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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
(příloha k prezentaci č. 10b)

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 1. 11. 2019 do 31. 7. 2020
Název projektu

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Zkrácený název projektu

SYPO

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Realizátor

Národní institut pro další vzdělávání do 31. 12. 2019
Národní pedagogický institut ČR od 1. 1. 2020
1. 1. 2018 – 31. 10. 2022

Harmonogram realizace

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.
2.

3.
4.
5.

Navrhnout a pilotně ověřit model uceleného, průběžného a modulárního systému podpory vedení
škol zejména v oblasti pedagogického řízení prostřednictvím činnosti Stálé konference ředitelů.
Navrhnout a pilotně ověřit model uceleného, průběžného a modulárního systému profesní
podpory učitelů prostřednictvím sítě metodických kabinetů na národní, krajské a vybrané oblastní
úrovni.
Vytvořit síť ICT metodiků a ověřit obsah a rozsah podpory digitálního rozvoje škol.
Navrhnout a pilotně ověřit ucelený, průběžný a modulární systém podpory začínajících učitelů.
Vytvořit a pilotně ověřit systém řízení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
garantovaného MŠMT.

Plnění cílů:
Stanovené cíle jsou průběžně plněny. Členové řídicího výboru (ŘV) jsou o realizaci projektu pravidelně
informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu).
Ve sledovaném období se konalo jednání řídicího výboru dne 23. 1. 2020. Na tomto jednání ŘV byla
projednána a schválena 8. zpráva o realizaci projektu SYPO a dále byl členům ŘV představen návrh
změny klíčové aktivity (KA) Kvalita DVPP. Změna KA Kvalita DVPP souvisí s novelizací zákona
o pedagogických pracovnících. Kromě řádného jednání ŘV se uskutečnila i 3 mimořádná jednání ŘV.
Dne 10. 12. 2019 byla projednána zpráva o ukončení 4. etapy a byl schválen plán 5. etapy. Kromě toho
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projednával ŘV i změnu KA Kvalita DVPP. Změna KA Kvalita DVPP byla projednávána i na dalším
mimořádném jednání 4. 3. 2020 a další mimořádné jednání ŘV k tomuto tématu bylo naplánováno
na 31. 3. 2020. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu bylo jednání zrušeno. Dne 23. 6. 2020 se
konalo mimořádné jednání řídicího výboru, na kterém byla schválena závěrečná zpráva o realizaci
5. etapy a současně byla projednávána změna KA Kvalita DVPP. Změna KA Kvalita DVPP bude
předložena členům ŘV ke schválení v režimu per rollam (předpokládané schválení změny KA v srpnu
2020). Po schválení změny KA Kvalita DVPP řídicím výborem bude změna předložena ke schválení
poradě vedení MŠMT a následně předložena ke schválení na ŘO OP VVV. V režimu per rollam byly
ve sledovaném období schváleny 9. a 10. zpráva o realizaci projektu a několik dalších změn projektu
reagujících zejména na vyhlášení nouzového stavu (mimořádné webináře, změna realizace akcí
na online formu apod.).

Čerpání rozpočtu:
Čerpání dosud probíhá 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 a je splněn i hraniční finanční milník ve výši
106 614 419 Kč stanovený pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Ve sledovaném období pokračovalo jednání krajských a národních kolokvií metodických kabinetů pro
oblast matematiky, českého jazyka, informatiky a ICT. Byla zahájena příprava 3 nových kabinetů
(Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzdělávání a víceoborový kabinet Přírodovědné vzdělávání).
Probíhala jednání sekcí i pléna Stálé konference ředitelů. Jednání byla přizpůsobena vyhlášenému
nouzovému stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a konala se online. Na situaci ohledně koronaviru
projekt velmi dobře zareagoval i v oblasti webinářů, kdy byly realizovány mimořádné webináře
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vzděláváním na dálku. Tato pomoc školám v podobě
webinářů byla pozitivně hodnocena.

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. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem projekt přizpůsobil aktivity tak, aby nedocházelo ke zpoždění/neplnění cílů projektu.

