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VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

REZORTNÍ ÚKOLY A PRIORITNÍ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ
Semináře k úpravám RVP pro základní vzdělávání

Milé kolegyně, milí kolegové,
v novém vydání Bulletinu NIDV, které si právě pohlížíte, vám předkládáme přehled rezortních
úkolů NIDV na rok 2013 spolu s termíny seminářů
a kulatých stolů, které ve spolupráci s MŠMT
a dalšími institucemi v souvislosti s jejich plněním
realizujeme. Prostřednictvím rezortních úkolů
podporujeme snahu MŠMT pomoci školám například při zavádění úprav RVP ZV a Standardů,
při prosazování vícejazyčnosti ve školách a výuky
odborné angličtiny, podpoře čtenářské, matematické či finanční gramotnosti atd.
Pokud budete mít zájem se některého z nabízených vzdělávacích programů zúčastnit, kontaktuje prosím své krajské pracoviště NIDV.
Registrovat se můžete také na webových stránkách NIDV www.nidv.cz.
Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

Pracovní semináře ke
Standardům pro základní
vzdělávání – cizí jazyky
Národní institut pro další vzdělávání podporuje organizováním pracovních seminářů aktivity MŠMT, které
v posledních měsících ve spolupráci s pracovními týmy
intenzivně připravuje Standardy pro základní vzdělávání. Standardy pro vzdělávací obor Cizí jazyk a Další
cizí jazyk vycházejí z upravených očekávaných výstupů
RVP ZV podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. V současné době se připravují standardy pro německý jazyk a francouzský jazyk
a upravují se standardy pro jazyk anglický.
Hlavním cílem pracovních seminářů je informovat
školy o plánovaných aktivitách a získat zpětnou vazbu
pro pracovní skupiny k případné úpravě standardů.
Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými
indikátory standardů a typologií ilustrativních úloh.
Seminářů se zúčastní zástupci MŠMT, NIDV a členové
pracovních týmů připravujících Standardy.
Pracovní semináře jsou určeny pedagogickým pracovníkům ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, zejména všem učitelům cizích jazyků (nejen německého,
francouzského a anglického jazyka). Účast na pracovních seminářích je zdarma.
Pořádající krajská pracoviště NIDV

Termín

MŠMT přistoupilo k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV)
na základě požadavků ostatních rezortů a institucí.
Do RVP ZV byla nově zahrnuta či daleko více zdůrazněna témata, jako jsou finanční gramotnost, korupce, obrana vlasti, sexuální a rodinná výchova,
dopravní výchova a ochrana člověka za běžných rizik
a mimořádných událostí.

Největší rozsah úprav doznaly cizí jazyky. V obecné
části RVP ZV došlo jen k malým změnám. Všechny
změny lze řešit formou dodatku k ŠVP. Za tímto účelem MŠMT zveřejnilo na svém webu vzorový dodatek. Součástí RVP se stávají Standardy pro všechny
vzdělávací obory, které jsou pro školy závazné
4. dubna 2013 proběhl ve spolupráci MŠMT, NIDV,
NÚV a vybraných ředitelů ZŠ ze všech krajů informační seminář k úpravám RVP ZV.

Navazují krajské informační semináře.
Místo konání – krajské
pracoviště NIDV

Termíny seminářů
v rámci rezortního úkolu

Termíny seminářů
v rámci DVPP

Brno

9. 4.

9. 4., 16. 4., 16. 4.
23. 4., 25. 4., 7. 5.

České Budějovice

23. 4.

Hradec Králové

19. 4.

Jihlava

22. 4.

9. 4., 22. 4., 3. 5.

Karlovy Vary

25. 4.

16. 5.

Liberec

26. 4.

26. 4.

Olomouc

10. 4.

17. 4., 23. 4.

Ostrava

15. 4.

18. 4., 10. 5., 13. 5.

Pardubice

23. 4.

3. 5., 21. 5., 27. 5., 29. 5.

Plzeň

11. 4.

19. 4., 15. 5., 17. 5.

Praha a Střední Čechy

28. 5.

Ústí nad Labem

23. 4.

Zlín

3. 5.

23. 4., 25. 4., 9. 5., 10. 5., 13. 5., 14. 5.,
20. 5., 21. 5., 22. 5., 23. 5., 27. 5.
13. 5., 14. 5.

Semináře k tématu Mimořádné události ve škole
a jejich řešení – dopravní výchova
Realizace tohoto rezortního úkolu navazuje na aktivity
MŠMT, Ministerstva dopravy (Besip), HSZ ČR, NIDV
a dalších subjektů, které probíhaly v letech 2011 a 2012.
Témata dopravní výchovy a ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí jsou v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
(RVP ZV) nově zpracována, a to v několika oblastech.

Došlo k jejich rozšíření a aktualizaci. RVP ZV bude
s touto změnou platné od školního roku 2013/2014.
Školy tedy budou muset v následujícím období rozšířená témata zapracovat do svých ŠVP. V současné
době jsou již k dispozici na stránkách MŠMT a NIDV
podklady k nově zpracovaným tématům.

Rozpis realizace krajských seminářů na pracovištích NIDV k RÚ Mimořádné události ve škole
a jejich řešení – dopravní výchova (duben až červen 2013)
Místo konání

Termíny

KP NIDV, Praha, Jeruzalémská 12, Praha 1

15. dubna 2013

KP NIDV Brno, Křížová 22

17. dubna 2013

Pardubice (Hradec Králové)

22. 4. 2013

KP NIDV Liberec, Masarykova 28, 460 01

25. dubna 2013

Ostrava (Olomouc)

26. 4. 2013

KP NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

Karlovy Vary (Plzeň)

2. 5. 2013

KP NIDV Brno, Křížová 22

15. května 2013

Praha a Střední Čechy

6. 5. 2013

KP NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

21. května 2013

7. 5. 2013

KP NIDV, Jihlava, Zborovská 3

Liberec (Ústí nad Labem)

6. května 2013

3. června 2013

Zlín (Brno)

15. 5. 2013

KP NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

11. června 2013

Jihlava (České Budějovice)

16. 5. 2013

KP NIDV Plzeň, Čermákova 18

17. června 2013

Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání ■ 2013 ■ ročník II. ■ číslo 1

1

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Cílem tohoto rezortního úkolu je poskytnout učitelům cyklickou metodickou a navazující podporu pro
začlenění účinných metod rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti do výuky žáků základního
a středního vzdělávání. Na podporu cílových aktivit
je v oblasti dalšího vzdělávání učitelů na základě diskuse a přípravy v odborném mítinku vytvořen a realizován cyklus vzdělávacích seminářů, z nichž
některé proběhnou formou workshopů s důrazem
na příklady dobré praxe, a to ve všech krajích ČR.
Dále celostátně pojaté vícedenní pobytové dvacetihodinové vzdělávací programy, kde budou učitelé
postupně seznamováni s rozmanitými i novými metodami a formami a didaktickými pomůckami, které
13 seminářů ve 13
krajských pracovištích

Čtenářská
gramotnost

podpoří rozvoj čtenářských a matematických dovedností žáků základních a středních škol.
V rámci tohoto rezortního úkolu se tedy uskuteční:
■

2 metodické semináře k podpoře čtenářské
gramotnosti ve 13 krajských pracovištích NIDV

■

1 metodický seminář k podpoře matematické
gramotnosti ve 13 krajských pracovištích NIDV

■

třídenní celostátní Škola čtenářských dovedností

■

třídenní celostátní Škola matematických dovedností

Pořádány jsou též základní metodické semináře pro
podporu inovativních a alternativních metod výuky
psaní prostřednictvím písma Comenia Script.
13 seminářů ve 13
krajských pracovištích

Matematická
gramotnost

Ostrava

26. 3. 2013

Ostrava

České Budějovice

19. 3. 2013

České Budějovice

5. 2. 2013

Zlín

13. 5. 2013

Zlín

22. 3. 2013

4. 6. 2013

Plzeň

16. 4. 2013

Praha

23. 4. 2013

Praha

14. 5. 2013

Brno

18. 3. 2013

Brno

26. 4. 2013

Karlovy Vary

16. 4. 2013

Karlovy Vary

17. 4. 2013

Liberec

10. 4. 2013

Olomouc

29. 5. 2013

Hradec Králové

23. 4. 2013

5. 2. 2013
15. 5. 2013

Olomouc

2. 4. 2013

Hradec Králové
Jihlava

23. 4. 2013

Jihlava

Pardubice

14. 2. 2013

Pardubice

2. 4. 2013

Ústí nad Labem

Podpora Finanční
gramotnosti
Rozpis realizace krajských seminářů na pracovištích NIDV k RÚ týkající se změn v RVP ZV týkající
se finanční gramotnosti (duben až červen 2013)

8. 2. 2013

Plzeň

Liberec

Seminář ke čtenářské gramotnosti.
Foto: archiv NIDV

KP NIDV, Ústí nad Labem

3. dubna 2013

KP NIDV Ostrava

18. dubna 2013

KP NIDV Karlovy Vary

31. května 2013

KP NIDV Zlín

6. června 2013

6. 5. 2013
9. 4. 2013
15. 4. 2013

Ústí nad Labem

Vzdělávací programy pro podporu inovativních a alternativních metod výuky psaní
prostřednictvím písma Comenia Script
Praha, NIDV
Centrální pracoviště

Proškolení a certifikace zástupců pilotních škol
autorkou písma Comenia Script MgA. Lencovou.

28. 3. 2013

Každý kraj

14 krajských vzdělávacích programů
k zařazení písma Comenia Script do ŠVP ZV

květen – červen 2013

Seminář k předmatematické gramotnosti v Jihlavě.
Foto: archiv NIDV

Pracovní semináře ke Standardům pro ostatní vzdělávací obory
Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a MŠMT Vás zvou na
semináře ke Standardům pro ostatní vzdělávací obory
(ICT, Člověk a jeho svět, Přírodopis, Fyzika, Chemie,

Dějepis, Zeměpis, Výchova k občanství, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Výtvarná
výchova a Člověk a svět práce), které se uskuteční
v průběhu měsíce května 2013 v Olomouci a Praze.

Terminy seminářů – přehled:
Termín

Vzdělávací
obor

Vzdělávací
obor

Vzdělávací
obor

Vzdělávací
obor

Olomouc

ICT

Přírodopis

Člověk
a jeho svět

Fyzika

NIDV. krajské
pracoviště
Olomouc,
Wellnerova 25

Výchova
k občanství

Tělesná výchova,
Výchova
ke zdraví

Hudební
výchova

Dějepis

(budova ČŠI)

Zeměpis

Výtvarná
výchova

Člověk
a svět práce

Chemie

Termín

Místo
konání

Vzdělávací
obor

Vzdělávací
obor

Vzdělávací
obor

20. 5. 2013
od 10 hod.

Praha

ICT

Fyzika

NIDV,
KP Praha
a Střední
Čechy,

Výtvarná
výchova

Člověk
a jeho svět

Chemie

Zeměpis

Člověk
a svět práce

Výchova
k občanství

Přírodopis

Hudební
výchova

Tělesná
výchova
Výchova
ke zdraví

6. 5. 2013
od 11 hod.
13. 5. 2013
od 11 hod.
14. 5. 2013
od 11 hod.

21. 5. 2013
od 10 hod.
22. 5. 2013
od 10 hod.

2

Místo
konání

Jeruzalémská
12

Vzdělávací
obor
Dějepis

Délka semináře:
3 vyučovací hodiny
Obsah semináře:
1. hodina – společná pro všechny vzdělávací
obory
(obecné informace: proč vznikly a co jsou standardy,
proč byla zvolena minimální úroveň znalostí žáků,
co je indikátor, jak chápat ilustrativní úlohy atd.)
2. a 3. hodina – práce ve skupinách podle
vzdělávacích oborů
(seznámení s indikátory a ilustrativními úlohami
daného vzdělávacího oboru)
Lektoři:
zástupci MŠMT, NÚV, učitelé ze škol – členové
pracovních skupin pro tvorbu Standardů ostatních
vzdělávacích oborů
Poplatek:
Účast na pracovních seminářích je zdarma!
Bližší informace zájemcům poskytnou
organizační garanti NIDV:
NIDV, KP Olomouc:
PhDr. Milena Pítrová, tel: 731 503 726;
pitrova@nidv.cz
NIDV, KP Praha a Střední Čechy:
Mgr. Pavla Matoušková, tel.: 777 737 594;
matouskova@nidv.cz
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Podpora vícejazyčnosti ve školách
V roce 2013 realizuje Národní institut pro další vzdělávání rezortní úkol Podpora vícejazyčnosti ve
školách, jehož cílem je přinést školám konkrétní
podněty k výuce cizích jazyků v nejširším slova
smyslu, metodická podpora při zavádění jazykové
propedeutiky a výuky prvního cizího jazyka napříč
předměty na 1. stupni ZŠ, zprostředkování efektivních metod výuky druhého cizího jazyka a dalších
cizích jazyků a náměty na obsahovou a metodickou
provázanost jazykového vyučování různých cizích
jazyků (v kontextu s chystaným zpracování vícejazyčných kurikul).

době pracují odborníci z Masarykovy univerzity
v Brně a ze Západočeské univerzity v Plzni také na
tvorbě metodické příručky k vícejazyčnému kurikulu,
v níž budou shrnuty dosavadní poznatky k této problematice z výzkumu i praxe u nás i v zahraničí. Příručka by měla pomoci budoucím a hlavně stávajícím

učitelům cizích jazyků při využívání efektivních metod
a forem práce směřujících k lepší motivaci žáků pro
studium cizích jazyků a k účinnému propojení výuky
prvního a druhého jazyka, případně dalších cizích
jazyků ve škole.

Předběžné termíny konferencí a motivačních setkání v roce 2013:
Místo

Termín

V rámci tohoto rezortního úkolu se uspořádá Národní institut pro další vzdělávání na podzim 2013
v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci
a Zlíně kulaté stoly a motivační setkání vyučujících
cizích jazyků, která vyvrcholí 2. mezinárodní konferencí k podpoře vícejazyčnosti na školách v Praze, pořádanou ve spolupráci s MŠMT a kulturními instituty
zahraničních států sdruženými v EUNIC. V současné

Aktivita v rámci rezortního úkolu

24. 9. 2013

Praha, MŠMT

2. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti

16. 10. 2013

Karlovy Vary
– Sokolov

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

23. 10. 2013

České Budějovice

6. – 7. 11. 2013

Zlín

Říjen 2013

Liberec

Srpen 2013

Praha

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků
Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny
a ruštiny/ Motivační setkání vyučujících angličtiny
Motivační setkání vyučujících cizích jazyků
Vydání metodické příručky k vícejazyčnému kurikulu

NIDV realizuje kurzy odborné angličtiny pro strojaře, chemiky, marketing a obchod
Na základě průzkumu Národního institutu pro
další vzdělávání mezi žáky středních škol bylo
zjištěno, že 89 procent žáků se potřebuje učit cizí
jazyk pro své budoucí pracovní uplatnění a více
než dvě třetiny žáků vyjadřuje potřebu učit
se odborný cizí jazyk. V současné době se učí
odborný cizí jazyk pouze 32 % dotázaných žáků.

Kurzy probíhají v devíti krajích České republiky,
a to ve třech modulech kombinací prezenční výuky
a e-learningu: chemická terminologie, strojírenská technologie obchod a marketing (v každém
modulu 3 kurzy).

Kromě jazykových kurzů se v rámci rezortního úkolu
uskuteční ve třech krajích ČR kulaté stoly jako řízená
setkání pro výměnu zkušeností mezi vyučujícími odborné angličtiny, řediteli škol a odborníky z průmyslové praxe.

Termíny kurzů odborné angličtiny v jednotlivých krajích:

Ze strany zaměstnavatelů se zvyšují nároky na znalost
cizích jazyků u absolventů škol v souvislosti se stále
větším zastoupením zahraničních firem na našem
trhu a prohlubujícími se kontakty českých podniků
se zahraničím, a dále schopnost práce s informačními
a komunikačními technologiemi (Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011).

Místo konání

Národní institut pro další vzdělávání realizuje v roce
2013 rezortní úkol Podpora výuky odborné angličtiny ve středních školách, jehož cílem je vytvořit ve školách podmínky pro zavedení moderní výuky
odborné angličtiny s využitím multimediálních výukových materiálů připravovaných ve spolupráci jazykových autorů a odborníků z podniků, kteří využívají
cizí jazyk ve své každodenní praxi. Tím dojde k propojení odborné terminologie cizího jazyka využívané
v praxi s obsahem výuky středních odborných škol.

Termíny kurzů odborné angličtiny

Praha

12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4.

České Budějovice

19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4.

Plzeň

21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5.

Ústí nad Labem

6. 3., 20. 3., 10. 4., 29. 4.

Hradec Králové

18. 3, 3. 4., 17. 4. 29. 4.

Pardubice

5. 3., 12. 3, 17. 4., 23. 4.

Olomouc

20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4.

Brno

5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4.

Zlín

6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4.

Realizace 3 kulatých
stolů ve 3 krajích

Praha 14. 5. 2013
Ostrava 7. 6. 2013
Hradec Králové 11. 6. 2013

Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – cizí jazyky
Na základě požadavků a připomínek ostatních
rezortů a institucí, výsledků mezinárodních výzkumů
a nutnosti zdůraznit některá klíčová témata přistoupilo MŠMT k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV), které
budou platné od 1. 9. 2013. Největší rozsah úprav
doznaly cizí jazyky. V RVP ZV byla přepracována vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace –
vzdělávací obor Cizí jazyk. Vzdělávací obor Další
cizí jazyk, který byl také přepracován, je od školního
roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací
oblasti Jazyk a jazyková komunikace (namísto v kapitole Doplňující vzdělávací obory). Zároveň byla řešena jeho závaznost pro žáky a školu. Škola zařazuje
Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději
od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin.
Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků
musí škola daných 6 disponibilních hodin využít
pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení
Cizího jazyka (prvního CJ). Toto opatření se ve školním roce 2013/2014 nevztahuje na žáky 9. ročníku.
Odůvodněnými případy mohou být např. speciální
vzdělávací potřeby žáka, a to:

■

se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým,
sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči,
souběžným postižením více vadami, vývojovými
poruchami učení nebo chování)

■

se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám
učení a chování)

■

se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků
řízení o udělení azylu)

Pokračování na straně 4.

Zlín – motivační setkání vyučujících cizích jazyků. Foto: archiv NIDV
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CISKOM 2.0 – Příprava a realizace školení pro funkce definované zákonem
č. 561/2004 Sb., zajišťující chod procesů maturitní zkoušky na školách
V rámci aktivity CISKOM, která je součástí projektu
PRO.MZ financovaného z prostředků ESF, zajišťuje
NIDV přípravu personální infrastruktury (školení pedagogických pracovníků) pro společnou část maturitní zkoušky. Jedná o školení ředitelů a zástupců
ředitelů škol, školních maturitních komisařů, předsedů maturitních komisí, hodnotitelů písemné práce
a hodnotitelů ústní zkoušky, zadavatelů, hodnotitelů
PUP a zadavatelů PUP.
Jednou z podmínek při schvalování tohoto projektu
byl i závazek NIDV, že zajistí další školení v rámci
udržitelnosti projektu i po jeho ukončení. Aktivita CISKOM v rámci tohoto projektu sice i nadále
pokračovala v prvních třech měsících roku 2013,
avšak od počátku roku 2012 v jejím rámci probíhají
pouze konzultační semináře k problematice realizace nové maturitní zkoušky. Základní školení
jsou od počátku loňského roku (2012) realizována
prostřednictvím resortního úkolu MŠMT. Pro rok
2013 je proto (analogicky jako v roce 2012) nutné
zajistit tato základní školení a nově pro období duben
až prosinec i rozšiřující konzultační semináře.

Harmonogram školení
Školení CISKOM 2.0 budou probíhat ve dvou bězích.
Jarní běh (pro školní rok 2012/2013) bude kompletní, tj. v rámci tohoto běhu proběhnou e-learningová i příslušná prezenční školení a absolventi školení
získají certifikát, který je opravňuje v průběhu maturitní zkoušky příslušnou funkci vykonávat. V jarním
běhu proběhnou výhradně základní školení, protože
rozšiřující konzultační školení budou ještě realizována
v rámci PRO.MZ (ESF).

Pro role, kde je požadován pouze e-learning, tak
budou kurzy kompletní, prezenční část školení
u hodnotitelů ústní zkoušky a školních maturitních
komisařů bude dokončena až v roce 2014.

Rozšiřující konzultační školení:

Základní školení:
Forma školen

Cílová skupina
Ředitelé a zástupci ředitelů
Školní maturitní komisaři
Zadavatelé

Většina školení je realizována prezenční formou:
u konzultačních školení 100 %, u základních školení
bude prezenční forma doplněna o e-learningy, a to
v případě hodnotitelů ústní a písemné zkoušky
a školních maturitních komisařů. Výhradně e-learningovou formou pak budou realizována zbylá základní
školení.

V rámci podzimního běhu se uskuteční druhá vlna
e-learningových školení a dále konzultační prezenční
semináře.

e-learning

Ředitelé a zástupci ředitelů

Forma školení
prezenční

blended learning

Hodnotitelé ústní zkoušky ČJ

prezenční

e-learning

Hodnotitelé ústní zkoušky CJ

prezenční

Hodnotitelé písemných
prací ČJ

prezenční

Hodnotitelé písemných
prací CJ

prezenční

Hodnotitelé ústní zkoušky ČJ

blended learning

Hodnotitelé ústní zkoušky CJ

blended learning

Hodnotitelé písemných
prací ČJ

blended learning

Hodnotitelé ústní zkoušky PUP

Cílová skupina

e-learning

Hodnotitelé písemných
prací ČJ PUP

e-learning

Zadavatelé PUP

e-learning

Předsedové maturitních komisí

prezenční

Školní maturitní komisaři

prezenční

Pracovníci ČŠI

prezenční

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, kteří nemají potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, a také těm, kteří se
připravují do konkurzního řízení na ředitele školy
nebo ředitele školského zařízení. Absolvent studia
získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol
a školských zařízení a rozvoje lidských zdrojů,
včetně ochrany zdraví, které jsou předpokladem

pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. NIDV zajišťuje ve všech krajských pracovištích odborné vedení studijních skupin. Studijní
program je členěn na 4 moduly: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy
a pedagogického procesu. Součástí studia je povinná stáž, zpracování písemné práce a její obhajoba před komisí.

V souladu se zjištěním ČŠI v materiálu „Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve
školním roce 2011/2012“ a na základě materiálu
NIDV „Návrh zajištění kapacity vzdělávání v oblasti školského managementu“ je rozšířena nabídka Standardního ročního studia. V roce 2013
by měl toto studium absolvovat navíc 858 studentů
v 35 studijních skupinách, kteří absolvují studium v jednom měsíci a další vlnu vzdělávání
zahájí v lednu a v září 2013.

Aktuální legislativa ve školství
NIDV bude v roce 2013 pořádat podpůrné semináře
pro management škol v oblasti zavádění nových
právních předpisů. Cílem seminářů je zajistit aplikaci
prostřednictvím předních odborníků výklad právních
úprav a nových právních norem do školského
prostředí tak, aby se předešlo chybným výkladům
a nedošlo k propojení nesprávných souvislostí.
Zlín – Kvalifikační studium ředitelů S a SZ. Foto: archiv NIDV

Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – cizí jazyky
Pokračování ze strany 3.
Do kategorie odůvodněných případů spadají také
žáci cizinci nebo to mohou být i organizační důvody
(nemožnost personálního nebo prostorového zajištění výuky). O tom, zda se jedná o odůvodněný případ, rozhoduje ředitel školy, žáci nemusí dokládat
žádné potvrzení.
Úpravy v této oblasti se dále týkají také např. úrovně
požadovaných znalostí žáků, přizpůsobení požadavků společnému evropskému referenčnímu rámci
pro jazyky (SERRJ) s tím, že první cizí jazyk by měl žák
v 5. třídě zvládnout na úrovni A1 podle SERRJ
a v 9. třídě na úrovni A2. Předpokládaná minimální
úroveň dosažených znalostí u dalšího cizího jazyka
v 9. ročníku je A1 podle SERRJ. Jako další cizí jazyk
může být zavedena němčina, francouzština, ruština,
4

slovenština atd. Škola má možnost vytvářet skupiny
napříč paralelními třídami i ročníky 2. stupně nebo
napříč 1. i 2. stupněm (skupinu lze rozdělit až od 25
žáků). Uvnitř jedné skupiny mohou být vzděláváni
i žáci na několika úrovních (pokročilí + začátečníci;
obor Cizí jazyk + Další cizí jazyk atd.)

Základní důvody
Region České republiky nedisponuje přirozeným vícejazyčným prostředím tak, jako je tomu v některých evropských státech. Z ekonomicko-politických
důvodů (potřeby a tlak komerčních subjektů
a firem) a s ohledem na kulturně historické tradice
je ovšem pro občany této země nesmírně důležité
mít schopnost komunikovat alespoň ve dvou cizích
jazycích, tj. nejlépe v jednom z globálních jazyků

a v jednom z regionálně či kulturně blízkých jazyků.
Teprve zavedením dalšího cizího jazyka lze hovořit
o naplňování principu vícejazyčnosti, neboť tento
fakt významně přispívá k rozšíření celkového
interkulturního rozhledu žáka. Přitom nelze obecně
neočekávat, že žáci budou umět všechny jazyky
stejně dobře, budou se však moci podle potřeby
dorozumět.
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