
Systém podpory profesního rozvoje 

učitelů a ředitelů (SYPO)



Možnosti zapojení pro školy

• Kabinety

• Management

• Začínající učitel



Metodické kabinety



Kabinety = síť aktivních učitelů stejné odborné kvalifikace v 

jednotlivých krajích a oblastech

• podílejí se na plánu rozvoje oblasti a její koncepci na oblastní a 
krajské úrovni,

• prohlubují svou odbornou kvalifikaci,

• získávají nejnovější znalosti využitelné při výuce,

• sdílejí příklady inspirativní praxe.



Činnosti krajských a oblastních kabinetů

• Kolokvia

• Workshopy

• Konzultační a lektorská činnost

• Individuální a skupinové intervize

• Podněty k činnosti národních kabinetů

• Připomínkování modelu SYPO

• Partnerské kooperace – vysoké školy, profesní organizace, MŠMT, NÚV, ČŠI atd.



Struktura kabinetů v Ústeckém kraji



Přehled kabinetů od šk. roku 2021/2022

KABINET PŘEDŠKONÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

KABINET 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

KABINET PRACOVNÍ 

ČINNOSTI

KABINET 

PRVOSTUPŇOVÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ

KABINET CIZÍ JAZYKY

KABINET 

PŘÍRODOVĚDNÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ

KABINET HUDEBNÍ A 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

KABINET TĚLESNÁ 

VÝCHOVA A VÝCHOVA 

KE ZDRAVÍ

KABINET UMĚLECKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

KABINET ČESKÝ JAZYK 

A LITERATURA

KABINET MATEMATIKA 

A JEJÍ APLIKACE

KABINET 

INFORMATIKA A ICT



Začínající učitel



Cíl

• Navrhnout a ověřit systém podpory začínajících učitelů ve 

školách.

• Na základě poznatků z pedagogických výzkumů a z praxe škol 

nabídnout kroky a postupy vedoucí k podpoře začínajících 

učitelů v adaptačním období.



Co nabízíme?

• Model systému podpory začínajících učitelů ‚návrh průběhu a 

činností adaptačního období).

• Vzdělávání zdarma – začínající učitel, uvádějící učitel a vedení 

školy.

• Vytvoření (upravení) adaptačního plánu pro potřeby své školy.

• Přístup do online prostředí a konzultace.



Management



Management školy = ředitel, zástupce a výchovný 

poradce.

• 2 roviny 

Stálá konference ředitelů (24 ředitelů + zástupci MŠMT,NUV, NIDV, ČŠI, 

VŠ, zřizovatelů, odborné veřejnosti)

Systém podpory profesního rozvoje vedení škol se zaměřením na oblast 

pedagogického řízení.



Přínosy:

• efektivní řízení pedagogického procesu,

• příprava školy na hodnocení ČŠI dle kritérií kvalitní školy,

• nové podněty pro budování kultury a klimatu školy,

• účast na oblastních konferencích,

• osobní konzultace s kolegy,

• možnost využít služeb mentora/kouče.



Děkuji za pozornost

Mgr. Lenka Burganová

Odborný krajský metodiky SYPO

burganova@nidv.cz

770 171 676
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