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Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 
a ředitelů (SYPO)

reg.	číslo	projektu:	
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Možnosti zapojení pro 
školy

Kabinety
Podpora
Management
Začínající učitel

Klíčová aktivita
Kabinety
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Projekt SYPO

• být aktivním členem sítě pedagogů stejné odborné kvalifikace v 
jednotlivých krajích, oblastech

• podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její
koncepci, a to na národní, krajské i oblastní úrovni

• prohlubovat cíleně svou odbornou kvalifikaci

Učitelé budou moci v kabinetech

Projekt SYPO
Vertikální členění kabinetů

NÁRODNÍ KABINET 14 AŽ 20 
ČLENŮ

KRAJSKÝ KABINET 2 AŽ 8 
ČLENŮ

OBLASTNÍ KABINET 3 AŽ 6 
ČLENŮ

ŠKOLNÍ KABINET 

Zahájení činnosti listopad 2018 

Zahájení činnosti březen 2019

Zahájení činnosti jaro 2019

Projekt SYPO

Krajské metodické kabinety:
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Projekt SYPO

Krajské kabinety
Krajská kolokvia 2x ročně

Stálý člen – člen 
krajského kabinetu

Stálý člen –
zástupce ŠPP 

(školní speciální 
psycholog)

KRAJSKÝ KABINET 2 – 8 členů

Oblastní člen metodických kabinetů (počet dle oblastí v kraji)

Stálý člen –
odborný krajský 

metodik

Připomínkování modelu 
SYPO

Partnerské kooperace

Přenos informací mezi 
kabinety

Skupinová a individuální 
intervize

Lektorské činnost

Síťování PP

Krajské workshopy

Projekt SYPO

Oblastní kabinety

Stálý člen – odborný krajský metodik

OBLASTNÍ KABINET 3 – 6 členů

Oblastní člen metodických kabinetů (počet dle oblastí v kraji)

Pravidelné workshopy

Podněty k činnosti 
krajského a národního 

kabinetu

Síťování pedagogů

Skupinové intervize

Konzultační a lektorská 
činnost

Partnerská kooperace

Projekt SYPO

Období pilotáže – III. 2018 – XII. 2020 
Tři pilotované kabinety

Revize pilotáže – IX. 2020 – XII. 2020

Horizontální členění kabinetů
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Období implementace: I. 2021 - V. 2022

Projekt SYPO

Podpora ICT metodika pro školy

Plošná, jednotná a koordinovaná podpora ICT koordinátorů/metodiků ve 
školách (MŠ, ZŠ, SŠ) – konzultace, vzdálená podpora
Odborné metodické vedení při aplikování digitálních technologií napříč 
všemi oblastmi vzdělávání a při řízení školy
Metodické vedení v návaznosti na metodické kabinety

Projekt neposkytuje materiální a finanční podporu

Klíčová aktivita
Podpora
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Projekt SYPO

Cíl:
• zajistit vzdělávání všech hlavních skupin (s výjimkou začínajících učitelů)

UČITELÉ – ČLENOVÉ KABINETŮ HODNOTITELÉ DVPP ODBORNÍ KRAJŠTÍ METODICI

UČITELÉ PŘÍSLUŠNÉHO OBORU ADMINISTRÁTOŘI DVPP KRAJŠTÍ ICT METODICI

LEKTOŘI / TUTOŘI ZAMĚSTNANCI ORGANIZACÍ 
DVPP 13 000 ÚČASTNÍKŮ

Projekt SYPO

Forma vzdělávacích akcí

PREZENČNÍ E-LEARNING WEBINÁŘ

15 6 62

• vzdělávací programy budou zajištěny ve třech rovinách

Klíčová aktivita
Management
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Projekt SYPO

• Zaměřeno na širší vedení školy: ředitele, zástupce, výchovné 
poradce

• 2 roviny 

Stálá konference ředitelů (24 ředitelů + zástupci 
MŠMT,NUV, NIDV, ČŠI, VŠ, zřizovatelů, odborné veřejnosti)

Systému podpory profesního rozvoje vedení škol se 
zaměřením na oblast pedagogického řízení

Projekt SYPO

• příprava školy na hodnocení ČŠI dle kritérií kvalitní školy,
• efektivní řízení pedagogického procesu,
• nové podněty pro budování kultury a klimatu školy,
• účast na oblastních konferencích,
• využití osobních konzultací s kolegy,
• možnost využít služeb konzultanta/kouče/mentora…

Přínosy

Klíčová aktivita 
Začínající učitel
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Projekt SYPO

• systematizace podpory a pomoci začínajícím učitelům v 
počátku jejich praxe 

• vzdělávání bude zaměřeno na podporu funkční spolupráce 
triády - začínající učitel, uvádějící učitel a vedení školy

• podpora vedení škol při plánování rozvoje pedagogických 
pracovníků a při plánování rozvoje školy

• možnost využít pomoc konzultanta v adaptačním období 
začínajícího učitele (v případě zapojení školy do pilotáže)

• adaptační plán pro školu

Projekt SYPO

Děkuji za pozornost

Mgr. Lenka Burganová
Odborný krajský metodik
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO

GSM: +420 770 171 676
E-mail: burganova@nidv.cz


