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Aktivity Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské gramotnosti, Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ v matematické gramotnosti a Pedagogické kabinety jsou realizo-

vány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, 

který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Aktivity Vzdělávání k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoji vzdělávání cizích jazyků a rozvoji vzdělávání v ICT í jsou realizovány v rámci pro-

jektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007, který je spolufinancován z EU 

prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

 

Aby v tom bylo jasno… 
Mimořádné vydání našeho zpravodaje BulletIN BUĎTE IN 
chceme věnovat tématu, kterému jsme se zatím při komunikaci 
s vámi nevěnovali, a které podle našich zkušeností vede (z dů-
vodu nerozlišování) k častým nedorozuměním. Jde o některé 
aktivity pořádané v projektech KAP, IKAP a v nedávné době i 
projektu, který realizuje NIDV, tzv. SYPO (Systém podpory pro-
fesního rozvoje učitelů a ředitelů). 
 

Všechny zmíněné projekty se věnují vzdělávání pedagogických 
pracovníků – zejména v oblasti čtenářské a matematické gramot-
nosti. Často se však kolem aktivit projektů objevují stejní lidé, 
resp. skupiny stejných aktérů a jsou používána podobná či 
shodná slovní označení pro projektové činnosti..  
 

Chceme vám touto cestou pomoci se v tom všem případném 
„zmatku“ zorientovat. Budeme také rádi za zpětnou vazbu, pokud 
byste měli pocit, že ještě zůstalo něco důkladně nevysvětleno. 
Začneme postupně, jak se jednotlivé aktivity spouštěly.  
 
 
 

Vzdělávání k rozvoji čtenářské a matematické 
gramotnosti, rozvoji vzdělávání cizích jazyků a 
rozvoji vzdělávání v ICT v projektu KAP  
 

V projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském 
kraji (KAP) bylo uskutečněno několik vzdělávacích akcí. Společ-
ným znakem je to, že pokud se jedná o vícečetné semináře, jejich 
frekvence je max. 1x ročně. 
 

 Ladění nesoucí podtitul Cesty k rozvoji čtenářské gramot-
nosti v současné škole – série vzdělávání (1x ročně v r. 2017 
a 2018) k rozvoji čtenářské gramotnosti na žádané téma – 
obsahová stránka je svěřena Mgr. Haně Lavičkové, Ph.D. 

 Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol 
Zlínského kraje – uskutečněno v říjnu 2017 a následně byla 
obsahová náplň přenesena do aktivit projektu IKAP – tvorba 
obsahu konference byla svěřena Mgr. Zuzaně Pátíkové, 
Ph.D. a Mgr. Lubomíru Sedláčkovi, Ph.D. 

 Moderní výuka pro generaci digitálních dětí s podtitulem 
Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce – 
vzdělávání k rozvoji využívání ICT ve výuce proběhlo zatím 
jednou (6/2018), ale předpokládáme pokračování v příštím 
roce – na tvorbě programu spolupracoval realizační tým pro- 

jednou (6/2018), ale předpokládáme pokračování v příštím 
roce – na tvorbě programu spolupracoval realizační tým pro-
jektu KAP s pracovníky společnosti Microsoft 

 Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků proběhlo 
v listopadu 2018 ve spolupráci s NIDV. 

 

Smysl těchto akcí spočívá ve vzdělávání zaměřeném na aktu-
álně potřebná témata, která zjišťujeme z dotazníků a zpětných 
vazeb na akcích KAP a IKAP. Akce jsou pořádány nepravidelně 
a jsou organizačně zajištěny pracovníky Krajského úřadu Zlín-
ského kraje. 
 
 
 

Vzdělávání k rozvoji čtenářské a matematické 
gramotnosti v projektu IKAP 
 

Jedná se o vzdělávací akce v projektu Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání (IKAP). Ty jsou zaměřeny na 
zvýšení kompetencí ve čtenářské a matematické gramot-
nosti, práci s heterogenní skupinou žáků, nové přístupy, 
didaktiku a metodiku a jsou určeny pro učitele 2. stupně ZŠ a 
učitele žáků nematuritních oborů SŠ.  
 

Vzdělávání ve čtenářské gramotnosti zajišťuje Střední od-
borná škola Luhačovice a o obsahovou náplň se stará Mgr. Hana 
Lavičková, Ph.D. (e-mail: hannalavicka@gmail.com). Vzdělá-
vání je rozděleno do šesti témat po 6 hodinách. Pro učitele ZŠ je 
dané téma prezentováno v každém z okresních měst, pro učitele 
nematuritních oborů SŠ jsou všechna témata prezentována ve 
Zlíně. 

 Proběhla vzdělávání zaměřená na témata: 
o Čtenářské strategie – 6/2018 
o Tvořivý sloh  – 11/ 2018 
o Mediální výchova  – 2/ 2019 

 Připravují se vzdělávání na témata: 
o Kritické myšlení – seznámeni s pojmy kritického myš-

lení, praktické využití vybraných metod a strategií 
kritického myšlení  
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o Čtenářské strategie – 6/2018 
o Tvořivý sloh  – 11/ 2018 
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o Čtenářství jako postoj: interpretace jako tvořivý dialog, 
současná literatura pro děti a mládež 

o Semináře na téma Filmový scénář – pro účastníky 
workshopů 

 

Vzdělávání v matematické gramotnosti zajišťuje Fakulta apli-
kované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obsahovou 
náplň řeší Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. (e-mail:  
patikova@utb.cz). Vzdělávání je rozděleno do čtyř workshopů po 
6 hodinách a probíhá vždy ve Zlíně. Mimo to řešitelé projektu or-
ganizují interaktivní krajskou soutěž třídních kolektivů 2. stupně 
ZŠ a nematuritních oborů SŠ. Od února do června 2020 pro-
běhne také školení 90 pedagogických pracovníků jako budoucích 
vedoucích volnočasových aktivit v matematické gramotnosti. 
 

 Proběhlo vzdělávání zaměřené na témata: 
o Aktivní učitel – tipy pro učitele matematiky 2.  st. ZŠ – 

11/2018 
o Užití GeoGebry ve středoškolské matematice, Matema-

tika pro nematuranta – 11/2018 

 Připravují se: 
o Společná vzdělávací akce pro ZŠ a SŠ – 13. března 

2019 
o Ve školním roce 2019-2020 proběhne další část vzdělá-

vání v podzimním a jarním termínu 

 Aktuální informace naleznete na stránkách 
www.msc.utb.cz/projekty.  

 

Vzdělávání ve čtenářské a matematické gramotnosti mohou pe-
dagogové rozvinout v Pedagogických kabinetech. 
 
 
 

Pedagogické kabinety v projektu IKAP 
 

Bylo založeno 7 Pedagogických kabinetů, kde dochází k vý-
měně zkušeností, konzultacím, hledají se nové přístupy, 
metodiky a didaktická podpora vedoucí k rozvoji kvality vzdělá-
vání. Pedagogické kabinety jsou rozděleny na dvě sekce – ZŠ a 
SŠ (mimo platformy cizích jazyků). Setkávají se minimálně jed-
nou za 3 měsíce (4x ročně) a jsou otevřené k účasti 
(pravidelné i nepravidelné) všem učitelům 2. stupně ZŠ a uči-
telům SŠ. Tři z těchto sekání probíhají po sekcích a jedno 
setkání je mezisekční, tedy společné. 
 

Chod Pedagogických kabinetů zajišťuje Střední průmyslová 
škola a Obchodní akademie Uherský Brod pod koordinací  
Mgr. Ing. Jarmily Minaříkové (e-mail: jminarikova@post.cz) a ve-
doucích jednotlivých kabinetů a sekcí. 
 

 PK český jazyk 

 PK cizí jazyky (rozdělen na sekce dle jazyků: anglický, ně-
mecký, francouzský, španělský a ruský) 

 PK ICT kompetence 

Chod Pedagogických kabinetů zajišťuje Střední průmyslová 

škola a Obchodní akademie Uherský Brod pod koordinací Mgr. 

Ing. Jarmily Minaříkové (e-mail: jminarikova@post.cz) a vedou-

cích jednotlivých kabinetů a sekcí. 

 PK Český jazyk 

 PK Cizí jazyky (rozdělen na sekce dle jazyků: anglický, ně-
mecký, francouzský, španělský a ruský) 

 PK ICT kompetence 

 PK Matematika 

 PK Fyzika 

 PK Biologie/Přírodopis 

 PK Chemie 
 

Hlavním cílem kabinetů není jen vzdělávání a vzájemné oboha-
cování, ale také vytvoření komunity učitelů jednoho předmětu, 
která bude vzájemně spolupracovat. Proto v případě účastníků 
z řad učitelů ZŠ často funguje propojení těchto osob do pracov-
ních skupin místních akčních plánů (MAP) působících na území 
kraje. MAP jsou vlastně projekty podobného formátu jako KAP, 
ale zaměřené na základní a předškolní vzdělávání. 
 

Pedagogické kabinety budou spolupracovat s projektem SYPO, 
který řeší podporu učitelů na národní úrovni. 
 
 
 

Kabinety v projektu SYPO 
 

Projekt SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ře-
ditelů) připravuje koncepci podpory rozvoje učitelů, která bude 
systematicky a komplexně podporovat odborný růst pedagogů 
s důrazem na kvalitu, a to prostřednictvím metodických kabi-
netů na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni. Celý 
projekt zajišťuje NIDV a v každém kraji působí jeden odborný 
krajský metodik SYPO, ve Zlínském kraji to je Mgr. Ivan Kovář. 
 

V pilotní fázi projektu 2018-2020 budou založeny metodické ka-
binety matematika, český jazyk a informatika a ICT. Od roku 
2021 bude počet Kabinetů rozšířen na celkem 12. 
 

V pojetí NIDV je každý Kabinet na krajské úrovni tvořen konkrét-
ními, na základě výběrových řízení vybranými pedagogy (v počtu 
6) a dalšími pevně stanovenými zástupci (ČŠI aj.). Úkolem me-
todických Kabinetů SYPO bude na základě přesného zadání 
z národní úrovně zpracovávat a připomínkovat materiály MŠMT 
(např. RVP). 
 

V současné době se jedná o napojení Pedagogických kabinetů 
IKAP na metodické Kabinety SYPO tak, aby docházelo k pře-
nosu informací oběma směry. 
 

Informace o projektu SYPO jsou k dispozici na 
www.nidv.cz/sypo. 
 


