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Projekt SYPO

• Management (Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol, 
Stálá konference ředitelů)

• Formy podpory – konference, konzultace, workshopy, benchlearning, on-
line podpora

• Začínající učitel (Model systému podpory začínajících učitelů, realizace 
podpory triády ZU, UU, ŘŠ)

• popis průběhu adaptačního období, kompetence začínajícího učitele

• Vzdělávání – funkční spolupráce triády

Klíčové aktivity



Projekt SYPO

• Kvalita DVPP (návrh nástrojů na hodnocení kvality programů DVPP i ve 
fázi realizační)

• Nástroje a metody hodnocení vzdělávacích programů

• Metodické kabinety

• vzdělávání členů kabinetů, sdílení, setkávání

Klíčové aktivity



Projekt SYPO

• 12 kabinetů – dělí se podle vzdělávacích oblastí (rozdělení vychází z RVP)

• Pilotní: Matematika a její aplikace, Český jazyk a lit., Informatika a ICT

• Národní, krajská a oblastní úroveň kabinetů

ÚČEL

• Prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogů (sdílení a setkávání)

• Systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik

• Sdílení příkladů inspirativní praxe a zkušenosti mezi pedagogy

• Seberealizace pedagogů dle vlastní odborné kvalifikace

Metodické kabinety



Projekt SYPO

VÝSTUPY

Národní a krajské kolokvium (kabinet), oblastní kabinet

Workshopy na krajské a oblastní úrovni

Metodické příručky

Intervize, webináře, online podpora

Partnerská kooperace (odborné exkurze a vzájemné hospitace pedagogů)

Síť ICT metodiků na úrovni kraje

Kabinet informatika a ICT



Projekt SYPO

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

• oblast intervence 6. Systémová podpora škol

Opatření 6.6 Síť metodiků na úrovni kraje

Opatření 6.3 Podpora ICT metodiků a jejich práce

Síť krajských ICT metodiků



Projekt SYPO

Skupina 14 ICT metodiků, jeden v každém kraji. 

ÚČEL

• Plošná, jednotná a koordinovaná podpora školních ICT koordinátorů a metodiků v ČR

• Odborné metodické vedení při aplikování digitálních technologií napříč všemi oblastmi 
vzdělávání a při řízení školy

• Metodické vedení v návaznosti na kabinety a ostatní klíčové aktivity

• Ověření udržitelnosti sítě po skončení projektu

• Projekt neposkytuje materiální a finanční podporu

Síť krajských ICT metodiků



Projekt SYPO

Činnost krajských metodiků je navázána na:

• Metodický Kabinet informatika a ICT

• Klíčové aktivity SYPO – Management, Začínající učitel

• Subjekty realizující systémové projekty, struktury vznikající v kraji

• Jiné subjekty s působností v krajích – krajová odlišnost

Síť krajských ICT metodiků



Projekt SYPO



Projekt SYPO

• Mateřské školy, základní školy, střední školy

• Partner: školní ICT metodik, ředitel školy

• Centrum ICT metodické podpory (škola s odbornou zkušeností v oblasti 
digitálních technologií ochotna ke spolupráci na podpoře)

• Pilotní škola ICT metodické podpory (škola motivovaná k rozvoji)

• Spolupracující škola (škola odebírající podporu jednorázově)

Cílová skupina



Projekt SYPO

• Konzultační činnost (na místě, vzdálená)

• Metodická setkání se školními ICT metodiky

• On-line podpora

• Náměty pro DVPP, doporučení dle nabídky v kraji

• Koncepční podpora škol

Formy podpory krajských ICT metodiků



Projekt SYPO

• Personální zajištění – říjen 2018

• Zahájení aktivit krajských ICT metodiků – listopad 2018

• Zahájení realizace podpory – leden/únor 2019

Harmonogram



Děkuji za pozornost.
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