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Pomoci škole orientovat se v možnostech a podmínkách plánování 

a uskutečňování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

středními školami a vyššími odbornými školami v rámci celoživotního učení

Cíle:

vědět,

– co vše lze realizovat ve škole v rámci DVPP,

– v čem může být realizace tohoto CŽU pro školu přínosná, 

– co pro to škola musí udělat, 

– normy, které vymezují DVPP.

Účel prezentace
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Legislativa DVPP

• Školský zákon č. 561/2004 Sb. – ukládá řediteli mimo jiné i odpovědnost za 
odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských potřeb

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – upravuje předpoklady 
pro výkon činnosti PP, další vzdělávání a kariérní systém, ukládá povinnost dalšího 
vzdělávání, kterým si PP obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému PP –
vymezuje druhy DVPP a druhy zařízení, ve kterých je možné tato studia absolvovat, 
vymezuje také složení a činnost akreditační komise s cílem regulovat nabídku 
vzdělávacích systémů

• Standardy pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005 – 25 a 30 908/2005 –
25 – vymezují podmínky do zařazení PP do kariérních skupin
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Střední škola jako centrum CŽU 

význam dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků – DVPP:

DVPP – subsystém vzdělávací soustavy
je systematickým, 
nepřetržitým a 
koordinovaným 
procesem, který 
navazuje na 
pregraduální 
vzdělání a trvá po 
celou dobu 
profesionální 
kariéry pedagogů

celoživotně rozvíjí 
profesní 

kompetence 
pedagogických 

pracovníků, 
poskytuje jim 

trvalý osobnostní 
rozvoj

je společensky 
zvlášť významnou 
oblastí profesního 

vzdělávání 
dospělých
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varianty DVPP:

Co může škola nabízet v rámci DVPP

školy realizují DVPP 
uvnitř školy jako 
organizace – vzdělávají 
vlastní pedagogické 
pracovníky

školy poskytují DVPP 
(akreditované programy, 
sdílení zkušeností) i pro 
další školy nebo 
pedagogické pracovníky
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doplňující, prohlubující nebo aktualizující vzdělávání –
vzdělávání učitelského sboru externím vzdělavatelem:

Co může škola nabízet v rámci DVPP

realizace programů 
autorizované vzdělávací 
organizace podle potřeb 
daného učitelského sboru

vzdělávání pro potřebu 
řešení konkrétního úkolu 
nebo řešeného problému 
školy
společné vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků v prostředí 
školy
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interní vzdělávání 
realizace vlastních akreditovaných vzdělávacích programů, vedené vlastními lektory, 
určené:

Co může škola nabízet v rámci DVPP

pro celý sbor, např. oblast 
prevence patologických 
jevů, inkluzivní výuka, 
environmentální 
vzdělávání, vzdělávání pro 
předmětové skupiny…

Kdo se učí: 
společné vzdělávání celého sboru, 
společné vzdělávání skupin pedagogů, 
vzdělávání dvojic pedagogů (kolegiální 
hospitace, uvádění)

Kdo učí:
Lektor externí,
Lektor členem sboru,
Peers/kolegiální učení
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vzdělávání učitelů z jiných škol:
Co může škola nabízet v rámci DVPP

akreditované programy, 
společné semináře,

„majáková škola“ (jezdí 
do ní odjinud, např. 
metoda CLIL v 
odborných předmětech,

specialisté na určitou 
technologii, jediní 
majitelé určitého 
vybavení

vzdělávání v rámci 
sítě spřízněných škol,
učitelů předmětů v 
určitých typech škol,
poskytování stáže, 
stínování

mezinárodní 
spolupráce:
Erasmus +,
Gruntvig (přímo pro 
vzdělávání 
dospělých)
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Shrnutí:

legislativa DVPP
význam DVPP jako dalšího profesního vzdělávání
varianty DVPP
doplňující, prohlubující nebo aktualizující vzdělávání – vzdělávání 
učitelského sboru externím vzdělavatelem
interní vzdělávání – realizace vlastních akreditovaných vzdělávacích 
programů, vedené vlastními lektory
vzdělávání učitelů z jiných škol

Následuje díl 4., kde se seznámíme s možnostmi škol v občanském 
vzdělávání…

Co může škola nabízet v rámci DVPP



děkuji za pozornost



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu
při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


