
1. Strategické řízení a plánování ve školách a v území (SRP) 

A) Specializace na oblast: Metodická podpora MAP 

a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt pro krajské pracoviště: 

             Mgr. Darina Čermáková (konzultant MAP II) 

             tel: 770 171 774 

             e-mail: cermakova@nidv.cz 

c. Činnost: 

i. setkávání realizátorů MAP 

ii. konzultace 

iii. webináře 

iv. znalostní databáze SRP – tvorba MAP 

v. vzdělávací akce realizátorům projektů MAP 

 

B) Specializace na školy, pedagogické vedení škol 

a. Garant: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt pro krajské pracoviště: 

              Bc. Soňa Baueršímová DiS. 

              Tel: 770 106 768 

              e-mail: bauersimova@nidv.cz 

c. Činnost: 

i. tvorba metodických a vzorových materiálů 

ii. realizace vzdělávacího programu pro širší vedení škol v prezenční formě 

v každém Centru podpory (krajské pracoviště NIDV) 

iii. distanční e-learningová forma na celostátní úrovni (program realizován 

v každém školním roce). 

 

C) Specializace na výzvy a šablony OP VVV pro školy a školská zařízení 

a. Garant: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt pro krajské pracoviště: 

              Bc. Soňa Baueršímová DiS. 

              Tel: 770 106 768 

              e-mail: bauersimova@nidv.cz 

c. Činnost: 

i. Realizace seminářů, indiduál. a hromad.konzultací pro žadatele a 

příjemce k výzvám Šablony I a Šablony II 

ii. Metodická a informační podpora přípravy a realizace projektů Šablony I a 

Šablony II 

 

D) Specializace na koncepci a rámec školy, pedagogické vedení školy 

a. Garant: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt: Mgr. Vladimíra Chaloupková (Týmový manažer KA 02 Individuální    

pomoc) 

        chaloupkova@nidv.cz 

c. Činnost: 

i. Min.80 škol (mš, zš) zapojeni v systému individuální pomoci a intenzivní 

podpory z projektu SRP 
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ii. Školy vybírány ve třech vlnách (09/2018, 09/2019, 09/2020) 

iii. Výběr probíhá ve 2.pol. předchozího školního roku 

iv. Délka na zapojení – 2 roky 

 

2. Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) 

A) Specializace na kraje (metodická podpora při přípravě realizace a vyhodnocování KAP rozvoje 

vzdělávání) 

a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání 

b. Kontakt: Mgr. Iveta Nemjová 

                iveta.nemjova@nuv.cz 

c. Činnost: 

i. Tvorba metodických a vzorových materiálů 

ii. Osobní konzultace 

 

B) Specializace na SŠ a VOŠ využívající přístupy AP a vytvářející vlastní plány aktivit a školní akční 

plány (PA a ŠAP) 

a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 

b. Kontakt: Mgr. Iveta Nemjová 

                     iveta.nemjova@nuv.cz 

c. Činnost: 

i. Tvorba metodických a vzorových materiálů 

ii. Přímá podpora škol 

iii. Semináře 

iv. Videometodiky 

 

3. Budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním 

vzdělávání – podpora práce učitelů (PPUČ) 

A) Specializace na vzdělávání dětí a žáků MŠ a ZŠ (od 05/2017) 
  a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
  b. Kontakt: PR manažer a asistentka projektu 
         Tel: 274 022 362 
         ppuc@nuv.cz 

c. Činnost: 
i.   webové speciály ke gramotnostem 
ii.  realizace „minikonferencí“ odborných panelů (místa společného setkávání, 

výměny zkušeností, mapování dobré praxe v rozvoji gramotností v různých 
vzdělávacích oblastech – 2x ročně pro každou gramotnost v různých 
regionech ČR 

iii. síťování a výměna zkušeností s řešiteli projektů zabývající se tematikou 
gramotností, financovanými z OP VVV 

 
B) Specializace na sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech    

(matematická, čtenářská, digitální, informatické myšlení)  
  a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
  b. Kontakt: PR manažer a asistentka projektu 
         Tel: 274 022 362 
         e-mail: ppuc@nuv.cz 
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         konzultační centrum NÚV 

c. Činnost: 
i. služba na Metodickém portálů RVP.cz („reputační systém“) umožňující 

učitelům a veřejnosti získat na jednom místě přístup ke vzdělávacím 
materiálů na internetu z různých zdrojů (od 09/2018) 

ii. služby konzultačního centra NÚV – učitelům metodické konzultace a 
propojovat se s dalšími aktéry, kteří se zabývají gramotností ve vzdělávání (od 
01/2018) 

 
C) Specializace na učitele (a jeho profesní růst v oblasti využívání digitálních technologií ve 

výuce) 
a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
b. Kontakt: e-mail: ppuc@nuv.cz 
c. Činnost: 

i. Aplikace Profil Učitel21 umožňující sebehodnocení úrovně vlastních 
kompetencí v oblasti začlenění digitálních technologií do výuky (pilotáž 
v 2018, online aplikace 09/2019) 
 

D) Specializace na školy a další subjekty, které pod značkou „regionální centrum gramotností“ 
budou šířit a podporovat rozvoj gramotností v regionu 

a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
b. Kontakt: PR manažer a asistentka projektu 

                              Tel: 274 022 362 
                              e-mail: ppuc@nuv.cz 

c. Činnost: 
i. PPUČ uvítá spolupráci při zahrnutí center kolegiální podpory aktivních škol a 

dalších subjektů, které se v území věnují rozvoji alespoň jedné z gramotností 
ii. Zájemci o popularizaci vlastních aktivit projekt PPUČ mohou kontaktovat na 

mailu 
 
 

4. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami 
A)  Specializace na tvorbu/aktualizaci/implementaci/evaluaci kapitoly Vzdělávání strategického      

plánu pro sociální začleňování v lokalitách zařazených do Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám (KPSVL); 

                       na tvorba Plánu podpory v lokalitách, které nespolupracují v režimu KPSVL a 
identifikovaly problém v oblasti vzdělávání 

a. Garant: Agentura pro sociální začleňování (ASZ) 
b. Kontakt: Marek Zemský 

                zemsky.marek@vlada.cz 
c. Činnost: 
  i. metodická podpora a konzultace v lokalitách a MAP 

ii. metodika realizace strategií rozvoje vzdělávání v oblasti IKV a rovných 
příležitostí v uzavřených místních soustavách 

iii. Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního vzdělávání na místní úrovni 
iv. Lokality jsou do KPSVL zařazeny dle procesů a kritérií, ukotvených v Metodice 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
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B) Specializace na MAP a poradenství při jejich přípravě v lokalitách mimo KPSVL, které chtějí    
spolupracovat 

  a. Garant: Agentura pro sociální začleňování (ASZ) 
  b. Kontakt: Martin Dobeš – dobes.martin@vlada.cz 
         Iveta Millerová – millerova.iveta@vlada.cz 
         Markéta Mížová – mizova.marketa@vlada.cz 

c. Činnost: 
    i. podpora aktérům MAP, poradenství v oblastech vzdělávání 
   ii. členství a zastoupení ASZ v ŘV a účast na PS MAP 

                                            iii.sepsání Memorand o spolupráci a vytvoření Plánů poradenství  
 

 C) Specializace na kraje 
 a. Garant: Agentura pro sociální začleňování (ASZ) 
 b. Kontakt: Markéta Fišarová 
        e-mail: fisarova@marketa@vlada.cz 

c. Činnost: 
   i. podpora při realizaci KAP, IKAP 
  ii. poradenství při realizaci inkluzivních opatření na SŠ 

iii. podpora při tvorbě školní inkluzivní koncepce krajů 
iv. sběr informací o směřování a naplňování inkluze 
v. Workshopy, semináře pro krajské pracovníky i odb. veřejnost 

 
D) Specializace na aktivizaci relevantních aktérů 
 a. Garant: Agentura pro sociální začleňování (ASZ)  
 b. Činnost: 
  i. odborné workshopy 
  ii. veřejná setkání 
  iii.konference 

iv.exkurze/ stáže za příklady dobré praxe 
 

 
5. Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) 
 

A) Specializace na monitorování postupu pro zavádění inkluzivního vzdělávání, navrhování a 
ověřování opatření 

a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
b. Kontakt: PhDr. Jiřina Novotná – manažerka KA2 

                              e-mail: jirina.novotna@nuv.cz 
c. Činnost: 

i. Vyhledávání a zpracování příkladů inspirativní praxe hlavně pro ZŠ 
ii. Odborné semináře k výzkumům inkluzivního přístupu ve školním vzdělávání 

iii. Opakované šetření ve vybraných školách MŠ a ZŠ 
 

 
B) Specializace na podporu PP při realizaci společného vzdělávání 

a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
b. Kontakt: Mgr. Andrea Cibulková – manažerka KA3 

                              e-mail: andrea.cibulkova@nuv.cz 
c. Činnost: 

i. Příprava programů DV PP 
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ii. Pilotní ověření programů DV PP 
iii. Příprava lektorů NIDV pro realizaci uvedených programů DV PP 
iv. Přímá realizace specifických programů – výcviků 

 
C) Specializace na společné vzdělávání a jeho podpora 

a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
b. Kontakt: Mgr. Yvona Kostelecká Ph.D. – manažerka KA4 

                              Yvona.kostelecka@nuv.cz 
    Mgr. Kateřina Trojková – koordinátorka KA5 
    Katerina.trojkova@nuv.cz 

c. Činnost: 
i. Příprava a pilotáž nástrojů pro zjištění jazykové úrovně žáků – cizinců (žáci 

s OMJ) 
ii. Příprava a pilotáž programu DV PP, ve kterém se PP naučí využívat nástroj 

v pedagogické praxi 
iii. Monitoring pedagogické realizace podpůrných opatření (2. a 3. stupně) pro 

žáky – cizince 
iv. Příprava referenčního rámce pro český znakový jazyk (A1 až B2), který 

podporuje výuku českého znakového jazyka 
 

6. Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) 
A) Specializace na centra podpory školám ve společném vzdělávání 
 a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 
 b. Kontakt: Mgr. Miloslav Vyskočil – konzultant implementace APIV 
        tel. 775 571 666 

        mail: vyskocil@nidv.cz 
 c. Činnost: 
   i. poradenství a konzultace (pedagogům, veřejnosti v oblasti inkluze) 

 

B) Specializace na krajskou síť škol a školských zařízení 

a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt: Mgr. Miloslav Vyskočil – konzultant implementace APIV 
   tel. 775 571 666 

   mail: vyskocil@nidv.cz 
d. Činnost: 

i. Komplexní podpora škol a ŠZ – metodická podpora, vzdělávání 
pedagog.pracovníků 

ii. Vybraná podpora škol a ŠZ – vzdělávání pedagogic.pracovníků 
 

C) Specializace na školy s komplexní a vybranou podporou na vzdělávací programy 
a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt: Mgr. Miloslav Vyskočil – konzultant implementace APIV 
   tel. 775 571 666 

   mail: vyskocil@nidv.cz 
e. Činnost: 

i. Kurz pro vedení školy – pro ředitele a jeho zástupce (40 hodin) 
ii. Kurz základní přípravy – oblast společného vzdělávání (40 hodin) 
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iii. Kurz na konkrétní potřeby školy – v oblasti oborově předmětové, diagnostické, 
sociální vztahy, komunikace (24 hodin) 

 
 
D) Specializace na školy s komplexní podporou, pro odborné služby škol a školským zařízením. 

a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 
b. Kontakt: Mgr. Miloslav Vyskočil – konzultant implementace APIV 

   tel. 775 571 666 

   mail: vyskocil@nidv.cz 
  c.Činnost: 
   i. Koučing – pro ředitele ŠZ (40 hodin) 
   ii. Mentoring – 2 vybraní pedagogové (25 každý z nich) 

iii.Služby odborných poradců – psycholog, speciální pedagog, metodik  
pro ŠPZ, metodik DVPP (celkem 48 hodin) 
iv. odborné stáže – v rámci krajské sítě spoluprac.škol 

 
E) Specializace pro vzdělávání 

a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 
b. Kontakt: Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. – krajská metodička 

                                               Tel. 775 571 628 
        e-mail: proksova@nidv.cz 

c. Činnost: 
i. Vzdělávání zástupců veřejné správy  

ii. Informační semináře 
 

F) V plánu: Specializace na informační servis 
a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 
b. Kontakt: Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. – krajská metodička 

                                               Tel. 775 571 628 
        e-mail: proksova@nidv.cz 

c. Činnost: 
i. Veřejná databáze organizací pracující s inkluzivním vzděláváním 

ii. Informační databáze společného vzdělávání 
 

G) Specializace na odborná uskupení společného vzdělávání 
a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 
b. Kontakt: Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. – krajská metodička 

                                               Tel. 775 571 628 
        e-mail: proksova@nidv.cz 

c. Činnost: 
i. Odborná platforma společného vzdělávání 

ii. Odborný panel spolupráce 
 

7. Komplexní systém hodnocení (KSH) 
A) Specializace na vlastní hodnocení školy 
 a. Garant: Česká školní inspekce 
 b. Kontakt: PhDr. Ondřej Andrys, MAE 
                                                          tel. 251 023 309 
                                                          e-mail: ondrej.andrys@csicr.cz 
 c. Činnost: 

i. tvorba metodických materiálů podporující vlastní hodnocení škol na 
jednotlivá kritéria modelu Kvalitní škola 
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B) Specializace na využití výsledků národního i mezinárodního hodnocení žáků 
 a. Garant: Česká školní inspekce 
 b. Kontakt: PhDr. Ondřej Andrys, MAE 
                                                          tel. 251 023 309 
                                                          e-mail: ondrej.andrys@csicr.cz 
 c. Činnost: 

i. příprava publikací s uvolněnými úlohami a didakticko-metodickým 
komentářem 

    ii. realizace seminářů v mobilních centrech pro učitele 

C)Specializace na realizaci vzděl. seminářů pro realizátory MAP, ředitele 

 a. Garant: Česká školní inspekce 
 b. Kontakt: PhDr. Ondřej Andrys, MAE 
                                                          tel. 251 023 309 
                                                          e-mail: ondrej.andrys@csicr.cz 
 c. Činnost: 
    i. prezentace „Doporučení ČŠI pro práci škol, ŠZ a jejich zřizovatelů“ 

 

8. Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) 

A) Specializace na školy a jejich metodickou podporu na webu a další formy podpory 
   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
   c. Činnost: 

i. identifikování obtíží škol a naplnění podpůrných opatření, 
metodické podpory 

B) Specializace na ŠPZ jako formu podpory nejen pro zapojené školy v inkluzi 
   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
   b. Kontakt: Mgr. Zuzana Acer Jarošová 
          e-mail: zuzana.jarosova@nuv.cz 
C) Specializace na MŠ, ZŠ, SŠ v krajích a jejich přímá podpora 
   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
   b. Kontakt: Mgr. Renata Valová 
          e-mail: renata.valova@nuv.cz 
 
D) Specializace na pedagogy a jejich vzdělávání 
   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
   b. Kontakt: PhDr. Alena Plšková 
           e-mail: alena.plskova@nuv.cz 

c. Činnost: 

i. posílení kompetencí pedagogů formou vzdělávání nutné 
k poskytování podpůrných opatření, ověření vybrané formy 
pedagogické podpory 
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9. Modernizace odborného vzdělávání (MOV) 

A) Specializace na školy a jejich metodickou podporu při modernizaci školních vzdělávacích 

programů a výuky ve SOŠ 

   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 

b. Kontakt: experti SOV, metodici za oblasti všeobecného vzdělávání, PR 

manažer, obsahový manažer 

c. Činnost: 

i. návrh modernizace prvků kurikula SOŠ (všeobecně vzděl.část, 

základy odbor.vzděl.) 

ii. modelové sestavy komplexních úloh, příkladů dobré praxe 

iii. Příklady dobré praxe poslouží pro inspiraci 

iv. Využití společných odborných základů a profesní kvalifikace NSK 

v. Koncepce odborného vzdělávání, metodika koncipování školního 
vzdělávacího programu s využitím NSK 

 
B) Specializace na školy a firmy a jejich spolupráce 
   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
   b. Kontakt: metodik a manažer KA5 
          mov@nuv.cz 
   c.Činnost: 

i. návrh postupu plánování a vyhodnocení realizace praktického 
vyučování ve spolupráci se zaměstnavateli 
ii. návrh vzorových nástrojů pro hodnocení žáků na základě osobních 
portfolií 

 
C)Specializace na školy 
   a. Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 

b. Kontakt: PR manažer, manažer KA7, experti SOV, metodici za oblasti všeob. 
vzdělávání 
c. Činnost: 
 i. na základě přihlášení je zapojeno 77 škol 
 ii. zapojeno je 37 oborů vzdělání (42 % žáků v SOV) 

iii.vznikne 65 optimalizovaných ŠVP 
iv.školy se mohou přihlašovat znovu od ledna 

 
D) Specializace na šíření informací a diskuze s odborníky 

a.Garant: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 
b. Kontakt: experti SOV, metodici za oblasti všeob.vzděl., PR manažer 
c. Činnost: 
 i. odborné panely 
 ii. informační semináře 
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10. Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) 
A) Specializace na podporu profesního rozvoje vedení škol 
  a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt: Mgr. Tereza Bořecká 
                 týmová manažerka klíčové aktivity Management 
                 e-mail: borecka@nidv.cz 
                 tel. 773 592 541 
c. Činnost: 

i. vytvoření komplexního, kontinuálního a modulárního modelu systému 
podpory profesního rozvoje vedení škol (kompetenční profil, metody a 
způsoby hodnocení úrovně kompetencí, možnosti a způsoby plánování 
profesního rozvoje, návod a doporučení postupu k profesnímu rozvoji dle 
úrovně kompetencí 

ii. navržení, pilotní ověření a implementace systému činnosti Stálé 
konference ředitelů 

iii. vlastní podpora vedení škol – vytvoření a ověření obsahu, rozsahu a formy 

organizačních aktivit pro profesní rozvoj vedení škol (práce 

s kompetenčním profilem, hodnocení úrovně kompetencí, model 

systému, sebeřízení a pozitivní lídrovství) 

 
B) Specializace na podporu začínajících učitelů 
   a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

b. Kontakt: Mgr. Monika Brodská  
                     týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel  
                     e-mail: brodska@nidv.cz 
                     tel: 778 528 453 
c. Činnost: 
i. vytvoření komplexního, kontinuálního a modulárního systému podpory 

začínajících učitelů (model podpory začínajících učitelů, kompetenční profil 
začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy v adaptačním 
procesu, hodnocení úrovně kompetencí, „návod a doporučení“, jak 
postupovat při poskytování účinné podpory v adaptačním období 

ii. pilotní ověření a implementace systému podpory začínajících učitelů 
iii.vlastní podpora začínajících učitelů, uvádějících učitelů a vedení školy 

v adaptačním procesu – vytvořit a ověřit rozsah, obsah a formu navržené 
podpory. Aktivity zaměřené na podporu funkční spolupráci účastníků 
adaptačního procesu 

 
C) Specializace na pilotáž a implementaci metodických prvků 
   a. Garant: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 
   b. Kontakt: Mgr. Šárka Sáblová 
          Mgr. Pavel Pecník 
   c. Činnost: 

i. vytvoření metodických kabinetů, které vytvoří prostor pro odborný růst a 
průběžný profesní rozvoj pedagogů 

ii. zajištění systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik 
na úrovni jednotlivých krajů s využitím předmětových komisí a 
metodických sdružení, která fungují ve školách 

iii.na základě výzkumů a analýz týkajících se oborových didaktik bude kladen 
důraz na aplikaci novinek v této oblasti a na prohloubení odborné 
kvalifikace pedagogů v této oblasti 
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iv. metodické kabinety jsou navrženy jako otevřená platforma pro metodické 
vedení a plánování rozvoje v rámci jednotlivých předmětů a oborů 
směrem z národní úrovně až po úroveň oblastní a naopak 

v. překládá se, že v druhé polovině realizace projektu bude implementováno 
celkem 12 metodických kabinetů 

 


