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VZDùLÁVÁNÍ

Společně za strategickým
vzděláváním
Mgr. et. Mgr. Helena
Plitzová,
ředitelka NIDV

Klíãov˘ vzdûlávací projekt Strategické ﬁízení a plánování ve ‰kolách a v územích
(SRP) ohlásil na úvodní konferenci zaãátkem listopadu první v˘sledky. Iniciativa
bûÏí prostﬁednictvím Národního institutu pro dal‰í vzdûlávání (NIDV) od
leto‰ního kvûtna v rámci Operaãního programu V˘zkum, v˘voj a vzdûlávání.
Rezort ‰kolství, kter˘ aktivity ﬁídí, má zájem v prÛbûhu pﬁí‰tích pûti let zlep‰ovat
ﬁízení mateﬁsk˘ch a základních ‰kol a lépe koordinovat vzdûlávací potﬁeby tam,
kde se o nich hovoﬁí a rozhoduje. Ke strategiím zkrátka neexistuje jiná neÏ
spoleãná cesta.
ADMINISTRATIVNÍ BŘEMENA
Český vzdělávací systém charakterizuje vysoká autonomie škol, což s sebou přináší zaměření ředitelů na manažerský styl řízení. Mezinárodní výzkumy (např. OECD),
zjištění České školní inspekce (ČŠI) i další šetření přitom
ukazují na deficit v oblasti pedagogického vedení, aktivních forem profesního rozvoje a systémové podpory
škol při zkvalitňování výuky. Problémem je značná administrativní zátěž, která ředitelům a jejich snaze školu strategicky rozvíjet svazuje ruce.
Projekt SRP tedy vstupuje do komplexního a stále ještě ne
úplně probádaného pole. O to větší jsou ale očekávání
a možnosti, které nabízí. Ve vztahu k jednotlivým
školám a výše popsanému problému jde především
o aktivitu Individuální pomoc, která započne v první
polovině příštího roku. Cílí hlavně na pedagogické vedení škol s potenciálem dalšího rozvoje v oblasti strategického řízení a plánování. Širšímu vedení nabídne potřebnou intenzivní podporu přímo ve školách i individuální
formy profesního rozvoje a benchlearning (v českém
systému zcela nový prvek síťové výměny zkušeností a vzájemného učení).
Aktivita Individuální pomoc má ambice zpracovat model
systému poskytování intenzivní podpory, který se pilotně
ověří na 80 vybraných mateřských a základních školách
a následně upraví pro zavedení v celém vzdělávacím

systému. Na výběru pilotních škol se bude podílet ČŠI.
Hodnocení kvalitativního posunu školy během realizace
projektu bude založeno na kriteriálním rámci hodnocení
Kvalitní škola. Konzultační pomoc ředitelům nabídnou
krajská centra podpory fungující v rámci NIDV.

DVOJÍ ROLE CENTER PODPORY
I když se Individuální pomoc bude teprve rozbíhat, krajská centra podpory fungují několik měsíců. Zaměřují se
na druhou oblast, kterou projekt SRP řeší – na tvorbu tzv.
Místních akčních plánů (MAP), jejichž cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Klíčem k tomu je podpora spolupráce zřizovatelů škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání. To v praxi znamená sdílení informací v oblasti vzdělávání, společné plánování
a následnou realizaci partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry,
kteří ovlivňují vzdělávání v daném území, je naprosto klíčové. Je třeba propojit zkušenosti jednotlivých partnerů
a využít je při tvorbě Místního akčního plánu tak, aby
všichni aktéři postupovali při formování dlouhodobých
a udržitelných vizí a směrů v oblasti vzdělávací politiky
společně. Zmíněné činnosti budou podloženy znalostmi,
reálnými daty a analýzami.

www.rizeniskoly.cz
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VZDùLÁVÁNÍ
NIDV jako odborný garant tvorbu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání podporuje. Využívá sítě krajských pracovišť (v podobě center podpory), zkušeností s realizací
různých forem vzdělávání a poskytování metodické podpory a kontaktů zaměstnanců pracovišť jak s řediteli
a pedagogickými pracovníky mateřských, základních
a středních škol, tak s jejich zřizovateli. NIDV má dále zkušenosti s neformálním a zájmovým vzděláváním a s podporou talentů a nadaných dětí a studentů, což jsou oblasti, které představují nedílný prvek tvorby Místních akčních
plánů. Centra podpory poskytují realizátorům projektů
MAP také individuální konzultace. Konzultační činnost pro
zpracovatele MAP doplní vzdělávání ve formě webinářů.
Dále se pořádají setkání příjemců individuálních projektů
ostatní (IPo) MAP v krajích s cílem výměny informací
o aktuálních otázkách, o realizaci systémových a koncepčních projektů a o možnostech, jak se do těchto projektů
zapojit. Přidanou hodnotou je výměna zkušeností mezi
tvůrci Místních akčních plánů s jejich tvorbou a realizací.
Centra podpory poskytují také konzultace ke vzdělávacím
potřebám jak realizátorům MAP, tak např. odborným
týmům, které se na tvorbě MAP podílejí a následně v rámci
setkání příjemců IPo MAP zajišťují realizaci požadovaného
vzdělávání s využitím lektorů – odborníků z praxe.
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Druhou oblast, které se budou centra podpory věnovat,
tvoří informační panely pro širší vedení mateřských
a základních škol, v jejichž rámci dostávají účastníci průběžně informace o projektu SRP, o aktuálních výzvách
OP VVV a možnostech, jak se do těchto výzev zapojit.
Centra podpory zajišťují také metodickou pomoc (konzultace) školám při přípravě projektových žádostí projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.

AKTUÁLNÍ VÝSTUPY PROJEKTU
Metodickou podporu poskytuje znalostní databáze, ve
které jsou k dispozici závazné i doporučené materiály
k tvorbě MAP, příklady dobré praxe a materiály k využití
pro inspiraci. Znalostní databázi lze dohledat na webu
srp.nidv.cz.
Jednou ze základních podmínek realizace tzv. systémových projektů je spolupráce a sdílení informací, zkušeností a výstupů mezi jejich aktéry, tak aby realizace projektů přinášela maximální efekt. Pro SRP jsou partnery
Národní ústav pro vzdělávání a Agentura pro sociální
začleňování.
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NIDV a nový web k podpoře
pedagogů pro práci
s dětmi/žáky-cizinci
PaedDr. Eva Vincejová,
Ph.D., vedoucí oddělení
Vzdělávání a podpory NIDV

Národní institut pro dal‰í vzdûlávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogÛ
pro práci s dûtmi-cizinci a Ïáky-cizinci ve ‰kolách zahájil ãinnost nového webu
http://cizinci.nidv.cz. Co tento webov˘ portál nabízí?
Přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje, např. Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách, Čeština z druhé
strany, jak ji učit děti-cizince I., Specifikace předškolní
výuky u dětí-cizinců a uprchlíků. Od roku 2017 NIDV bude
nabízet e-learning pro vzdělávání pedagogů zaměřený na
interkulturní kompetence a práci s dětmi/žáky-cizinci.

Další aktivitou NIDV v této oblasti je tzv. e-poradna, kam
mají všichni, kteří se věnují vzdělávání dětí, žáků a studentů-cizinců možnost zaslat dotaz, na který jim odpoví
odborník na danou oblast. V současné době NIDV již
odpověděl na desítky dotazů z řad učitelů i rodičů. Nejčastěji kladené dotazy máte možnost najít na: http://cizinci.nidv.cz/e-poradenstvi/.

www.rizeniskoly.cz
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Národní institut pro další vzdělávání poskytuje v současné době komplexní podporu (vzdělávací, informační
a metodickou) pedagogickým pracovníkům škol při
začleňování dětí/žáků-cizinců do výuky a jejich vzdělávání. Využíváme přitom sítě 13 krajských kontaktních center podpory, která fungují při krajských pracovištích
NIDV. Prostřednictvím krajských koordinátorů nabízíme
školám metodické a organizační řešení konkrétních případů dětí/žáků-cizinců ve školách, zprostředkováváme
kontakty na pomoc školám a učitelům v dané lokalitě,
poskytujeme konzultace v otázkách péče o děti/žáky-cizince v českém vzdělávacím systému. Do tohoto systému jsou zapojeni také další odborní pracovníci, kompetentní úřady a nestátní neziskové organizace. Významná
je také spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR.
Nedílnou součástí aktivit NIDV zaměřených na tuto oblast
je publikační činnost. NIDV v letošním roce vydal publi-

kaci Český žák-cizinec (autorkou je zakladatelka Českých
škol bez hranic paní Lucie Slavíková-Boucher). V současné době připravujeme další metodiky, např. Hezky česky
(autorkou je dlouholetá pedagožka Mgr. Jana Táborková)
a Prázdninový kurz češtiny (autorkou je jazyková lektorka působící na Oxfordské univerzitě, Mgr. Blanka Jaurisová). NIDV ve svých aktivitách nezapomíná ani na mateřské
školy, pro které připravuje ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou Univerzity Karlovy DVD zaměřené na osvojování
češtiny pomocí hudebně-pohybové výchovy.
Na základě spolupráce se školami připravuje NIDV sborník Příklady dobré praxe, ve kterém jsou prezentovány
zkušenosti různých škol se začleňováním dětí a žáků-cizinců. Chystáme rovněž pilotní dokumenty, které školám pomohou v komunikaci s rodiči-cizinci a které budou
v různých jazykových mutacích ke stažení na webovém
portálu http://cizinci.nidv.cz.



KNIŽNÍ TIP
DOMINO – ČESKÝ JAZYK PRO MALÉ CIZINCE 2
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Učebnicový komplet Domino – Český jazyk pro malé cizince 2 je určený pro výuku
jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice
Domino – Český jazyk pro malé cizince 1 a prohlubuje jej v rovině lexikální, gramatické
i komunikační.
Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který
dětem zprostředkovává hravou cestou.
Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou
příručku pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit
obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.
Učebnicový komplet zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy
jednak jeho omezenou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se
zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.
Učebnicový soubor je připraven způsobem umožňujícím výuku češtiny pro malé cizince
i učitelům neaprobovaným v oboru čeština jako cizí jazyk.
Pracovnímu sešitu a učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Učebnice Domino – Český jazyk pro malé cizince 2
Cena 275 Kč, 76 stran
Pracovní sešit Domino – Český jazyk pro malé cizince 2
Cena 125 Kč, 84 stran
Metodika + CD Domino – Český jazyk pro malé cizince 2
Cena 449 Kč, 72 stran
Můžete objednat také
DOMINO – ČESKÝ JAZYK PRO MALÉ CIZINCE 1
✃

Objednat mÛÏete na www.wolterskluwer.cz, tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401, e-mail: obchod@wolterskluwer.cz
K cenû knihy bude pﬁipoãítáno po‰tovné a balné ve v˘‰i 99 Kã.
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