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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV 

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je vytvoření systematické profesní podpory přispívající ke zvyšování profesního 
rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik 
a podpora při jejím zavádění do praxe.  
 
Dílčí cíle: 

1. Navrhnout a pilotně ověřit model uceleného, průběžného a modulárního systému podpory vedení 

škol zejména v oblasti pedagogického řízení prostřednictvím činnosti Stálé konference ředitelů. 

2. Navrhnout a pilotně ověřit model uceleného, průběžného a modulárního systému profesní 

podpory učitelů prostřednictvím sítě metodických kabinetů na národní, krajské a vybrané oblastní 

úrovni. 

3. Vytvořit síť ICT metodiků a ověřit obsah a rozsah podpory digitálního rozvoje škol. 

4. Navrhnout a pilotně ověřit ucelený, průběžný a modulární systém podpory začínajících učitelů. 

5. Vytvořit a pilotně ověřit systém řízení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

garantovaného MŠMT. 

 

Plnění cílů: 

Stanovené cíle jsou průběžně plněny. Členové řídicího výboru jsou o realizaci projektu pravidelně 

informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). 

Ve sledovaném období se konal mimořádní řídicí výbor dne 27. 6. 2019 z důvodu informování členů 

řídicího výboru o splnění cílů 3. etapy a schválení 4. etapy. Současně byl představen i obsah 6. zprávy 

o realizaci projektu, která byla v červenci schválena per rollam. Další řádné jednání řídicího výboru se 

uskutečnilo 24. 10. 2019. Předmětem jednání bylo schválení 7. zprávy o realizaci a otevřené body 

související s rozšířením pilotáže metodických kabinetů, úpravami rozpočtu, činnosti klíčové aktivity 

Management a úpravami indikátorů. 

Čerpání rozpočtu: 

Čerpání dosud probíhalo dle plánu projektu. 2. finanční milník pro období plnění od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019 ve výši 50 483 302 Kč byl splněn. Je plánována podstatná změna projektu, v níž se 

Název projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

Zkrácený název projektu SYPO 
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předpokládá zapojení dosavadní úspory projektu do čerpání osobních nákladů (dřívější zapojení 

krajských koordinátorů, navýšení úvazků metodika specialisty a nově zřízené pozice účastník pilotáže).  

Dosažený pokrok a hlavní výstupy: 

Ve sledovaném období se konala krajská a národní kolokvia metodických kabinetů pro oblast 

matematiky, českého jazyka, informatiky a ICT. Probíhala jednání sekcí i pléna Stálé konference 

ředitelů. Bylo zahájeno síťování škol do oblastních kabinetů. Byla zahájena příprava vlastní podpory 

v podobě workshopů a individuálních a skupinových konzultací. O workshopy byl ze strany škol velký 

zájem, proto musela být navýšena jejich kapacita. Pro 49 pilotních škol byly realizovány kurzy pro 

začínající a uvádějící učitele a pro vedení škol. Na základě zkušeností z této etapy bude počet pilotních 

škol v příští etapě navýšen o dalších 100 škol. 

 

Závěr: 

Z pohledu řídicího výboru je dosavadní průběh projektu hodnocen pozitivně především s ohledem 

na plnění cílů projektu a jeho plánovaných přínosů. Dosavadní průběžné výstupy projektu jsou 

realizovány v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu. Finanční plán projektu je 

rovněž plněn. Projekt je z pohledu řídicího výboru nadále životaschopný a podle dostupných informací 

je taktéž velmi pozitivně reflektován ze strany cílové skupiny.  

 

 


