechna tato 

zařízení však vznikala nekoordinovanou aktivitou zdola, proto mají odlišnou strukturu 

a různé názvy. V letech 1992 – 1995 lze charakterizovat tři základní typy: 

 Střediska sluţeb školám  (servisní organizace, které zajišťují i DVPP) 

zřizovaná ŠÚ 

 Samostatná pracoviště pro DVPP zřizovaná ŠÚ 

 Pedagogicko-organizační oddělení jako součást ŠÚ, zajišťující i DVPP 

 

Odlišné byly nejen názvy zařízení, ale i zřizovací listiny a statuty. V roce 1994 zřídilo 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) dle zákona ČNR č. 

576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR pět 

pedagogických center (PC): 

 PC České Budějovice 

 PC Hradec Králové 
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 PC Plzeň 

 PC Praha 

 PC Ostrava 

 Od 1.1.1995 ještě PC pro polské národnostní školství v Českém Těšíně 

 

Tímto opatřením se sjednotily názvy, došlo k vymezení činností a působnosti, byly 

stanoveny vazby k MŠMT ČR a k ŠÚ a určen způsob financování. Smysl činnosti PC 

byl charakterizován jako odborná podpora prosazování školské politiky přenosem 

vybraných tematických okruhů mezi pedagogickou veřejnost. PC se ve svých plánech 

činnosti orientovala na nejnovější aspekty proměny školy a vzdělávání s důrazem na 

rozvoj kompetencí a osobnosti učitele. V letech 1994-1995 začalo teprve MŠMT ČR 

tvořit první koncepci DVPP, základní myšlenky byly obsaţeny v programu „Učitel“. 

V roce 1996 došlo ke změně financování DVPP a prostředky na DVPP byly 

přidělovány školám dle počtu ţáků. V témţe roce zřídilo MŠMT  odbornou 

Akreditační komisi pro DVPP, která schvalovala na základě ţádostí předkladatelů 

jednotlivé vzdělávací programy.  

V letech 1996-1997 byl téţ realizován projekt MŠMT ČR (ve spolupráci 

s nizozemskými partnery), v rámci kterého proběhl výzkum činnosti a zaměření PC a 

jejich evaluace a autoevaluace. Tak vznikl jediný ucelený dokument  o stavu 

regionálních PC v devadesátých letech. Zároveň MŠMT ČR formulovalo do statutů 

jednotlivých PC jejich činnost, která spočívala v poskytování sluţeb v oblasti DVPP, 

popřípadě vzdělávání i ostatní nepedagogické veřejnosti. Úloha PC byla chápána jako 

jakési poslání v duchu  hesla „Kvalita učitele = kvalita příštího pokolení“. 

V návaznosti na reformu veřejné správy a samosprávy, změny v řízení školství a 

změny v institucionálním zabezpečení DVPP zřídilo v roce 2000 MŠMT ČR v kaţdém 

kraji pedagogická centra (ke čtyřem stávajícím PC tedy přibylo deset nových, ve 

většině případů rekrutovaných ze stávajících středisek sluţeb školám), která v oblasti 

DVPP realizovala schválené hlavní cíle vzdělávací politiky státu a integrační 

programy českého a evropského školství. Tento stav zůstal zachován do konce roku 

2004. 
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1.3 DVPP a školský management 

 

Nad postavením a povinnostmi ředitele školy, se zamýšlí František Morkes 

v periodiku Učitelské noviny: 

„.…K tradici českého školství patří, ţe ředitelé škol byli v minulosti především 

pedagogy. Odráţelo se to i v jejich oficiálním označení „řídící učitelé“…. Zatímco 

učitelé po většinu svého pracovního času stále učí, v případě ředitelů došlo 

k podstatným změnám v jejich pracovní náplni. To samozřejmě vyvolalo otázku, zda  

a nakolik by měl být ředitel školy stále především pedagogem, nebo spíše 

manaţerem….“ 
3
 

Po roce 1989 se  v ČR (tehdejším Československu) velmi rychle a zásadně začala 

měnit politická situace a ruku v ruce s ní i kulturní a společenské klima a hodnotová 

orientace. Důsledek politických změn a rozvoj vědeckých poznatků a nových vědních 

disciplin poznamenal i oblast školství. Poprvé se i zde setkáváme s pojmem „školský 

management“ pro odlišení kvality a obsahu doposud pouţívaného termínu „řízení“. 

Důvodem není slepé následování módních trendů současnosti ani snaha o poangličtění 

či poameričtění školské terminologie, ale spíše fakt, ţe pro termín management  se 

velmi těţko hledá český ekvivalent. Pitra (1992) vychází při objasnění významu 

termínu „management“ z překladu anglického slova „manage“, které je do češtiny 

překládáno jako „zařídit, opatřit“. Odtud potom poukazuje na  moţné významy slova 

„management“: 

 management je věda, ale i rutinní záleţitost a umění  

 management je studijní obor, příp. disciplína 

 management je řídící proces tvořený plynule navazujícími fázemi plánování, 

organizování, operativního řízení a kontroly lidí a jejich činností, zajišťující 

dosaţení stanovených cílů  

 management je označení osob (manaţerů), které usměrňují všechny činnosti 

v organizaci tak, aby byly vytvářeny podmínky pro účelnou a efektivní 

realizaci výkonných činností 

 

V pedagogickém slovníku (2001) je pod heslem „školský management“ mimo jiné i : 

                                                 
3
 Učitelské noviny, týdeník pro učitele a přátele školy, č. 9/2007, 27.2.2007. 
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 obecně pojato je školský management celkový systém řízení školství v zemi od 

centrálního makrořízení přes střední články aţ po řízení na lokální úrovni; 

v tomto širším smyslu zahrnuje všechny činnosti a instituce, které vytvářejí 

nebo realizují vzdělávací politiku 

 v uţším smyslu znamená termín školský management řízení školy, tzn. 

subjekty ředitele, zástupce ředitele aj., které řídí provoz konkrétní školy 

 školský management je obor studia, určený pro vzdělávání ředitelů škol, 

inspektorů, pracovníků školské administrativy aj. 

 

Michaela Prášilová ve své učebnici říká:  

„V systému pedagogických věd je školský management povaţován za hraniční 

disciplínu. Pedagogická problematika tvoří její podstatnou část (jde o řízení 

pedagogického procesu). Školský management má svůj předmět, pojmový aparát i 

výzkumné metody. Předmětem zkoumání je systém řízení školství od centrálního 

makrořízení přes střední články aţ po řízení na lokální úrovni, včetně řízení kaţdé 

školy či výchovného zařízení (i jejich vnitřních organizačních struktur) a usměrňování 

dalších orgánů souvisejících s existencí škol. Pojmový aparát školského managementu 

obsahuje termíny z pedagogiky i managementu, ale i z dalších věd. V případech, kdy 

v češtině neexistuje jednoznačný výraz, zahrnuje pro zpřesnění i některá cizojazyčná 

(většinou anglická) pojmenování. Školský management vyuţívá obdobné výzkumné 

metody, jako ostatní vědy.“
 4

 

Nejpřesnějším vyjádřením pojmu „školský management“ se tedy jeví  „řízení přeměn 

pedagogické či výchovně vzdělávací práce škol a školských zařízení, systému, stylu i 

metod jejich řízení“.Vzhledem k tomu, ţe školský management zahrnuje všechny 

úrovně od ústředního makrořízení přes střední články (regionální či okresní) aţ po 

nejniţší stupeň, nejedná se pouze o řízení jednotlivých škol a školských zařízení, ale i 

koordinaci s dalšími orgány, jako například rady škol, sdruţení rodičů a přátel škol a 

jiné partnerské organizace a vnitřní organizační struktury škol, kterými jsou metodická 

sdruţení, předmětové komise i učitelské týmy.  

V České republice se traduje, ţe postavení ředitele školy obnáší vést školu podle 

přesně daných pokynů a předpisů „shora“, ţe ředitel je spíše vykonavatelem a 

                                                 
4
 Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Str.14 
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zabezpečovatelem rozhodnutí svých nadřízených a ne autonomním manaţerem 

s plnou odpovědností za rozvoj školy.  

Pojem „řízení škol a školských zařízení“ je jiţ od dob Marie Terezie zatíţen tradicemi 

a byrokracií a chápán jako jakási jejich správa: aby byly věci v pořádku a škola 

v chodu, aby byly splněny podmínky dané odkudsi „shora“. 

 Do roku 1989 se řízení škol školských zařízení praktikovalo v duchu hesla splnit to, 

co se ţádá, moc na sebe neupozorňovat a nevyčnívat z řady. Veškeré aktivity usilující 

o to, aby se věci děly, nebyly ţádoucí.  

Po roce 1989, kdy dochází v ČR k velkým změnám prakticky ve všech oblastech, se 

začíná postupně měnit i tvář českého školství. Snahou je překonání dávných tradic 

administrativní správy škol a školských zařízení, ač stále mnoţství směrnic a norem 

omezuje akční prostor škol, ředitelů a potaţmo i učitelů. S příchodem nových 

moţností a vyuţitím poznatků vědy, zejména obecné teorie řízení, ekonomické teorie, 

sociologie, psychologie, teorie podnikového managementu i poznatků a zkušeností 

z praxe se začíná nově definovat funkce i struktura řídících orgánů, formy, metody a 

styl řízení za spoluúčasti dalších zainteresovaných subjektů na rozhodování. Prvními 

kroky byly decentralizace řízení a posílení autonomie škol a s tím ruku v ruce rostoucí 

odpovědnost a pravomoce samotných řídících pracovníků. V souvislosti s tím jsou na 

ředitele kladeny daleko vyšší nároky ve všech rozsáhlých oblastech jak provozu, tak 

činnosti školy či školského zařízení a jejich spojení s okolním světem, především 

s veřejností. Dnešní řídící pracovník ve školství musí disponovat jak vrozenými 

vlastnostmi, jako jsou potřeba řídit a mít moc a umění vcítit se do potřeb podřízených i 

ţáků, tak musí studiem získávat odborné znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, 

psychologie, práva, ekonomie, administrativy a musí se vzdělávat i v komunikačních a 

organizačních dovednostech a metodách řízení. Praxe jednoznačně dokazuje, jak 

sloţitým pojmem je řízení obecně, a ve školství zvlášť. Jako nejtrefnější se jeví citát 

Cuthberta (1984), který za řízení povaţuje „aktivity zahrnující odpovědnost, aby se 

realizovaly věci prostřednictvím jiných lidí“.  To platí obecně, ředitele škol a 

školských zařízení nevyjímaje. A právě ředitelé a vedoucí středisek či zařízení pro 

DVPP musejí být takovými manaţery a lídry, kteří umějí dobře komunikovat 

s pedagogickou veřejností, státní správou a samosprávou, ostatní veřejností a při tom 

všem obstojí v dţungli dnešního podnikatelského světa, neztratí krok s pedagogickou 

odborností a v neposlední řadě se musejí zasadit o to, aby v jejich středisku panovala 

příjemná atmosféra, která ostatní inspiruje a podněcuje. V praxi  to tedy znamená, ţe 
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jako správný lídr nejen všestranně pečuje o své spolupracovníky, rozvíjí jejich osobní 

potenciál k zdokonalování činnosti, ale téţ iniciuje pohyb a změny příslušného 

zařízení. Rozhoduje, co je zapotřebí dělat, a vytváří pracovní síť lidí a vztahů, jejichţ 

prostřednictvím jsou zajišťovány úkoly; plánuje, organizuje, kontroluje a vţdy je 

připraven řešit jakýkoliv problém.  

Zdeněk Kelner, ředitel OA v Praze, píše v měsíčníku Řízení školy: 

„….Současné polemiky o tom, zda ředitel školy má být více ředitel nebo manaţer 

pramení z růstu objemu práce, její sloţitosti a komplikovanosti a ze zvyšujících se 

nároků na kvalitu práce (bohuţel s růstem rozsahu práce roste odpovědnost a 

pravomocí spíše ubývá). Schopnosti plánovače, organizátora, iniciátora, 

implementátora, kontrolora, hodnotitele atd.jsou schopnosti manaţerů. To, zdali se 

ředitel školy cítí více nejniţším, středním nebo vrcholovým manaţerem nechme na 

něm samotném. Pro manaţerské činnosti je typické, ţe z komplexů činností 

vykonávají jen určitou specializovanou práci, vyţadující specializaci získanou 

vzděláním a praxí (ředitel školy se učí být manaţerem při výkonu funkce ředitele 

školy). Úkolem manaţera je zejména vyuţít odborníků pro vytýčení cílů (ve školství 

vytyčují cíle nadřízené orgány a ředitel školy)…..Manaţer je v praxi profese (nakolik 

je tomu ve školství?). Hlavním úkolem manaţera je plnit cíle organizace. Ze stylů 

řízení jednoznačně převládá v řízení školy styl demokratický….Ke stylu 

autokrativnímu se uchyluje ředitel pouze při řešení krizových situací nebo při 

prosazování strategických změn na nezbytně nutnou dobu. Liberální styl (byť většina 

zaměstnanců škol má vysokoškolské vzdělání) je jen výjimečně pouţitelný….. “
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Řízení školy, Odborný měsíčník pro ředitele škol, č. 10/2006. 
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II.   Praktická část  

 

2. Analýza současného systému zabezpečování DVPP v ČR 

 

2.1 Analýza z obecného hlediska  

 

K 31.12. 2004 došlo z rozhodnutí ministryně školství mládeţe a tělovýchovy ke 

zrušení pedagogických center (kromě PC Těšín pro polskou menšinu a PC Praha, 

zaměřené ve své činnosti na programy Evropské unie - národní projekty ESF - a 

realizaci vládních priorit v oblasti DVPP, vzdělávání vedoucích pracovníků škol a 

školských zařízení, rozvojových programů  ČR a dalších vzdělávacích aktivit podle 

poţadavků MŠMT ČR). 

MŠMT ČR tímto rozhodnutím zrušilo celostátně institucionálně zajištěný systém 

DVPP a přeneslo na kraje kompetence k převzetí a zabezpečení systému DVPP 

v jednotlivých krajích. 

PC Praha se k 1.1.2005 přetransformovalo v instituci s celostátní působností 

s detašovanými pracovišti v kaţdém kraji s názvem Národní institut pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (NIDV). 

Hlavními garanty dalšího vzdělávání učitelů v České republice se staly krajské 

organizace, většinou příspěvkové, zřizované příslušnými kraji. Nejčastějším názvem je 

„Zařízení pro DVPP a Středisko sluţeb školám“ (Středočeský kraj, Zlínský kraj, 

Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a kraj Olomoucký). Obdobou je 

název Školské zařízení pro DVPP v Královéhradeckém kraji a Krajské zařízení pro 

DVPP a informační centrum Nový Jičín, dále pak je hojně vyuţíván převzatý název 

„Pedagogické centrum“ (kraj Vysočina, Pardubický kraj, Ústecký kraj a Pedagogické 

a vzdělávací centrum Karlovarského kraje), názvy pak vybočují Centrum vzdělanosti 

Libereckého kraje a Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (Plzeňský kraj).  

Činnost všech výše zmiňovaných organizací je vymezena školským zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání: „Školské zařízení poskytuje sluţby a vzdělávání, které doplňují nebo 

podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí…“ (§7, odst.4), „Druhy 

školských zařízení jsou školská zařízení pro DVPP, školská poradenská zařízení….“ 

(§7, odst.5), „Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do 

školského rejstříku.“ (§7, odst.6), „Zařízení pro DVPP zajišťují DVPP škol a 
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školských zařízení, poskytují školám a školským zařízením poradenství v otázkách 

metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovávají informace o 

nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťují koordinaci podpůrných činností 

pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.“ (§115). 

Opodstatnění existence těchto školských vzdělávacích zařízení vyplývá především ze 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

kde §24 ukládá následující: „Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své 

pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a 

doplňují kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, 

kterým si zvyšují kvalifikaci. Ředitel školy organizuje DVPP podle plánu dalšího 

vzdělávání…“ (odst.1, 2. a 3). 

 

2.2 Analýza z hlediska poskytovatelů DVPP 

 

Kdyţ došlo v roce 2004 k přebudování a novému rozvrstvení institucionálních sloţek 

v rámci nově se tvořícího systému DVPP v resortu školství, bylo nutno nově řešit 

poţadavek na splnění úkolů v oblasti kvalifikační, jako předpoklad pro výkon 

pedagogické, metodické a metodologické činnosti, řídící a specializované  činnosti a 

zároveň  zajistit vzdělávání v oblasti priorit státní vzdělávací politiky a prohlubování 

odborné kvalifikace. V současnosti je k září 2005 dle seznamu akreditovaných 

organizací MŠMT celkem 1450 poskytovatelů DVPP. Dá se říci, ţe v současné době 

dochází do určité míry k jakési dělbě kompetencí jednotlivých organizací nabízejících 

DVPP, která je způsobena především různým zaměřením jednotlivých subjektů a 

nestejnými podmínkami při poskytování programů DVPP. Cílem krajských 

vzdělávacích zařízení je vybudovat efektivní a stabilní systém DVPP, sestavený 

z kvalitních koncepčních a obsahově navazujících programů především s ohledem na 

potřeby pedagogů. Ne vţdy tomu tak je v případě některých komerčních institucí či 

jednotlivců, kteří přicházejí na trh s nabídkami vzdělávacích programů cíleně 

postavených za účelem dosaţení zisku . 

Poskytovatele DVPP lze rozdělit následovně:  

- Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) působí na trhu od roku 2005, sídlí 

v Praze, pobočky má ve všech krajských městech. Jedná se o příspěvkovou 

organizace zřízenou MŠMT ČR, která se přetransformovala z dřívějšího PC Praha, 

jednoho z nejstarších a nejuznávanějších vzdělávacích středisek, jehoţ vznik se 
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datuje někde kolem roku 1990. NIDV má v programu komplexně celorepublikově 

zajišťovat úkoly v oblasti DVPP vyplývající z usnesení vlády, nové školské 

legislativy a zabezpečení úkolů Evropského strukturálního fondu; má za úkol 

monitorovat potřeby v oblasti DVPP a další potřeby v resortu školství a na základě 

analýz projektovat a uskutečňovat DVPP, především s ohledem na priority státní 

vzdělávací politiky definované MŠMT; v Programové nabídce NIDV Jiří Nekola, 

ředitel institutu, směřuje vývoj NIDV k vzdělávacím akcím, které jsou dlouhodobé 

a týkají se škol na území celé republiky, součástí strategie je dle jeho slov příprava 

vzdělávacích akcí za základní organizační poplatek či bezplatných a dále píše: 

„…pro školy je v současné době nejdůleţitější vzdělávání v jazycích,vzdělávání 

školského managementu a pomoc s tvorbou nového školního kurikula. Tento výčet 

se překrývá s těmi oblastmi, na které se NIDV poslední dobou nejvíc soustřeďuje a 

kterým jsou věnovány národní projekty Brána jazyků, Úspěšný ředitel a 

Koordinátor…..Dalším cílem v práci NIDV bude zaměřit se na garanci kvality 

vzdělávacích akcí a na celkovou koncepci dalšího vzdělávání učitelů.“
 6

 

- zařízení DVPP či pedagogická centra zřízená kraji jsou většinou příspěvkové 

organizace zřizované krajem (ve třech případech obecně prospěšné společnosti), 

existují ve všech krajích a svými názvy se liší jen nepatrně; v některých krajích 

jsou zřízena regionální střediska či detašovaná pracoviště v okresních městech; 

všechna jsou zapsána do školského rejstříku jako školská zařízení a ve své hlavní 

činnosti mají dle zřizovací listiny DVPP; v některých případech je však spektrum 

jejich činností poměrně pestré a kromě DVPP, poradenství a vedení metodických 

kabinetů  se zabývají i poskytováním dalších doprovodných sluţeb pro školy, 

jedná se především o sluţby ekonomického charakteru (zpracovávání finanční a 

mzdové agendy), někde v rámci doplňkové činnosti podnikají v oblasti obchodu či 

zprostředkovávání sluţeb, nezřídka pronajímají prostory či provozují hostinskou 

činnost. Rozsah programů realizovaných v rámci DVPP je rozsáhlý, pokrývá 

oborové didaktiky, projektovou přípravu i vzdělávání orientované na kurikulární 

reformu 

- vysoké školy se v oblasti DVPP zaměřují především na poskytování celoţivotního 

učení ve svém oboru, jejich role je v DVPP nezastupitelná. Nabízejí vysoce 

kvalitní programy dalšího profesního vzdělávání učitelů, většinu nelze realizovat 

                                                 
6
 Programová nabídka pro vzdělávání pedagogických pracovníků únor-srpen 2007,  NIDV,2006. 
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jinde neţ na VŠ. DVPP je téţ jakousi zpětnou vazbou pro VŠ, podněcuje ke změně 

přípravného vzdělávání a zároveň slouţí k ověřování výsledků vzdělávání; 

pedagogické fakulty se v této oblasti orientují převáţně na vícesemestrální typy 

studia  

- střední a vyšší odborné školy nabízejí především rekvalifikační programy, které 

jsou zaměřeny na celoţivotní vzdělávání ve svém  profesním oboru  

- základní školy se organizováním DVPP vlastními silami zabývají jen ojediněle,  a 

pokud je nabízejí, jedná se spíše o programy zaměřené na organizaci vzdělávání 

pro vlastní pedagogy nebo kolegy z partnerských škol 

- Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV – dříve CERMAT) je 

organizační sloţkou státu přímo řízenou MŠMT, bylo zřízeno k 1.1.2006 a jeho 

posláním je mimo jiné i spoluúčast na zpracování koncepce DVPP 

- Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) je zřízena MŠMT a nabízí akce 

DVPP zaměřené především na programy celoţivotního učení (TT NET – 

vzdělávání mistrů, učitelů odborných předmětů, instruktorů a školitelů 

v odborných školách) 

- další organizace zřizované MŠMT nebo územně správními celky, a pedagogicko 

– psychologické poradny; jejich vzdělávací programy jsou většinou postaveny na 

aktuálně řešených úkolech a aktuálních potřebách klientů 

- nadace a neziskové vzdělávací organizace mají většinou lokální působení a často 

se specializují pouze na úzký okruh vzdělávací činnosti 

- komerční vzdělávací a jiné instituce mají téţ většinou lokální působnost a 

specializují pouze na úzký segment vzdělávací činnosti (nabízejí vzdělávání v tzv. 

lukrativních oborech se zaměřením především na dosaţení vlastního zisku) 

 

2.3 Analýza z hlediska pedagogů a jejich vzdělávacích potřeb 

 

Ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, mají všichni pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu své pedagogické činnosti 

povinnost se dále vzdělávat za účelem obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace. 

Z Rychlého šetření ÚIV 2/2006 (periodické zjišťování názorů a postojů ředitelů škol) 

byly z databáze asi 4000 škol - ZŠ, SŠ, speciální školy, VOŠ - oslovováni pedagogové 

k vyjádření názorů na aktuální otázky prostřednictvím internetu, vyplývá, ţe téměř 

všichni učitelé navštěvují vzdělávací programy DVPP.  
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Ke dni 30. 9. 2005 bylo v mateřských, základních, středních a vyšších odborných 

školách  zaměstnáno 134 916,9 učitelů (přepočtených na plně zaměstnané).   

Od 1.1.2005 zavádí zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jako novou 

formu DVPP samostudium, na které přísluší pedagogickým pracovníkům 12 

pracovních dní volna. Z Rychlého šetření ÚIV 1/2006 vyplývá, ţe mají školy 

(především  na 1. stupni) potíţe s organizačním zajištěním této specifické formy, 

většina škol poskytuje samostudium převáţně v době prázdnin.  

Rychlým šetřením ÚIV 2/2006 (www.uiv.cz-tuzemské projekty-Rychlá šetření) se 

zjišťovaly potřeby škol a zájem pedagogů v oblasti DVPP. Výsledky jsou členěny 

podle druhů škol, podle zřizovatele, sdruţeny podle krajů apod. Pro výběr kurzů 

DVPP jsou jako nejdůleţitější faktor uváděny potřeby školy. Asi 80 % škol uvádí toto 

kritérium jako důleţité aţ velmi důleţité. Významnou roli hraje i zájem učitelů. Za 

nejdůleţitější oblasti, jak ukazuje následující graf, pokládají respondenti vzdělávání 

pro tvorbu ŠVP a jazykové vzdělávání, následně pak vzdělávání v oblasti ICT a 

školského managementu. Nejméně tři čtvrtiny škol přikládají těmto oblastem stupeň 

velmi důleţitý a důleţitý. Menší důleţitost je přikládána vzdělávání v multikulturní 

výchově, environmentální výchově a v oborových didaktikách. 

 

         Průměrné hodnocení důležitosti vzdělávacích oblastí v rámci DVPP 

          (1 = velmi důleţitá, 5 = nedůleţitá) 
 

1 1,5 2 2,5 3

tvorba ŠVP

jazyky

ICT

školský management

výchovné poradenství

doplňování pedag. vzdělání

výuka žáků se spec. vzd. potřebami

environmentální výchova

oborové didaktiky

multikulturní výchova

 

             Zdroj: ÚIV 

http://www.uiv.cz-tuzemské/
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Dnes jiţ nikdo nezpochybňuje potřebnost a uţitečnost seminářů a kurzů DVPP, těţko 

bychom hledali školu, ze které se nikdo nezúčastňuje akcí DVPP. Téměř čtvrtina škol  

vysílá  80 % - 100 % pracovníků, v rozmezí 60 % - 80 % a  40 % - 60 % pracovníků  

je vţdy více neţ pětina škol. Méně neţ 20 % vzdělávajících se pedagogů je v méně 

neţ desetině škol.  

Šetření sledovalo i současný kariérní systém. Jeho hodnocení bylo pro 46 % škol            

označeno jako průměrné, pozitivně jej hodnotilo 14 %, jako nemotivující 40 % 

ředitelů škol. 

Více neţ 90 % respondentů uvedlo, ţe nejvíce vyuţívá  krátkodobé semináře a školení 

(do 2 dnů). Naopak o dlouhodobé kurzy není takový zájem. 

Školy v rozpočtu pravidelně počítají s výdaji na DVPP, nejčastěji vybírají z katalogů a 

propagačních  materiálů, více neţ čtvrtina  škol  překročí ročně částku 25 000 Kč,  dvě 

třetiny škol vydávají na kurzy a semináře více neţ 10 000 Kč ročně.  

Kromě uvedených závěrů z roku 2006 je zajímavé i srovnání s výsledky předchozích 

Rychlých šetření ÚIV 2/2004. I v tomto průzkumu mají preferenci krátkodobé 

semináře a školení (77%). Následující graf ukazuje porovnání preferencí a jejich 

skutečné vyuţívání, jak je ředitelé sami označili. 

            Forma kurzů DVPP – preference v roce 2004 a skutečnost v roce 2006 (v %) 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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90%

100%

krátkodobé semináre a

školení

nejvýše 14denní

semináre a školení

nejvýše

jednosemestrální

distancní vzdelávání

vícesemestrální

distancní vzdelávání

Forma kurzu DVPP

preference reditelu (2004) skutecnost (2006)

 

                 Zdroj: ÚIV 
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I  z  hlediska obsahových priorit přineslo šetření v roce 2002 údaje, které  se  potvrdily 

            o  2   roky  později.  Jako nejpotřebnější oblasti DVPP jsou  identifikovány informační 

            technologie (29 %),  cizí jazyky (24 %), pedagogika a  psychologie (20 %), evaluace a 

            testování  (11%). Průzkum sledoval  i preferenci škol ve vztahu k formě poskytovatele  

            akreditovaného vzdělávání. Jednoznačnou preferenci mají subjekty zřizované krajem a  

            státem (52 %),  dále pak pedagogické fakulty (19 %). 

  

2.4 Analýza z hlediska vzdělávacích programů  

 

Je velmi obtíţné získat informace o počtech uskutečněných vzdělávacích programů 

nabízených vzdělávacími zařízeními, přesné statistiky nejsou k dispozici. Je takřka 

nemoţné zjistit vzhledem k počtu jednotlivých poskytovatelů DVPP.  

NIDV prováděl začátkem roku 2006 výzkumná šetření se snahou zmapovat současný 

stav nabídky vzdělávacích programů, především z hlediska kvantity, obsahové náplně, 

počtu účastníků a počtu odučených hodin. Výsledky šetření shrnuté v tabulce jsou 

však velmi zkreslené. Jejich vypovídací hodnota je ovlivněna faktem, ţe část 

informací se  podařilo získat jen od 21 organizací, přičemţ osloveno bylo 100 

největších institucí nabízejících DVPP. Následující přehled v tabulce  uvádí počet 

vzdělávacích programů, které byly realizovány v roce 2005: 

 

  

počet 
nabízených 

vzdělávacích 
programů 

počet 
uskutečněných 
vzdělávacích 

programů
7
 

počet 
účastníků 

počet 
odučených 

hodin 

Management 520 415 13 284 50 097 

cizí jazyky 731 607 9 274 92 140 

ICT 900 734 8 270 72 188 

RVP a ŠVP 838 776 18 715 36 689 

evaluace a maturity 55 46 980 628 

Zákony a financování 189 189 9 344 1 211 

pedagogika a 
psychologie 658 573 11 661 49 636 

oborové didaktiky 1 205 1 025 19 112 61 390 

Ostatní 1 235 949 13 489 36 177 

Celkem 6 331 5 314 104 129 400 156 
Zdroj: Dotazníkové šetření NIDV (obsahuje údaje od 21 poskytovatelů DVPP) 

                                                 
7
 Je pravděpodobné, ţe programů bylo zrušeno více, pokud je některý z programů úspěšný, opakuje se vícekrát. 

Tento fakt ovlivňuje poměr mezi nabízenými a uskutečněnými vzdělávacími programy. 
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Přehled uvádí kvantitativní údaje od dostupných poskytovatelů v ČR. Jedná se o výčet 

počtu realizovaných programů, jejich rozsahu a počtu účastníků, kteří je absolvovali. 

Programy byly přiřazeny k jednotlivým prioritám státní vzdělávací politiky. 

Z přehledu vyplývá, ţe nejvyšší počet vzdělávacích programů se uskutečnil v rámci 

podpory kurikulární reformy (informace o RVP a tvorbě ŠVP, oborové didaktiky). 

Nejvyšší počet hodinové dotace se věnovalo cizím jazykům a informačním a 

komunikačním technologiím. Malá pozornost se v roce 2005 věnovala evaluaci a 

autoevaluaci školy a informacím o novém pojetí maturitní a závěrečné zkoušky. 

 

 

             Počet účastníků vzdělávacích programů v roce 2005 

 

980

8 270

9 274

9 344

11 661

13 284

13 489

18 715

19 112

evaluace a maturity

ICT

cizí jazyky

zákony a financování

pedagogika a psychologie

management

ostatní

RVP a ŠVP

oborové didaktiky

 
 Zdroj: Dotazníkové šetření NIDV (obsahuje údaje od 21 poskytovatelů DVPP) 

 

Z grafu je patrné, ţe nejvíce pedagogických pracovníků se zúčastnilo programů  

zaměřených na rámcové a školní vzdělávací programy a na oborové didaktiky. To 

svědčí o oblasti zájmu a vzdělávacích potřebách učitelů.  

 

2.5 Analýza z hlediska financování DVPP 

 

Školám jsou z MŠMT  poskytovány prostřednictvím odborů školství krajských úřadů 

dotace. Odbory je přerozdělují školám normativní metodou (rozděleny na platy, 

učební pomůcky a úhradu DVPP). O podílu rozdělení prostředků na učební pomůcky a 
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úhradu DVPP rozhoduje ředitel školy. Nelze proto zjistit, kolik finančních prostředků 

je vydáváno na vzdělávací programy DVPP a kolik na ostatní výše uvedené úhrady. 

Transparentnější způsob financování DVPP je pomocí dotací v rámci grantových 

řízení a rozvojových programů MŠMT ČR. Velká část finančních prostředků 

Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti vzdělávání je určena na DVPP. A to 

jednak prostřednictvím národních a systémových projektů, ale také formou grantového 

schématu, do kterého se školy mohou přihlásit se svými projekty. Rozvojové 

programy jsou většinou určeny poskytovatelům DVPP tak, aby potřebné vzdělávání 

mohlo být poskytnuto buď zcela zdarma nebo za sníţený účastnický poplatek. 

 

2.6 Analýza z hlediska problémů v současném systému DVPP  

 

„Největší školská reforma od dob Marie Terezie není ani zdaleka připravena, reformní 

kroky probíhají paralelně, někdy nekoordinovaně a často se překrývají“, říká Bohumil 

Janyš, bývalý ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání, v Učitelských novinách 

46/2006, „učitelé nepřijali reformu za svou, a to není dobré, uvědomíme-li si hloubku 

reformy – mluvíme o dvoustupňovém kurikulu, posunu vědomostí ke kompetencím, 

od předmětů k modulům, od klasického hodnocení ke kreditnímu, významu 

celoţivotního vzdělávání. Ministerstvo školství na tyto změny nepřipravilo ani učitele, 

ani laickou veřejnost. Učitelé si s reformou velmi často nevědí rady, a co je snad úplně 

nejhorší, reformní kroky se v plném rozsahu nedostaly za katedry učitelských fakult.“ 

Východisko ze svízelné situace je „jedině skrze další vzdělávání učitelů, chybí však 

orgán, který by rozvíjel a učitelům předával nové myšlenky v pedagogice, a nemohou 

to být jen resortní ústavy, NIDV…“ píše Janyš, který dlouhodobě kritizuje i stav 

školské legislativy.  „Z doby mého působení na úřadu vlády zůstala nevyřešena dobrá 

stovka důleţitých připomínek ke školskému zákonu směřujících k vyšší decentralizaci 

školského systému, k větší odpovědnosti ředitelů, ke sníţení administrativy a 

především k otevření prostupnosti k celoţivotnímu vzdělávání a ke kreditům.“
 8

 

Současná situace v nabízení a realizování DVPP je velmi nepřehledná aţ chaotická. 

Chybí systém poskytování DVPP, který by umoţňoval větší přehlednost pro učitele a 

nejen pro ně. Vzdělávacích institucí, které ţádají o akreditaci MŠMT ČR v oblasti 

DVPP (a uspějí), je značné mnoţství. Situace je značně liberální s mnoha prvky 

                                                 
8
 Učitelské noviny, týdeník pro učitele a přátele školy, č. 46/2006, 27.12.2006. 
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trţního charakteru. Mezi vzdělávacími institucemi panuje volná soutěţ a dochází mezi 

nimi k častým změnám. Někteří poskytovatelé DVPP se řídí momentální poptávkou 

pedagogů či škol, jiní vidinou finančního zisku. Vzdělávací programy mají rozmanité 

tematické zaměření, různou formu, odlišný rozsah a hodinovou dotaci a především 

v mnoha případech velmi rozdílnou kvalitu. Jen malá část z akreditovaných 

vzdělávacích institucí nabízí kvalitní nosné programy s dlouhodobým zaměřením a 

významnými cíli pro celostátní vzdělávací politiku. MŠMT ČR mnohdy neplní funkci 

zadavatele pro programy této kategorie a ne vţdy jsou tyto dostatečně jasně a 

srozumitelně definovány. Dalším výrazným handicapem je, ţe příprava takovýchto 

programů je velmi časově a mnohdy i finančně náročná a zdlouhavá a jejich následná 

realizace ve volné soutěţi s ostatními programy má poměrně malou naději na úspěch. 

Ani nový právní rámec, platný od roku 2005, nevede ke zlepšení finanční situace. 

Finanční prostředky přidělované školám zůstaly na stejné úrovni, ale přibylo 

povinných plateb (za zastupování, za přespočetné hodiny). Jiţ jsou zaznamenávány  

negativní reakce ze strany ředitelů na uvolňování učitelů k akcím DVPP, uvolňování 

předních metodicky činných učitelů k lektorování seminářů a kurzů apod. Jiné zdroje 

financování DVPP jsou velmi omezené, prostředky ve formě rozvojových programů 

vyhlašovaných grantovým způsobem, jsou nepravidelné a nenárokové a pro většinu 

škol pro velkou náročnost přípravy nedostupné.  

 

3. Vymezení zkoumaných oblastí, tvorba dotazníku, dotazník 

 

3.1 Vymezení zkoumaných oblastí 

 

Zmapování fungování organizací zabývajících se DVPP v rámci krajské samosprávy 

bylo provedeno ve všech krajích ČR, včetně hlavního města Prahy. Cílem bylo zjistit, 

zda v dané oblasti působí v rámci krajské samosprávy organizace, středisko či 

zařízení, které je zřizováno příslušným krajským úřadem a zajišťuje DVPP pro 

pedagogy ve své působnosti.   

Dalšími zkoumanými oblastmi zařízení pro DVPP jsou: 

 Změny v posledních třech letech 

 Forma hospodaření a systém odměňování 

 Druhy poskytovaných sluţeb 
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 Počty pracovníků 

 Ekonomické ukazatele – výše příspěvku a celkový obrat 

 Organizační schéma řízení organizace a styl řízení 

 Silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby 

 Koncepce DVPP 

 Počet pedagogů v kraji 

 Počet uskutečněných vzdělávacích programů a jejich účastníků  

 

3.2 Tvorba dotazníku 

 

Dotazník je koncipován tak, ţe kromě základních identifikačních údajů organizace a 

popisu posledních zásadních změn v zařízení zkoumá: 

 zásadní organizační změny, které proběhly v posledních 3 letech 

 zda došlo ke slučování s jiným subjektem 

 formu hospodaření 

  způsob odměňování 

  oblasti poskytovaných sluţeb v souladu se zřizovací listinou, a to jak v rámci 

hlavní činnost (HČ), tak v rámci činnosti doplňkové (DČ) 

 periodicita vydávání katalogu či bulletinu DVPP  

            Dále pak jsou porovnávány následující údaje (v roce 2005 a 2006): 

 celkový počet pracovníků jednotlivých zařízení  

 počet pracovníků, kteří zabezpečují DVPP 

 objem finančních prostředků obdrţený od zřizovatele  

 celkový roční obrat  

            Z oblasti personálního managementu jsou ještě sledovány: 

 organizační schémata řízení organizace  

 vlastní styl řízení  

            SWOT analýzou jsou pojmenovány: 

 silné a slabé stránky z hlediska organizační struktury 

  silné a slabé stránky zabezpečování DVPP 

 příleţitosti i hrozby působící na  krajská zařízení DVPP 

            Dalším zkoumaným okruhem je koncepce DVPP v daném středisku z hlediska: 

 vymezení činností v oblasti DVPP   
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 rozdělení oblastí a oborů vzdělávání  

 stanovení priorit v oblasti vzdělávání 

             Závěrem jsou porovnávány údaje o: 

 počtu pedagogů v příslušném kraji 

 celkovém počtu vzdělávacích akcí uskutečněných v roce 2005 a 2006  

 průměrných cenách vzdělávacích programů v roce 2005 a 2006   

 průměrném počtu účastníků vzdělávacích akcí pořádaných v roce 2005 a 

2006 

 

 

3.3 Vlastní znění dotazníku  

             

Dotazník pro ředitele (vedoucí) krajských středisek (zařízení) 

poskytujících (organizujících) DVPP 
 

 

Název organizace:……………………………………………………………....... 

 

Kraj:………………………………..    Zřizovatel:.……………………………… 

 

Vznik organizace - právní subjektivita od  …………………………………...….. 

 

Datum poslední zásadní změny Zřizovací listiny ………………………………... 

 

Typ změn v posledních 3 letech:  

 změna názvu            ANO   /   NE 

 změna zřizovatele          ANO   /   NE 

 slučování s jinou organizací       ANO   /   NE 

 změna v poskytovaných činnostech      ANO   /   NE 

 ve formě odměňování          ANO   /   NE     

 jiná změna…jaká…………………………………………………………..                                                                                                    

           (nemyslím personální změny) 

 

Nynější forma hospodaření  : příspěvková organizace      ANO  /  NE 

                                               jiná-jaká………………………………………….... 

 

Systém odměňování  do 31.12.2006                                 PLAT   /   MZDA 

 

 

Doplňková činnost………………….ANO   /   NE 
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Oblasti poskytovaných služeb:  

 

 DVPP ……………………...   ANO   /   NE  ……………..  .HČ    /   DČ 

 Ekonomické sluţby ………..   ANO   /   NE  ………….. ..   .HČ   /   DČ 

 Obchodní činnost   …………   ANO   /   NE  ……………..  .HČ  /   DČ  

  Zprostředkovatelské sluţby  ..  ANO   /   NE  ……………..  HČ  /   DČ 

  Jiné…jaké…..……………..………….…...….. ……………. HČ  /   DČ 

 ………………………………………………………………...HČ  /   DČ 

 

 

Vydávání katalogu  DVPP………….... ANO / NE..…..pololetní  /  roční  /  jiný 

 

Počet přepočtených pracovníků:      v r. 2005……………v r. 2006…….…….. 

z toho zabezpečuje  DVPP                   v r. 2005……………v r.2006…………… 

                               

Výše příspěvku od zřizovatele        v  r. 2005…………….v  r. 2006……......... 

 

Celkový obrat                                  v r. 2005……………..v r. 2006……….…. 

     z toho obrat v rámci DVPP          v r.2005……………   v r.2006….…….…. 

 

 

Organizační schéma řízení organizace  
( prosím jednoduché schéma či popis (nebo v příloze Váš konkrétní „pavouk“), 

 např. 

 

 
Krajské středisko 

 
 

 

 
 
 
 
 

Regionální 
středisko 

 
Regionální středisko 

 
Regionální středisko 

 
Regionální středisko 

 
 
 

detaš detaš detaš detaš  detaš detaš  detaš detaš detaš  detaš detaš detaš 

 

 

 

Styl řízení organizace  (vyjádřete  přibliţným poměrem  % , celkem 100%): 

 autokratický   (rozhoduji sám)                                               ……….% 

 demokratické  (radím se se spolupracovníky)                        ……….% 

 volná uzda (podřízení si úkoly stanovují a realizují sami)     . .……..% 
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SWOT analýza  

(Označte  silné a slabé stránky, dále pak v tabulce příleţitosti a hrozby, můţete u některých 

bodů klasifikovat odpověď jako plus + i minus -) 

 

Silné a slabé stránky vašeho zařízení  (z hlediska personální a organizační struktury) 

 

+  /  -   stabilita a  renomovanost vašeho zařízení 

+  /  -    vznik jedné celokrajské organizace 

+  /  -    více organizací v rámci kraje 

+  /  -   organizační schopnosti a kreativita zkušených pracovníků 

+  /  -   znalost problematiky a zkušenosti s DVPP  

+  /  -   vybudované kontakty se školami a školskými zařízeními v celém kraji 

+  /  -   vybudované kontakty s kvalitními lektory a dalšími vzdělávacími institucemi  

+  /  -   schopnost organizovat a  realizovat vzdělávací akce v celém kraji - ve všech okresech 

+  /  -   široká databáze akreditovaných vzdělávacích programů 

+  /  -   schopnost týmové spolupráce (v rámci kraje např. krajský koordinační tým metodiků) 

+  /  -  vlastní databázový program pro zpracování veškeré agendy DVP 

-    existenční nejistota 

-    nedostatek financí 

-    problémy mobility 

-    stálé nesystémové a nekoncepční změny, nedotvořená organizační struktura 

-    nedokončené personální zajištění DVPP 

-    nedostatečný počet kmenových pracovníků s pedagogickou a odbornou      kvalifikací  

-    neadekvátní finanční ohodnocení odborných pedagogických pracovníků 

-    nízký počet pracovníků s ohledem na velikost kraje 

-    ne vţdy efektivně vyuţitá struktura DVPP 

+  /  -   jiné 

 

Silné a slabé stránky zabezpečování DVPP Vaším střediskem (z hlediska specifik  kraje)  

 

+  /  -  existence pouze jedné organizace poskytující DVPP 

+  /  -  existence více organizací poskytujících DVPP 

+  /  -  konkurence ostatních zařízení nabízejících DVPP 

+  /  -  personální obsazení vašeho Střediska 

+  /  -   pokrytí celého kraje sítí detašovaných pracovišť 

+  /  -  zavedenost, znalost terénu, vytvořené kontakty 

+  /  -   velikost kraje 

+  /  -   poloha krajského města 

+  /  -   koncentrace škol a školských  zařízení - potencionální “zákazníci” 

+  /  -   profesní a odborný potenciál soustředěný v kraji - vysoké školy, výzkumné ústavy,       

vědecká pracoviště, instituce, firmy 

+  /  -   dopravní dostupnost v rámci okresů kraje  pro celokrajské aktivity 

+  /  -  finanční moţnosti škol ( zákazníků) 

+  /  -  organizační moţnosti škol (suplování…) 

+  /  -  jiné 
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Příleţitosti Hrozby 

+ vytvoření  celokrajského systému DVPP 

+   vyuţití  zkušeností krajského týmu metodiků  

+ dosaţení kvalitativního rozvoje a rozšíření 

nabídky vzdělávacích programů 

+ zabezpečení DVPP pro všechny cílové 

skupiny škol a pedagogických pracovníků 

+ rozšíření činnosti o informační a konzultační 

servis 

+   vyuţití potenciálu kraje, kraj. hlavního města 

+ vytýčení hlavních strategických cílů a 

koncepce rozvoje DVPP při vyuţití 

odborných schopností  vlastních pracovníků i 

externích odborníků 

+    vytvoření organizační struktury a metodiky  

      zabezpečení DVPP na základě znalostí svého 

regionu a jeho specifik 

+ moţnost vyuţití špičkových odborníků z praxe 

ke spolupráci, vytvoření kabinetu odborných 

garantů  jednotlivých oblastí  vzdělávání 

+ vytvoření sítě externích metodiků (krajské a 

okresní metodické sbory) 

+ zvyšování odborné úrovně a kompetencí 

odborných pracovníků metodologů 

+ navázání spolupráce s NIDV a dalšími 

institucemi v ČR 

+ vyuţití rozvojových programů MŠMT 

- při neustálých organizačních změnách 

sniţování úrovně poskytovaných sluţeb 

v oblasti DVPP 

- nedostatečné personální zabezpečení DVPP, 

nízký limit pracovníků 

- nedostatek pracovníků  s příslušnou odbornou 

kvalifikací  

- nedostatečná podpora DVPP ze strany MŠMT 

- nedostatek účelově vázaných finančních 

prostředků v rozpočtu škol a školských 

zařízení 

- neexistující výkonové normativy na úrovni 

MŠMT a kraje pro stanovení výše příspěvku 

finančních prostředků zařízením pro DVPP a 

stanovení limitu pracovníků 

- konkurence v oblasti DVPP soukromých 

subjektů a neziskových organizací 

- finance 

- nepříznivá demografická křivka, pokles počtu 

škol 

- existenční nejistota 

- politika a politikaření 

 

  

 

 

Koncepce DVPP ve vašem zařízení 

 

1. Vymezení činností v oblasti DVPP  

(činnosti oklasifikujte podle důleţitosti: 1 = nedůleţitější, 10 nejméně důleţitá) 

 

 …..organizace vzdělávání ředitelů, učitelů, metodiků v působnosti středisek sluţeb školám 

formou seminářů, kurzů, vzdělávacích cyklů a dlouhodobých vzdělávacích programů                                                                                     

 …..organizace vzdělávání pro řídící pracovníky (funkční vzdělávání) 

 …..organizace vzdělávání lektorských dovedností pro vlastní externí lektory z řad učitelů a 

metodiků 

 …..vytváření koncepce DVPP a celoţivotního vzdělávání 

 …..tvorba projektů vzdělávacích programů a jejich realizace 

 …..tvorba projektů a ţádostí o finanční podporu z vyhlášených programů ESF 

 …..spolupráce s NIDV při realizace rozvojových a inovačních programů MŠMT  

 …..poskytování vzdělávacího, metodického a podpůrného servisu školám a školských 

zařízení (ŠZ)  

 …..zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání, 

zprostředkování výměny zkušeností a pracovních kontaktů mezi pedagogickými 

pracovníky škol a ŠZ 
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 …..monitorování potřeb v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, metodické 

pomoci a dalších potřeb v resortu školství  

 …..sledování účinnosti DVPP, monitorování informací o kvalitě vzdělávacích akcí 

 …..zajištění kontaktu se školami, metodiky, učiteli v jednotlivých okresech Středočeského 

kraje 

 …..tvorba společného katalogu programové nabídky DVPP 

 

 

2. Oblasti vzdělávání 

(Zaškrtněte oblasti, které v DVPP nabízíte) 

                 

     I. ŘÍZENÍ, ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 

    II. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   

   III. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

   IV.STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

    V. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

  VI. PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, PREVENCE SOC. PAT. JEVŮ  

VII. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – JAZYKOVÁ GRAMOTNOST  

VIII. ICT VZDĚLÁVÁNÍ  

  IX. VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ZÁLEŢITOSTECH  

  IX. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ  

   X. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ  

  XI. OSTATNÍ 

 

3. Obory vzdělávání 

       (Zaškrtněte oblasti, které v DVPP nabízíte) 

                 

01 Řízení, školský management, funkční vzdělávání  

02 Předškolní vzdělávání 

03 I. stupeň  

04 Český jazyk a komunikace 

05 Cizí jazyky  

06 Matematika a její aplikace  

07 Informatika a komunikační technologie 

08 Člověk a společnost (Společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě) 

09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze)  

10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv)  

11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)  
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12 Člověk a svět práce (Pč, Úvod do světa práce) 

13 Střední a vyšší odborné vzdělávání – všeobecné předměty 

14 Střední a vyšší odborné vzdělávání – odborné předměty, praktický výcvik 

15 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

17 Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů 

18 Jazykové vzdělávání – jazyková gramotnost  

19 ICT vzdělávání – počítačová gramotnost 

20 Vzdělávání v evropských záleţitostech 

21 Multikulturní výchova a vzdělávání 

22 Environmentální výchova a vzdělávání  

23 Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK 

24 Ostatní akce, vzdělávání nepedagogických pracovníků 

25 Vzdělávání dospělých – rekvalifikační kurzy, celoţivotní vzdělávání 

26   Jiné………………………………………………………………….. 

 

4. Priority v oblasti vzdělávání 

       (Zaškrtněte oblasti, které v DVPP nabízíte) 

                 

 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení 

 Vzdělávání k implementaci RVP 

 EU-výchova  k evropanství, multikulturní výchova a vzdělávání 

 Environmentálního vzdělávání a trvale udrţitelného rozvoje 

 Prevence sociálně patologických jevů 

 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

 Jazykového vzdělávání a komunikace 

 SIPVZ – počítačová gramotnost 

 Jiné……………………………………………………………………… 

   

                

   

Statistika: 

 

Počet pedagogů ve vašem kraji (oblasti)…………………………………...…………………… 

 

Celkový počet všech vzdělávacích akcí…………..v r. 2005………..….v r.2006……...……… 

 

Průměrný počet účastníků / akce         4hodinové…v r.2005…..........….v r.2006..................…. 

Dtto                                                   6-8hodinové…v r.2005……….…..v r.2006…………...… 

 

Průměrná cena vzdělávací akce         4hodinové…. v r.2005….………..v r.2006………...…… 

Dtto                                                 6-8hodinové…  v r.2005…...............v r.2006……............... 
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4. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

 

4.1 Způsob zadání, výčet oslovených institucí 

 

Dotazník s komentářem a prosbou o vyplnění (s uvedením účelu, ke kterému je 

materiál poţadován) byl rozeslán do všech 13 krajů ředitelům 17ti zařízení pro DVPP. 

Poté byli všichni ředitelé ještě telefonicky či osobně osloveni a poţádáni o zpracování. 

Návratnost  je 100%, odpovědi poskytla následující zařízení: 

 Jihočeský kraj: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

Středisko sluţeb školám, České Budějovice, Nemanická 7   

 Jihomoravský kraj: 

o Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Brno 

o Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Hodonín, Dobrovolskéhé 4 

 Karlovarský kraj: Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 

 Královéhradecký kraj: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánkova 566 

 Liberecký kraj: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 28, 

příspěvková organizace 

  Moravskoslezský kraj: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 Olomoucký kraj: Schola servis - zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a středisko sluţeb školám, Prostějov, příspěvková organizace  

 Pardubický kraj: Centrum celoţivotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Pardubického kraje 

 Plzeňský kraj: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem  státní 

jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42   

 Středočeský kraj:  

o Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko sluţeb 

školám, Kladno, Rosenbaumovo nám. 622  

o Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko sluţeb 

školám, Mladá Boleslav,  Komenského nám. 94 
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o Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko sluţeb 

školám, Nymburk, V Kolonii 1804  

o Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko sluţeb 

školám, Příbram VII, 28. října 24 

 Ústecký kraj: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s 

 Vysočina: Pedagogické centrum Vysočina při SŠS 

 Zlínský kraj: Střední odborná škola Otrokovice, součástí školy je Zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko sluţeb školám 

 

Ne všichni respondenti však byli ochotni odpovědět na všechny otázky, a to jednak proto, 

ţe některé údaje povaţují za důvěrné, anebo proto, ţe si některé dotazované statistické 

údaje nezpracovávají. Z téhoţ důvodu mohou být tudíţ některé poloţky poněkud 

zkreslené. 

 

4.2 Porovnání z hlediska vzniku, posledních změn a formy hospodaření 

 

Kraj 

Vznik 

právního 

subjektu 

Datum 

poslední 

změny 

Změna 

názvu 

Změna 

zřizovatele 

Změna 

slučování 

Změna 

činností 

Změna 

odměňování 

Jiná 

změna 

Forma 

hospodaření 

JČ 1996 2006 1 0 1 1 1 DPH PO 

JM 

Brno 

1990 2006 1 0 0 1 1 Sídlo, 

majetek 

PO 

JM 

Hod. 

      1993  2006   1   0 0  1     1  0   PO 

KV 1.1.2005 1.1.2005 0 0 0 0 1 0 O.P.S. 

MS 1.1.1995 1.1.2006 1 0 1 1 0 0 PO 

KH 1.1.1997 1.1.2006 1 0 0 0 1 0 PO 

LB 1.1.2005  1.3.2006  1  1  0  1  1  0  PO  

OC 2003 2006 1 0 0 1 1 0 PO 

PD 1.1.2006 1.7.2006 1 0 0 0 1 sídlo PO 

PL 1.1.2005 12/2005 1 1 1 1 1 0 PO 

SČ 

Kla. 

1.1.1992  1.9.2005  1  0  1  1  0  0  PO  

SČ 

MB 

30.9.1991  27.6.2005  1  0  1  1  0  0   PO 

SČ 

Ny. 

1.1.1993  18.9.2006   1  0  1 1   0  0  PO 

SČ 

Pb. 

1992  2005   1  0  1 1   0  0  PO 

ÚS 1.11.2004 11/2004 0 0 0 0 0 0 O.P.S. 

VY 1.1.2005 / 0 0 1 0 0 0 PO 

ZL 1994 1.1.2007 1 0 1 0 0 0 PO 

Legenda: 1 = ANO, 0 = NE 



 

32 

Z tabulky vyplývá, ţe nejstarší jsou zařízení Středočeského Jihomoravského kraje (Hodonín) , 

nejmladší je vzdělávací zařízení Pardubického kraje, které vzniklo teprve 1.1.2006. Některá 

data zřízení korespondují se zánikem PC (PC byla zrušena k 31.12.2004). 

Všechna střediska postihla v posledních letech nějaká výrazná změna, z tabulky je přehledně  

vidět koho a jaká. Kromě Ústeckého, Karlovarského kraje a Vysočiny všichni obdrţeli nový 

název, 11 zařízení měnilo obsah svých činností, ke změně odměňování došlo u 9ti a 9 postihlo 

slučování s jinou nebo jinými organizacemi: v Jihočeském  a Moravsko-slezském kraji byla 

sloučena všechna střediska zřizovaná krajem v jedno celokrajské a obdobný model je 

připraven pro dosavadní 4 střediska Středočeského kraje, v Plzeňském kraji byla spojena 

jazyková škola s PC a ve Zlínském kraji a na Vysočině jsou krajská vzdělávací centra součástí 

střední školy. Tyto nepopulární kroky znamenají dle vyjádření dotčených ředitelů ztrátu 

seberozhodování, degradaci z hlediska mobility i akceschopnosti a nárůst administrativy, 

dalším aspektem je, ţe všechny tyto změny působí negativně na klienty. 

V poslední době 2 organizace změnily sídlo a 2 dokonce zřizovatele. 15 organizací je 

příspěvkových, 2 jsou obecně prospěšnými společnostmi, zbývajících 15 zřizuje příslušný 

kraj, 3 instituce nejsou zařazeny do sítě škol (KV, LB, ÚS). 

    

4.3 Porovnání z hlediska  systému odměňování a provozovaných činností 

 

Zde je názorně vidět, ţe 12 organizací odměňuje mzdou dle zák. č. 1/1992 Sb., 5 zařízení 

dává svým zaměstnancům v souladu se zákonem č.143/1992 Sb. plat (do 31.12.2006). 

Dále lze jednoduše vyčíst, jaké sluţby jednotlivá zařízení poskytují.  

Nejširší spektrum činností nalezneme v Moravsko-slezském, Jihomoravském a Jihočeském 

kraji, oproti tomu v Karlovarském, Pardubickém, Ústeckém kraji a v kraji Vysočina 

zabezpečují instituce pouze DVPP. 

Nejfrekventovanějšími sluţbami jsou kromě zabezpečování DVPP tyto: 

 činnosti metodiků a metodologů , vedení metodického kabinetu 

 pořádání soutěţí a olympiád 

 poradenství (někde provozované v rámci HČ, jinde jako DČ) 

 ekonomické, obchodní a zprostředkovatelské sluţby 

 celoţivotní vzdělávání 

 reklamní a ediční činnost 

 pronájmy prostor, hostinské a ubytovací sluţby 
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JČ MZDA 1 1 1 1 1 HOSTINSKÁ ČINNOST, PORADENSTVÍ, SW, HW, 

SPRÁVA SÍTÍ 

JM -  Brno MZDA 1 1 1 1 1 0 

JM - Ho. MZDA 1 1 0 1 0 PORADENSTVÍ, SERVIS DIDAKTICKÉ TECHNIKY, 

EDIČNÍ ČINNOST, VIDEOTÉKA, VZORKOVNA 

KV MZDA 0 1 0 0 0 0 

MS MZDA 1 1 1 1 1 PORADENSTVÍ,METODICKÁ ČINNOST, 

PRONÁJMY,OSTAT. DV, PROJEKTY ESF 

KH MZDA 1 1 0 0 1 KOPÍROVACÍ 

LB  MZDA 1  1  0  0  0  CELOŢIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PRONÁJMY  

OC MZDA 1 1 1 1 1 UBYTOVACÍ  SLUŢBY 

PD PLAT 0 1 0 0 0 0 

PL MZDA 1 1 0 1 0 NAKLADATELSTVÍ, VIDEOTVORBA 

SČ - Kl.  PLAT 1    1 1  1  1  PORADENSTVÍ, VIDEOTÉKA  

SČ - MB PLAT 1 1 1 1 1 TRUHLÁRNA 

SČ – Ny. PLAT 1 1 1 1 1 0 

SČ – Pb. PLAT 1 1 1 1 1 0 

ÚS MZDA 0 1 0 0 0 0 

VY MZDA 0 1 0 0 0 0 

ZL MZDA 1 1 0 0 0 REKLAMNÍ SLUŢBY 

 

Ze 17ti zařízení většina provozuje doplňkovou činnost (viz grafické znázornění níţe).  

 

Provozování DČ

ANO

76%

NE

24%

ANO

NE
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V DČ převládají, jak jiţ bylo zmíněo, obchodní a zprostředkovatelské činnosti a především 

vedení finančního a mzdového účetnictví některým školám,  dále pak hostinské a ubytovací 

sluţby, zřídka dílenská a opravárenská výroba, a téţ pořádání vzdělávacích aktivit a programů 

pro nepedagogickou veřejnost, např. různé rekvalifikační kurzy.  

Všechny tyto činnosti jsou provozovány na základě vydaných ţivnostenských listů za úplatu a 

řídí se pravidly trţního hospodářství. Ve zřizovacích listinách mají zařízení jednoznačně 

definováno, ţe DČ se provádí nad rámec činnosti hlavní a nesmí být provozována na její 

úkor. Většina zařízení pak finanční prostředky získané DČ pouţívá na zlepšení podmínek HČ, 

coţ je účelem. Některé aktivity DČ je výhodné provozovat v symbioze s HČ, neboť se 

vzájemně doplňují, nebo na sebe navazují a pro školy jsou pak nabídky výhodnější.  

Takto provázáno velmi dobře funguje poskytování DVPP s dodáváním učebnic a učebních 

pomůcek, zpracováváním účetnictví a prodejem školních a kancelářských potřeb, 

zásobováním  škol papírenským a drogistickým zboţím, popřípadě zásobování školních 

bufetů. 

 

4.4 Porovnání z hlediska  počtu pedagogů, formy poskytování DVPP a 

periodicity vydávání katalogu DVPP  

 

Kraj 
Počet pedagogů v 

oblasti 

DVPP 

HČ/DČ 
Katalog DVPP 

JČ 10376 HČ POLOL 

JM - Brno 18003/ JM kraj HČ POLOL 

JM - Ho. 18003/ JM kraj HČ MĚSÍČNĚ, POLOL 

KV 4652 --- POLOL 

MS 19969 HČ MĚSÍČNĚ, POLOL 

KH 9146 HČ POLOL 

LB 6902 HČ  POLOL  

OC 10505 HČ POLOL 

PD 8265 HČ POLOL 

PL 8426 HČ POLOL 

SČ - Kl. 4721 HČ  MĚSÍČNĚ, POLOL  

SČ - MB 3163 HČ MĚSÍČNĚ, POLOL 

SČ - Ny. 3990 HČ MĚSÍČNĚ, POLOL  

SČ - Pb. 4336 HČ MĚSÍČNĚ, POLOL 

ÚS 13073 HČ POLOL 

VY 8390 HČ NE 

ZL 9632 HČ POLOL 
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Tabulka nabízí porovnání z hlediska počtu pedagogů v příslušném kraji, formy 

poskytování DVPP a periodicitu vydávání katalogu DVPP. 

Největším počtem pedagogů – potenciálních zákazníků – disponuje Moravsko-slezský 

kraj před Jihomoravským a Středočeským. 

Všechna zařízení provozují DVPP v hlavní činnosti, všechna vyjma PC Vysočina 

vydávají katalog, Moravsko-slezský, Středočeský a Jihomoravský kraj – Hodonín 

měsíční i pololetní, ostatní pouze pololetní . 

 

4.5 Porovnání  zařízení DVPP z hlediska  stylu řízení   

 

Tabulka nabízí porovnání z hlediska stylu řízení organizace tak, jak se ohodnotili 

v dotazníku sami ředitelé. Nutno konstatovat, ţe vypovídací hodnota tohoto srovnání 

je s ohledem na čistě subjektivní pohled na věc poněkud diskutabilní. 

 

 

Kraj Řízení autokratické 
Řízení 

demokratické 
Volná uzda 

JČ 50% 35% 15% 

JM- Brno 10% 50% 40% 

JM - Ho. 25% 50% 25% 

KV 5% 55% 40% 

MS 30% 40% 30% 

KH 5% 90% 5% 

LB 35%  40% 25% 

OC 10% 50% 40% 

PD 10% 50% 40% 

PL 10% 70% 20% 

SČ - Kl. 30% 30%  40% 

SČ - MB 0% 65% 35% 

SČ - Ny. 5% 75% 20% 

SČ - Pb. 40% 40% 20% 

ÚS 0% 50% 50% 

VY 30% 40% 30% 

ZL 30% 70% 0% 

Průměr 18% 54% 28% 
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Pohled na zařízení z hlediska řízení organizace je velmi zajímavý. Ve většině případů 

uvádějí ředitelé, ţe svoji organizaci řídí demokraticky, popřávají sluchu svým 

kolegům a o chodu organizace rozhodují společně. Blíţe je situace patrná z grafu, 

který znázorňuje poměr mezi jednotlivými řídícími styly, tak jak se ředitelé sami vidí. 

Ještě zajímavější by byl srovnávací graf sestavený z odpovědí zaměstnanců 

samotných, ten bohuţel není k dispozici. 

 

 

Styly řízení

18%

54%

28%

Řízení autokratické Řízení demokratické Volná uzda

 

 

 

4.6 Porovnání  zařízení DVPP z hlediska  počtu pedagogů, počtu pracovníků 

DVPP a počtu uskutečněných vzdělávacích programů v roce 2006  

 

V následující tabulce a grafu je porovnání počtu pedagogů v příslušném kraji ve 

srovnání s počtem pracovníků zabezpečujících DVP tamtéţ a počet uskutečněných 

vzdělávacích programů v roce 2006.  

Do této tabulky se bohuţel nepodařilo získat potřebné údaje od všech respondentů. 

Některé hodnoty jsou zkreslené či odhadované, jak sami uvádějí, neboť si vedou své 

statistiky odlišně a poţadovaná čísla neměli k dispozici (především průměrný počet 

účastníků je nepřesný.  
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K
raj 

P
o

čet p
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o
g

ů
 

v
 o

b
lasti (v

 tisících
) 

P
o

et p
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v
n

ík
ů

 

D
V

P
P

 

C
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.p
o

č.v
zd

. 

p
ro

g
ram

ů
 (v

e stech
) 

P
rů

m
ěrn

ý
 

p
o

č.ú
častn

ík
ů
 v

zd
. 

p
ro

g
ram

ů
  

JČ 10,376 6 7,05 13,5 

JM - Brno 18,0    JM kraj 16 2,91 19 

JM - Ho. 18,0    JM kraj 6 2,5 19 

KV 4,652 --- 2,5 19 

MS 19,969 19,76 11,34 20,5 

KH 9,146 8,5 6,27 18,5 

LB 6,902 2 1,14 22 

OC 10,505 7,5 2,36 --- 

PD 8,265 3,5 --- --- 

PL 8,426 21 6,12 20,7 

SČ - Kl. 4,721 5,8 2,77 22 

SČ - MB 3,163 5,74 1,91 13 

SČ - Ny. 3,990 5 2,20 15,5 

SČ - Pb. 4,336 6 1,80 22,5 

ÚS 1,3073 4 3,11 17 

VY 8,390 6 4,87 19 

ZL 9,632 9 1,14 18 

 

 

Ač jsou průměrné počty účastníků nepřesné, je zajímavé ostatní výše uvedená čísla 

porovnat. Především počty pedagogů (potenciálních zákazníků) v příslušném kraji 

s počty pracovníků zajišťujících DVPP  a s mnoţstvím uskutečněných vzdělávacích 

seminářů a kurzů. 

Z tohoto pohledu připadá na 1 pracovníka DVPP nejvíce klientů v Libereckém kraji 

(3450 učitelů/1 pracovník DVPP) a Jihomoravském kraji v Hodoníně (3000učitelů/ 

pracovník DVPP) , nejméně v Ústeckém kraji (350učitelů/1 pracovník DVP) a Plzni 

(400 učitelů/1 pracovník DVPP). 

Z pohledu počtu uskutečněných akcí je nejproduktivnější Vysočina (81 akcí/1 

pracovník DVPP) a Ústecký kraj (78 akcí/1pracovník DVPP), nejméně realizovaných 

programů v přepočtu na 1 pracovníka DVPP je ve Zlínském kraji (13 akcí) a v Plzni a 

Příbrami shodně 30 akcí. 

Z hlediska průměrného počtu účastníků na vzdělávacích seminářích je nejvíce 

v Příbrami (22,5), Plzni (20,7) a v Moravsko-slezském kraji (20,5). Nejmenší 

průměrná  návštěvnost byla v Mladé Boleslavi (13) a v Ústí (17). 
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0 5 10 15 20 25

JČ

JM - Brno

JM - Ho.

KV

MS

KH

LB

OC

PD

PL

SČ - Kl.

SČ - MB

SČ - Ny.

SČ - Pb.

ÚS

VY

ZL

Počet pedagogů v oblasti Počet pracovníků DVPP

Celk.poč.vzd. programů Průměrný poč.účastníků vzd. programů 

 

 

Pozn.: Pro přehlednost jsou údaje o počtu pedagogických pracovníků v dané oblasti uváděny       

v tisících a počty vzdělávacích programů ve stovkách (viz tabulka výše). 
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4.7 Porovnání z hlediska  počtu pracovníků, objemu finančních prostředků od 

zřizovatele, výše obratu a počtu a cen vzdělávacích aktivit v roce 2005 a 2006 

 Porovnání roků 2005 a 2006 z hlediska  počtu pracovníků, objemu 

finančních prostředků od zřizovatele a celkové výše obratu  

 

K
raj 

R
o

k
 

C
elk

.p
o

čet 

p
rac.  

P
o

čet p
rac. 

D
V

P
P

 

P
řísp

ěv
ek

 zřiz. 

C
elk

. o
b

rat 

Z
 to

h
o

 D
V

P
P

 

JČ 
2005 48 6 0,953 mil. 62,963 mil 8,451 mil. 

2006 41 6 0,829 mil. 41,025 mil. 5,652 mil. 

JM 

Brno 

2005 33 16 --- --- --- 

2006 33 16 ---  --- --- 

JM Ho. 
2005 6 6             0,5 mil. 2 mil. 2 mil. 

2006 6 6 0,5 mil. 2,75mil. 2,75 mil. 

KV 
2005 --- --- --- --- --- 

2006 --- --- --- --- --- 

MS 
2005 85,1 31,85 5,887 mil. 59,031 mil. 32,24 mil. 

2006 71,6 19,76 3,75 mil. 53,86 mil. 32,494 mil. 

KH 
2005 --- 9,5 1/6 celk. nákl. --- --- 

2006 --- 8,5 dtto --- --- 

LB 
2005 1-5  1   2,642mil 3,451mil  0,89mil  

2006  7,5 2  3,47mil.  3,48mil   1,497mil. 

OC 
2005 53 8,1 2,8mil. 4,78mil 1mil. 

2006 53 7,5 3mil. 5,2mil. 1,5mil. 

PD 
2005 xxx xxx xxx xxx xxx 

2006 3,5 3,5 1mil. --- ---- 

PL 
2005 44 21 --- 27 mil. 12 mil. 

2006 47 21 1mil. 31 mil. 14 mil. 

SČ Kl. 
2005 21,94  5,8 4,96 mil.  10,37 mil.  3,72 mil.  

2006 19,45 5,8  3,37 mil.  9,88 mil.  3,79mil.  

SČ Mb. 
2005 10,24 6,79 2,76 mil. 7,797 mil. 3,20 mil. 

2006 8,39 5,74 2,52 mil. 7,38 mil. 2,86 mil. 

SČ Ny. 
2005 18 7,25 4,76 mil. 9,008 mil. 1,60 mil. 

2006 7,1 5 3,23 mil. 6,13 mil. 1,75 mil. 

SČ Pb. 
2005 24 8 --- --- --- 

2006 19 6 --- --- --- 

ÚS 
2005 4 4 0 7 mil. 7 mil. 

2006 4 4 0 8 mil. 8 mil. 

VY 
2005 7 7 2,5mil. --- --- 

2006 6 6 2,5mil --- --- 

ZL 
2005 42  9   6mil.  ---  ---  

2006  16 9  6mil. ---  --- 
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 Porovnání roků 2005 a 2006 z hlediska  počtu vzdělávacích aktivit a 

průměrných cen vzdělávacích programů  

 

Tabulka porovnává zařízení dle celkového počtu uskutečněných vzdělávacích 

programů, průměrného počtu účastníků a průměrné ceny seminářů v roce 

2005 a 2006 (zde však mnozí respondenti odpověděli nepřesně, anebo vůbec) 

 

K
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č. 
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h
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P
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. cen

a 4
h

 

sem
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áře 

P
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. cen

a 8
h

 

sem
in

áře 

P
rů

m
. cen

a 

celk
em

 

P
rů

m
. p

o
č.ú

č.  

sem
in

ářů
 

JČ 
2005 772 12 14 360.- 550.- 455.- 13 

2006 705 13 14 360.- 550.- 455.- 13,5 

JM Brno 
2005 276 18 18 340.- 500.- 420.- 18 

2006 291 19 19 350.- 540.- 445.- 19 

JM Ho. 
2005      195     19  19         350.-  550.-  450.-    19  

2006 250  19  19  400.-  600.-  500.-  19  

KV 
2005 --- --- --- --- --- --- --- 

2006 --- --- --- --- --- --- --- 

MS 
2005 1143 20 20 200.- celk.ø 712 712.- 20 

2006 1134 20,5 20,5 --- celk.ø 712 712.- 20,5 

KH 
2005 684 17,5 17,5 250.- 400.- 375.- 17,5 

2006 627 18,5 18,5 350.- 500.- 425.- 18,5 

LB 
2005 61  21  10  290.-  500.-  395.-  15,5  

2006 114  19,5  24  340.-  590.-  465.-  22  

OC 
2005 253 --- --- 250.- 400.- 325.- --- 

2006 236 --- --- 350.- 480.- 415.- --- 

PD 
2005 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

2006 --- --- --- --- --- --- --- 

PL 
2005 586 21 21 240.- 400.- 400.- 21 

2006 612 20,7 20,7 300.- 490.- 395.- 20,7 

SČ Kl. 
2005  220  17 19  300.-   580.- 440.-  18  

2006 277  22  22  --- celk.ø 499 499.- 22  

SČ Mb. 
2005 175 16 13 290.- 680.- 680.- 14,5 

2006 191 14 12 310 710.- 510.- 13 

SČ Ny. 
2005 218 15 18 350.- 600.- 600.- 16,5 

2006 220 14 17 400.- 700.- 550.- 15,5 

SČ Pb. 
2005 180 20 20 300.- 500.- 500.- 20 

2006 180 22 23 --- celk.ø 410 410.- 22,5 

ÚS 
2005 282 17 17 trţní trţní trţní 17 

2006 311 17 17 trţní trţní trţní 17 

VY 
2005 357 19 19 330.- 460.- 460.- 19 

2006 487 19 19 340.- 480.- 410.- 19 

ZL 
2005 274  18  18  350  907  907  18  

2006  114 18  18  385.-  1105 .- 745.-  18  
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Seznam zkratek použitých v tabulkách 

 

JČ Jihočeský kraj 

JM Jihomoravský kraj 

KV Karlovarský kraj 

MS Moravsko-slezský 
kraj 

KH Královéhradecký kraj 

LB Liberecký kraj 

OC Olomoucký kraj 

PD Pardubický kraj 

PL Plzeňský kraj 

SČ Středočeský kraj 

ÚS Ústecký kraj 

VY Kraj Vysočina 

 

--- respondent neodpověděl 

0 nulová hodnota 

Celk. celkový 

DČ doplňková činnost 

HČ hlavní činnost 

Ho. Hodonín 

Kl. Kladno 

MB Mladá Boleslav 

Ny. Nymburk 

O.P.S. 

 
obecně prospěšná 
společnost 

Pb. Příbram 

PO příspěvková organizace 

Poč. počet 

POLOL pololetní 

Pr. program 

Prac. pracovník, pracovníci 

Prům. průměrný 

Přísp. příspěvek 

Sem. seminář 

s.r.o. společnost s ručením 
omezeným 

Úč. účastník 

Vzd. vzdělávání 

Zřiz. zřizovatel 

xxx zařízení neexistovalo 
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4.8 SWOT analýza všech oslovených zařízení pro DVPP ve 13 krajích 

 

 Silné a slabé stránky  z hlediska personální a organizační struktury 

Respondenti ze svého pohledu označovali silné a slabé stránky svého zařízení, 

počty „ +“ a „ –“ vypovídají o tom, kolikrát  byla daná stránka jmenována, a zda  

jako silná či slabá. 

 

 

 Silné a slabé stránky + - 

1. Stabilita a  renomovanost zařízení DVPP  14  0 

2. Vznik jedné celokrajské organizace  11 7  

3. Více organizací v rámci kraje  4 10  

4. Organizační schopnosti a kreativita zkušených pracovníků  17 0  

5. Znalost problematiky a zkušenosti s DVPP  17 0  

6. Vybudované kontakty se školami v celém kraji  17 0  

7. 

Vybudované kontakty s kvalitními lektory a dalšími vzděl. 

institucemi  17  0 

8. 

Schopnost organizovat a  realizovat vzdělávací akce  kraji, 

okresech  11 5  

9. Široká databáze akreditovaných vzdělávacích programů  17 0  

10. 

Schopnost týmové spolupráce ( krajský koordinační tým 

metodiků)  9 4  

11. 

Vlastní databázový program pro zpracování veškeré agendy 

DVPP    12 2  

12. Existenční nejistota  0 15  

13. Nedostatek financí  0 17  

14. Problémy mobility  0 9 

15. 

Stálé nesystémové a nekoncepční změny, nedotvořená org. 

struktura  0 15  

16. Nedokončené personální zajištění DVPP  0 12 

17. Nedostatečný počet kmenových pracovníků s kvalifikací  0 13 

18. 

Neadekvátní finanční ohodnocení odborných pedag. 

pracovníků  0 12 

19. Nízký počet pracovníků s ohledem na velikost kraje  0 14  

20. Ne vţdy efektivně vyuţitá struktura DVPP  0 9 

21. Nedostatek prostor  0 8  

22. Nezastupitelnost  0 7  

 

Z dosaţených hodnot jednoznačně vyplývá, ţe nejsilnějšími stránkami všech 

zařízení jsou organizační schopnosti a kreativita zkušených pracovníků, jejich 

velmi dobrá znalost problematiky a jiţ získané zkušenosti s DVPP, dále oceňují 
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vybudované kontakty s kvalitními lektory a dalšími vzdělávacími institucemi a 

širokou databázi akreditovaných vzdělávacích programů, kterými všechna zařízení 

disponují. Další významnou silnou stránku spatřují ve stabilitě a  renomovanosti 

svého zařízení a v pouţívání vlastního databázového programu pro zpracování 

veškeré agendy DVPP.   

  

Silné a slabé stránky z hlediska personální a organizační 

struktury
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Nejslabší stránkou je jednoznačně podle vyjádření všech oslovených nedostatek 

finančních prostředků, další výraznou slabinu vidí ředitelé v existenční nejistotě 

střediska jako takového, a v celkově nízkém počtu pracovníků, které mají 

k dispozici na zajišťování DVPP ve své oblasti. 
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 Silné a slabé stránky zařízení z hlediska specifik kraje, v němž působí 

 

Respondenti označovali silné a slabé stránky svého zařízení, počty „ +“ a „ –“ 

vypovídají o tom, kolikrát  byla daná stránka jmenována, a zda  jako silná či slabá 

 

 Silné a slabé stránky + - 

1 Existence pouze jedné organizace poskytující DVPP 7 8 

2 Existence více organizací poskytujících DVPP 0 15 

3 Konkurence ostatních zařízení nabízejících DVPP 0 16 

4 Personální obsazení vašeho zařízení DVPP 9 5 

5 Pokrytí celého kraje sítí detašovaných pracovišť 15 2 

6 Zavedenost, znalost terénu, vytvořené kontakty 16 0 

7 Velikost kraje 6 7 

8 Poloha krajského města 6 3 

9 Koncentrace škol a školských  zařízení - potencionální “zákazníci” 9 6 

10 Profesní a odborný potenciál soustředěný v kraji  8 9 

11 Dopravní dostupnost v rámci okresů kraje  pro celokrajské aktivity 8 6 

12 Finanční možnosti škol ( zákazníků) 0 17 

13 Organizační možnosti škol (suplování…) 3 14 

14 Absence strategických cílů 0 7 

15 Problém s vhodnými partnery 0 5 

 

 

 

S ohledem na místní specifika kraje se jako nejvýraznější kladný aspekt projevují 

pokrytí celého kraje sítí svých detašovaných pracovišť, zavedenost a mnohdy léty 

budovaná tradice zařízení, znalost terénu a již vytvořené kontakty, personální obsazení 

zařízení a příznivá koncentrace škol. Největším negativem jsou opět finance, s tím 

částečně související omezené možnosti škol především vzhledem k nutnosti suplování. 

Mezi slabé stránky řadí respondenti i existenci více vzdělávacích institucí v kraji, 

především pak vzájemnou konkurenci. 
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Silné a slabé stránky z hlediska specifik kraje
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 Příležitosti 

 

 

Respondenti označovali, v čem spatřují potenciální příleţitosti svého zařízení. 

Čísla vypovídají o tom, kolikrát  byla daná příleţitost jmenována. Čím vyšší je 

dosaţená hodnota, tím více ředitelů jmenovalo příslušnou  příleţitost či hrozbu. 

Tabulka je seřazena od největší příleţitosti a od největší hrozby k nejmenší. 

Zatímco u příleţitostí se maximální hodnota nevyskytuje (16 dotázaných označilo 

vyuţití rozvojových programů MŠMT a 15 vytvoření celokrajského systému 

DVPP), v případě hrozeb se všech 17 oslovených shodlo hned na třech z níţe 

jmenovaných. 
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 Příležitosti       Body 

1 Využití rozvojových programů MŠMT 16 

2 Vytvoření  celokrajského systému DVPP 15 

3 Zabezpečit DVPP pro všechny cílové skupiny škol a pedagogických pracovníků 14 

4 Dosáhnout kvalitativního rozvoje a rozšíření nabídky vzdělávacích programů 13 

5 Rozšíření činnosti o informační a konzultační servis 13 

6 Vytvoření organizační struktury a metodiky  13 

7 Zvyšování odborné úrovně a kompetencí odborných pracovníků- metodologů 13 

8 Navázání spolupráce s NIDV a dalšími institucemi v ČR 13 

9 Využití potenciálu  kraje a krajského města 12 

10 Vytýčení hlavních strategických cílů a koncepce rozvoje DVPP 11 

11 Zabezpečení DVPP na základě znalostí  regionu a jeho specifik 11 

12 Využití  zkušeností krajského týmu metodiků  10 

13 Vytvoření sítě externích metodiků (krajské a okresní metodické sbory) 10 

14 Možnost využití špičkových odborníků z praxe ke spolupráci  9 

 

 

 

 Hrozby 

 

Respondenti označovali hrozby svého zařízení, čísla vypovídají o tom, kolikrát  

byla daná hrozba jmenována 

 

 

 

číslo Hrozby        

1 Nedostatečná podpora DVPP ze strany MŠMT 17 

2 Nedostatek účelově vázaných finančních prostředků v rozpočtu škol 17 

3 Politika a politikaření 17 

4 Nedostatečné personální zabezpečení DVPP, nízký limit pracovníků 16 

5 
Neexistující výkonové normativy na úrovni MŠMT a kraje pro stanovení výše 
finančních prostředků a limitu pracovníků zařízením pro DVPP 14 

6 Existenční nejistota 14 

7 Při neustálých organizačních změnách snižování úrovně poskytovaných služeb DVPP 13 

8 Finance 13 

9 Nedostatek pracovníků s příslušnou odbornou kvalifikací 11 

10 Konkurence v oblasti DVPP soukromých subjektů a neziskových organizací 7 

11 Nepříznivá demografická křivka, pokles počtu škol 1 
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Největší hrozbou všech zařízení je  dle vyjádření ředitelů, nedostatečná podpora 

DVPP ze strany MŠMT a nedostatek financí, politika a politikaření. Dále se 

všichni ředitelé potýkají s nedostatečným personálním zabezpečením ve svém 

zařízení a i zde se jako  určitá hrozba objevuje existenční nejistota a problém 

financí. 

 

4.9 Koncepce DVPP ve všech oslovených zařízeních pro DVPP ve 13 krajích 

 

 Vymezení činností v oblasti DVPP  

Obodováno všemi 17 respondenty hodnotami podle důleţitosti: 1 = nedůleţitější, 

10 = nejméně důleţité.  

U kaţdé poloţky je uveden součet dosaţených bodů a  konečná hodnota vypočtená 

aritmetickým průměrem všech odpovědí. 

 

  Vymezení činnosti zařízení DVPP Celk.body   Ø 

1. 

Organizace vzdělávání ředitelů, učitelů, metodiků v působnosti 

zařízení pro DVPP formou seminářů, kurzů, vzděl. cyklů a 

dlouhodobých vzd. programů               21 1,2 

2. Organizace vzdělávání pro řídící pracovníky (funkční vzdělávání)           51 3 

3. 
Organizace vzdělávání lektorských dovedností pro vlastní externí 

lektory z řad učitelů a metodiků         97 5,7 

4. Vytváření koncepce DVPP a celoţivotního vzdělávání 76 4,5 

5. Tvorba projektů vzdělávacích programů a jejich realizace 43 2,5 

6. 
Tvorba projektů a ţádostí o finanční podporu z vyhlášených programů 

ESF      53 3,1 

7. 
Spolupráce s NIDV při realizaci rozvojových a inovačních programů 

MŠMT      130 7,7 

8. 
Poskytování vzdělávacího, metodického a podpůrného servisu školám 

a ŠZ   84 4,5 

9. 

Zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzděl., 

zprostř. výměny zkušeností a pracovních kontaktů mezi pedag. 

pracovníky škol   91 5,4 

10. 
Monitorování potřeb v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, 

metodické pomoci a dalších potřeb v resortu školství  62 3,7 

11. 
Sledování účinnosti DVPP, monitorování informací o kvalitě vzděl. 

akcí 63 3,7 

12. 
Zajištění kontaktu se školami, metodiky, učiteli v jednotlivých 

okresech kraje 66 3,9 

13. Tvorba společného katalogu programové nabídky DVPP  72 4,2 
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Vymezení činnosti zařízení DVPP
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V tabulce jsou oblasti seřazeny od nejvýznamnějších aţ po ty, kterým ředitelé 

přikládají nejmenší význam. Čím niţší je dosaţená hodnota, tím větší váhu dané 

oblasti přikládají. Za nejdůleţitější činnost povaţují organizování programů pro 

vzdělávání ředitelů, učitelů a metodiků ve své působnosti formou seminářů, kurzů, 

vzdělávacích cyklů a dlouhodobých kurzů. Nejmenší váhu přikládají spolupráci 

s NIDV při realizaci rozvojových a inovačních programech MŠMT. 

               

 Oblasti vzdělávání 

 

Všech 17 respondentů odpovídalo, zda nabízejí vzdělávací programy DVPP v dané 

oblasti. Číslo uvádí počet respondentů, kteří příslušnou oblast jmenovali. Při 

srovnání s výsledky Rychlého šetření ÚIV 2/2006, viz strana 17 této práce, lze 

konstatovat, ţe středisky nabízené vzdělávací oblasti i obory přesně  korespondují 

s poţadavky a potřebami pedagogů, kteří se v šetření ÚIV  k dané problematice 

vyjadřovali. 
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 Oblast vzdělávání    Body 

1 ŘÍZENÍ, ŠKOLSKÝ MANAGEMENT                                                              17 

2 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                                                                             17 

3 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – JAZYKOVÁ GRAMOTNOST                        17 

4 OSTATNÍ     16 

5 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 15 

6 ICT VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                             15 

7 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ                                    15 

8 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   14 

9 

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, PREVENCE SOC. PATOLOG. 

JEVŮ                 14 

10 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ   14 

11 VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ZÁLEŢITOSTECH                                      13 

12 VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚL. POTŘEBAMI                 12 

13 VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 11 

 

 

 Obory vzdělávání 

 

Všech 17 oslovených ředitelů vybíralo spolu s metodiky DVPP z nabídky oborů 

vzdělávání ty, které ve svém zařízení realizují. Číslo uvádí počet respondentů, kteří 

příslušný obor jmenovali. V tabulce jsou obory seřazeny sestupně dle dosaţeného 

bodového hodnocení, nejvíce nabízenými a dle pedagogů nejvíce ţádanými jsou: 

1. programy oboru řízení školský management a funkční vzdělávání 

2. cizí jazyky  

3. jazyková gramotnost  

4. ICT  

Nejméně frekventovanými obory jsou: 

1. Vzdělávání dospělých – rekvalifikační kurzy, celoţivotní vzdělávání  

2. Ostatní akce, např. vzdělávání nepedagogických pracovníků 

3. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

4. Environmentální výchova a vzdělávání 

I zde při srovnání s výsledky Rychlého šetření ÚIV 2/2006, viz strana 17 této 

práce, lze konstatovat, ţe středisky nejméně nabízené vzdělávací obory jsou ty, 

které  jsou pedagogy, kteří se v šetření ÚIV  k dané problematice vyjadřovali, 

ţádány nejméně. 
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Obory vzdělávání Body 

Řízení, školský management, funkční vzdělávání 17 

Cizí jazyky 17 

Jazykové vzdělávání – jazyková gramotnost 17 

Informatika a komunikační technologie 16 

Předškolní vzdělávání 15 

I. Stupeň 15 

Matematika a její aplikace 15 

Člověk a společnost (Společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě) 15 

Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 15 

Člověk a příroda (Přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) 14 

Člověk a svět práce (Pč, Úvod do světa práce) 14 

ICT vzdělávání – počítačová gramotnost 14 

Český jazyk a komunikace 13 

Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) 13 

Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů 13 

Multikulturní výchova a vzdělávání  13 

Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)  12 

Vzdělávání v evropských záleţitostech  12 

Střední a vyšší odborné vzdělávání – všeobecné předměty  11 

Střední a vyšší odborné vzdělávání – odborné předměty, praktický výcvik 11 

Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK  11 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 10 

Environmentální výchova a vzdělávání 10 

Ostatní akce, vzdělávání nepedagogických pracovníků 10 

Vzdělávání dospělých – rekvalifikační kurzy, celoţivotní vzdělávání  6 

Jiné………………………………………………………………….. 2 

  

 

 

 Priority v oblasti vzdělávání  

  

V následující tabulce jsou seřazeny priority v oblasti vzdělávání tak, jak je nabízejí 

sami poskytovatelé. Čísla vyjadřují počet respondentů, kteří danou oblast označili 

jako prioritu. Seřazeny jsou sestupně dle dosaţeného bodového hodnocení.  

Zde se priority  překrývají, nebo dá se říci potvrzují, výsledky získané výše 

zmiňovanými šetřeními.  
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Priority Body 

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení  17 

Vzdělávání k implementaci RVP 17 

Jazykového vzdělávání a komunikace 17 

SIPVZ – počítačová gramotnost  16 

EU-výchovy k evropanství, multikulturní výchova a vzdělávání  14 

Environmentálního vzdělávání a trvale udrţitelného rozvoje 13 

Prevence sociálně patologických jevů  12 

Střední a vyšší odborné vzdělávání 10 

Jiné 4 

 

Nejprioritnější a zároveň nejfrekventovanější oblastí, ve které jsou nabízeny vzdělávací 

programy, je jednoznačně vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení,               

vzdělávání k implementaci RVP. V popředí je i jazykové vzdělávání a získávání či 

prohlubování  dovedností v oblasti informačních technologií. 

 

5. Závěr 

 

Cílem práce je, jak jiţ bylo řečeno v úvodu, zanalyzovat poskytování DVPP v ČR, 

zmapovat a porovnat vzdělávací zařízení všech 13 krajů ČR (Hlavní město Praha takové 

zařízení doposud nezřídilo), pokusit se vybrat ze stávajících existujících systémů to 

nejlepší a sestavit „ideální univerzální model“ krajského vzdělávacího zařízení. Výchozím 

bodem byl předpoklad, ţe se jednotlivá střediska od sebe výrazně odlišují. 

Z výsledků dotazníkového šetření, údajů z webových stránek jednotlivých zařízení i 

z rozhovorů s jejich řediteli však překvapivě vyplývá, ţe v celé ČR je v podstatě jeden 

jediný základní model, podle kterého tato střediska fungují. Ţádné markantní rozdíly 

nebyly nalezeny.  

Z výsledku dotazníkového šetření lze však vyčíst mnoho zajímavých údajů: ze 13ti krajů 

jich 11 zřídilo po nuceném zániku PC svá vzdělávací zařízení, prostřednictvím kterých je 

poskytováno DVPP. 

Svá specifika má  Praha, která nemá vlastní zařízení, které by zajišťovalo vzdělávání 

v oblasti DVPP na území hlavního města. Dle informací poskytnutých odborem školství 

praţského magistrátu prý do jisté míry spoléhají na nabídky ostatních krajských 

vzdělávacích zařízení, která některé své aktivity realizují v Praze. Dále pak praţské školy 

vyuţívají nabídek komerčních firem a ostatních organizací a institucí, které se na trhu 

dalšího vzdělávaní pohybují.  
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V Praze má téţ od svého vzniku v roce 2005 sídlo NIDV, vzdělávací instituce zřízená a 

přímo řízená MŠMT. Vznikla po rozpadu sítě PC a do určité míry je zaloţena na 

dlouholeté tradici PC Praha. Část nynějších pracovníků je ze zrušených krajských PC, 

v Praze z bývalého PC Střední Čechy. Tato organizace však především zajišťuje úkoly 

v oblasti DVPP vyplývající z usnesení vlády a Evropských strukturálních fondů. Plní 

především priority MŠMT, v současné době monitoruje trh a připravuje koncepci DVPP 

v rámci celé ČR. NIDV je příspěvková organizace, má ředitelství v Praze a pobočky ve 

všech krajích .  

Krajská zařízení DVPP mají vesměs dlouholetou tradici, většina prošla méně či více 

sloţitým vývojem od různých „materiálově technických středisek“ přes „sluţby školám“ 

aţ k současné podobě, některá mají kořeny v bývalých okresních pedagogických centrech. 

Nejstarší vznikla jiţ kolem roku 1990 a většina těchto zařízení prošla v posledních třech 

letech výraznějšími organizačními změnami, především v oblasti změny názvu, změn 

náplní svých činností, systému odměňování a téţ „optimalizačními“ změnami, při kterých 

došlo k ne vţdy citlivému slučování buď jednotlivých okresních zařízení (Jihočeský či 

Středočeský kraj), či ke sloučení se zařízeními do určité míry odlišnými (např. PC Plzeň 

bylo sloučeno s jazykovou školou nebo ve Zlínském kraji a Vysočině  přiřadili vzdělávací 

zařízení ke střední odborné škole).  

Všechna tato zařízení nabízejí DVPP ve svém kraji, kromě jediného všechna vydávají 

pololetní katalog,  6 z nich i měsíční, ve kterém prezentují jak činnost svého střediska, tak 

především nabízejí vzdělávací programy určené pro všechny stupně škol a školských 

zařízení. Všechny kurzy a semináře mají akreditaci MŠMT, jsou provozovány za úplatu 

na základě kalkulací vytvořených střediskem, školy je hradí z finančních prostředků 

účelově vázaných na DVPP. 

Vzdělávací programy jsou v délce od čtyřhodinových aţ po vícedenní semináře s větší 

časovou dotací, některé kurzy jsou pololetní nebo celoroční. Některá zařízení nabízejí i 

vícesemestrální studium.  

Z hlediska obsahové náplně jsou nejţádanějšími tématy: 

 řízení škol a školský management  

 RVP 

 ŠVP  

 jazykové vzdělávání 

 vzdělávání v oblasti ICT   

 nové maturity (nyní vstupují do popředí)  
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Všechna zařízení se v zásadě shodují v nabízených oblastech vzdělávání, vzdělávacích 

oborech i prioritách. Všechna krajská střediska mají zmapovanou situaci ve svém regionu 

a jejich nabídka odráţí potřeby pedagogů ve své oblasti. Pruţně reagují na aktuální 

poţadavky škol, ředitelů i učitelů. Vytvářejí průběţně nové vzdělávací programy, které 

předkládají MŠMT k akreditaci. Mezi sebou si nekonkurují, naopak navzájem 

spolupracují, vyměňují si zkušenosti a v případě potřeby si pomáhají.  

Rozdíly, avšak nepříliš významné, jsou v rozsahu ostatních vykonávaných činnosti. Od 

odlišného objemu vykonávaných činností se odvíjí téţ počet pracovníků, kteří na 

jednotlivých zařízeních působí. V tabulkách je přehledně znázorněno, ţe existují zařízení, 

kde je pouze jeden či dva kmenoví pracovníci (tento extrém je v Libereckém kraji), oproti 

tomu v Moravskoslezském kraji je na hlavní pracovní poměr zaměstnáno více neţ 85 

zaměstnanců. Liší se i počet pracovníků, kteří  zajišťují DVPP. Zde je rozpětí méně 

markantní. Nejméně najdeme opět na Liberecku, nejvíce pracovníků zabezpečujících 

DVPP v kraji je opět na Moravě (32 v Moravskoslezském kraji), dále pak v Plzni (21) a 

ve Středočeském kraji ( celkem ve všech 4 zařízeních 23 pracovníků). 

Zároveň je velmi odlišná výše finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem. Zde 

existuje rozpětí od nuly do šesti milionů korun. Ze srovnávacích  tabulek je velmi dobře 

patrná klesající tendence těchto příspěvků. Snahou všech zřizovatelů je, aby vzdělávací 

zařízení byla finančně soběstačná. 

Porovnáním krajských zařízení s ohledem na jejich organizační strukturu dojdeme k tomu, 

ţe i ta je v podstatě totoţná. Specifická je s ohledem na počet zaměstnanců a spektrum 

činností, nicméně lze na základě srovnání stávajících organizačních schémat řízení 

jednotlivých zařízení konstatovat, ţe ve všech případech stojí v čele ředitel, který je 

statutárním orgánem a má svého stálého zástupce. Základním „univerzálním“ 

organizačním schématem je tedy: 

 Ředitel  

 Zástupce  

 Odloučená pracoviště 

V případech, kde mají zařízení rozsáhlou DČ, má ředitel ještě své zástupce, kteří řídí např. 

ekonomický úsek, úsek ICT technologií, či např. úsek správy a údrţby. Tam, kde jsou 

zařízení zapojena do projektů ESF, je jmenován vedoucí řízení projektů, který řídí 

realizační týmy jednotlivých projektů. 

Všechna zařízení vyjma Liberce mají odloučená pracoviště (ať uţ je nazývají divizemi, 

detašemi či regionálními středisky), s pomocí kterých lépe pokrývají celou plochu svého 
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kraje. Při diskusích s řediteli se všichni jednoznačně shodují v tom, ţe prostřednictvím sítě 

poboček (jejichţ rozmístění vychází buď z dřívějších tradic nebo je výsledkem poznatků 

z praxe) se dostávají blíţe ke svým klientům a mohou tak lépe uspokojovat jejich potřeby 

a poţadavky. Další cennou devizou, kterou ředitelé vyzdvihují, je individuální přístup 

k jednotlivým školám i jejich ředitelům či pedagogům, všichni budují své vztahy na 

základě jak sami říkají „domácké  atmosféry a osobních kontaktů“. Díky tomu je nabídka 

vzdělávacích programů více „šitá na míru“ a je širší a rozmanitější ve srovnání například 

s NIDV či komerčními institucemi. 

 

 

 Shrnutí 

 

V teoretické části se práce zabývá problematikou DVPP: vysvětlením základních pojmů, 

cíli popsanými ve dvou základních strategických dokumentech v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů (Národní program rozvoje vzdělávání v ČR – Bílá kniha a Strategie rozvoje 

lidských zdrojů pro ČR). Dále je v této části popsán vývoj institucionálního zajištění 

DVPP, současný stav a struktura DVPP a regionální vymezení kompetencí v této oblasti. 

Poté je ještě v úvodní části proveden rozbor termínu „školský management“ a zamyšlení 

se nad osobností ředitele a styly řízení školských zařízení zabývajících se DVPP. 

Praktická část analyzuje současný systém zabezpečení DVPP z obecného hlediska, 

z hlediska poskytovatelů a vzdělávacích programů DVPP i z pohledu pedagogů a jejich 

vzdělávacích potřeb. Upozorňuje téţ na problémy v současném systému zajišťování 

DVPP. Dále jsou v praktické části vymezeny zkoumané oblasti z teritoriálního pohledu 

(17 vzdělávacích zařízení, 13 krajů a hlavní město Praha) a z pohledu zkoumaných a 

porovnávaných jevů a aspektů jednotlivých zařízení. Ve vyhodnocení výsledků 

dotazníkového šetření jsou v tabulkách a grafech porovnány vybrané sledované 

skutečnosti. V komentářích jsou kromě údajů získaných z dotazníků zahrnuty i informace 

a poznatky získané v rozhovorech s řediteli vzdělávacích institucí a zkušenosti z vlastní 

řídící práce v zařízení pro DVPP.  

  

 

Na tomto místě je vhodné poděkovat všem ředitelům a pracovníkům výše uváděných 

vzdělávacích zařízení za ochotu a především čas věnovaný nejen vyplnění dotazníku, ale i 

následným diskusím a polemikám, které byly podkladem pro tuto práci.  
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Seznam použitých zkratek  

 

ČNR                           Česká národní rada 

ČR  Česká republika 

DVPP  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EU                              Evropská Unie 

ESF  Evropský sociální fond 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IPPP  Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR 

KPÚ                            Krajský pedagogický ústav 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NIDV   Národní institut pro další vzdělávání 

NÚOV  Národní ústav odborného vzdělávání 

OPS                            Okresní pedagogický ústav 

PC                               Pedagogické centrum 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

ŠÚ                               Školský úřad 

ŠVP       Školní vzdělávací program 

ÚIV  Ústav pro informace ve vzdělávání 

ÚÚVPP                       Ústřední ústav vzdělávání pedagogických pracovníků 

VŠ   Vysoká škola 
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