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Jak se proměňuje aktivita center podpory 
SRP v územích?
Centra podpory projektu SRP jsou už zavedeným poradním 
orgánem. Slouží těm, kdo realizují místní akční plány (MAP) 
rozvoje vzdělávání, ale pomáhají i všem žadatelům a pří-
jemcům výzev tzv. šablon. Už od března loňského roku se 
většina našich setkání a konzultací odehrává v online reži-
mu. O to více si vážíme narůstajícího zájmu o metodickou 
podporu. Online prostředí nám sice nedovoluje živá osobní 
setkání, ale má také svoje výhody: umožňuje pracovníkům 
center podpory vést více konzultací. Např. konzultace k ša-
blonám pro školy probíhají nyní téměř každý den.

Těší nás, že se zvýšil i zájem o poradenství v oblasti stra-
tegického řízení a plánování ve školách. V posledních týd-
nech jsme zaznamenali také vyšší zájem škol o strategický 
plán rozvoje školy. Zástupci vedení škol se obracejí přímo 
na odborné poradce center podpory nebo se ptají prostřed-
nictvím MAPů v daném území. V rámci podpory škol jsme 
natočili webinář Strategický plán rozvoje školy, který zá-
jemce provede vznikem tohoto klíčového dokumentu, s nímž 
pak školy aktivně pracují, a představí i jeho přínosy. Webinář 
najdete na našem Youtube kanálu. 

Abychom podpořili rozvoj strategického řízení a plánování 
ve školách, aktualizovali jsme i další metodický nástroj – 
on-line poradenství. Více se o něm dočtete na s. 4. Nové 
webové stránky jsou pro uživatele přehlednější a umožňují 
rychlejší cestu k požadované odpovědi. Můžete zde vyhledá-
vat již vložené odpovědi na otázky týkající se strategického 
řízení a plánování nebo procházet klíčové materiály a doku-
menty. Máte také možnost zadat přímý dotaz se všemi spe-
cifikacemi. Odborníci z našich center podpory na vaši otázku 
odpoví a v případě zájmu můžete navázat další spolupráci.

Těší nás, že v této zvláštní době jsou zástupci vedení škol 
otevření dalším krokům k vlastnímu rozvoji i k rozvoji svých 
škol a že procesy strategického řízení a plánování vnímají 
jako cestu ke zlepšení. 

Věra Dušková, týmová manažerka klíčové  
aktivity Centra podpory projektu SRP 

Nechte se inspirovat Inspiromaty
V rámci projektu SRP už od počátku pracujeme na mnoha 
metodických materiálech. V praxi je však mnohokrát důleži-
tější dobrá rada nebo sdílení zkušeností s už osvědčený-
mi aktivitami a postupy. Proto se věnujeme našim Inspiro-
matům, které jsou tematicky zaměřené buď na místní akční 
plány rozvoje vzdělávání, nebo se věnují realizaci aktivit pro-
jektů šablon.

A jak vám vlastně Inspiromaty mohou pomoci? Říká to už 
sám jejich název: mohou vám nabídnout inspiraci. Ráda 
bych zde připomněla jeden z klíčových Inspiromatů. Jedná 
se o Inspiromat 3 – Soustava projektů akce KLIMA. Je to 
něco jako „mapa“ všech projektů realizovaných v rámci 
akce KLIMA. Jde o živý dokument, který pravidelně ak-
tualizujeme, a to zhruba v půlroční frekvenci. Každý, kdo 
tento Inspiromat otevře, zde najde přehledně strukturova-
né aktivity jednotlivých projektů, zároveň i přímé odkazy 
na jejich výstupy a samozřejmě pokaždé aktualizujeme 
i potřebné kontaktní údaje. 

Pokud se realizátoři místních akčních plánů rozhodnou 
pro spolupráci s dalšími projekty mimo SRP, je jim zde 
k dispozici ucelený přehled všech aktivit projektů. Pokud 
např. potřebujete náměty a inspiraci do pracovní skupiny 
zabývající se rovnými příležitostmi, můžete se podívat na 
aktivity a výstupy projektu APIV B, který je zaměřen na 
společné vzdělávání, tedy na inkluzi. Potřebujete námě-
ty do pracovní skupiny rozvoje čtenářské a matematické 
gramotnosti? Potom vám doporučujeme projít aktivity 
a velké množství výstupů projektu PPUČ. 

V rámci metodické podpory se snažíme všem realizá-
torům MAP usnadnit práci, a proto se věnujeme i tvorbě 
těchto podpůrných materiálů. Aktuální verzi Inspiromatu 3 
v nové grafické úpravě najdete na webu projektu SRP: 
Inspirujte se/ MAP-Inspiromaty/ MAP II a MAP III

Věra Dušková

http://vedemeskolu.npi.cz
https://www.youtube.com/watch?v=tW17oPswLSQ
https://vedemeskolu.npi.cz/on-line-poradenstvi/
https://vedemeskolu.npi.cz/on-line-poradenstvi/polozit-dotaz/
https://vedemeskolu.npi.cz/wp-content/uploads/2021/03/Inspiromat_3.pdf
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Komentář
• Vzdělávací program (VP) projektu SRP je určen nejen pro 93 podpořených škol, ale 

i pro všechny zástupce širšího vedení škol ve všech krajích ČR.

• Většina škol a školských zařízení čerpá finanční prostředky z projektů tzv. šablon, 
   díky kterým se mohou rozvíjet v několika oblastech.

• V ČR nyní probíhá 194 projektů MAP II, které v území úzce spolupracují se školami       
  a školskými subjekty.

 Stra
tegie vzdělávací politiky (MŠMT)Konzultant MAP

• metodická podpora 
a síťování realizátorů MAP 

• konzultace
• poradenství  
• Inspiromaty 
 • webináře 

• sdílení

Vedoucí CP
• vazba na další  

projekty NPI ČR a kmenovou 
činnost Vzdělávací program (VP) SRP pro širší vedení škol  

• základní znalost procesů strategického řízení a plánování   

Krajský koordinátor
• administrativa

Odborný poradce
• metodická podpora škol

• konzultace
• poradenství
• Inspiromaty
• webináře
• sdílení

Projekty zjednodušeného  
vykazování – tzv. šablony

Centra podpory

Konzultant MAP

Odborný poradce šablony

Vedoucí centra podpory

Krajský koordinátor 

Podpořená škola

Dokumenty

14 center podpory v ČR – působí při krajských 
pracovištích NPI ČR.
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Psychohygiena a užitečné odkazy
Péči o sebe bychom se měli věnovat pravidelně, nejen  
v této nelehké době. Pedagogové čelí extrémnímu náporu 
a vyhoření jim často hrozí i v běžných podmínkách. Proto 
vám přinášíme informace, jak získat prostředky na finan-
cování aktivit spojených s psychohygienou.

V rámci projektů II.vlny šablon je možné se tematicky 
věnovat i psychohygieně, a to v rámci šablon 2.II/6 Vzdě-
lávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu  
8 hodin pro ZŠ a 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracov-
níků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin pro MŠ.

Pokud škola tyto aktivity nemá ve svém projektu za-
hrnuté, je možné požádat o změnu aktivit. Je však nutné 
respektovat, že změna aktivit může proběhnout v rámci 
stejného specifického cíle aktivit.

Se žádostí o změnu a s dalšími dotazy vám ochotně 
poradí naši odborní poradci center podpory, kteří jsou vám 
k dispozici ve všech krajích.

Užitečné odkazy
• opatruj.se

• nevypustdusi.cz/webinare

• koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc

• blaznis-no-a.cz/vzdelavaci-kurz-pro-ucitele-aneb-i-ucite 
        le-maji-sve-dny/

• asupp.cz/kratky-film-o-supervizi

Připojíte se?
MAP II ORP České Budějovice zakládá pracovní sku-
pinu (PS) školních psychologů
Českobudějovičtí školní psychologové přišli s myšlenkou pra-
videlných setkání. Jejich programem bude prohlubování nápl-
ně práce školního psychologa a speciálního pedagoga, vzdě-
lávání se v konkrétních oblastech a předávání zkušeností. 
K založení PS školních psychologů je několik důvodů, kte-
ré vycházejí ze zkušeností získávaných od roku 2019:

1) častější výskyt žáků, kteří potřebují individuální inter-
vence a konzultace

2) nejisté a neukotvené financování školních psychologů

3) výstupy dotazníkového šetření MAP ORP II ČB reali-
zovaného v průběhu roku 2020 na ZŠ, z kterého vyply-
nulo, že školní psycholog je na školách potřebný.

PS školních psychologů a speciálních pedagogů by chtěla 
iniciovat vznik nadregionální skupiny a oslovit co nej-
více školních psychologů a speciálních pedagogů – také 
i začínajících, aby zkušenější psychologové mohli předávat 
své zkušenosti a pomohli na startu novým kolegům.

Za realizační tým MAP II ORP ČB: odborná konzultantka 
Bc. Eliška Tenklová (kontakt: klima@mapvzdelavani.cz,  
tel.: 778 507 086)

Ptejte se a hledejte odpovědi! 
Zamýšlíte se nad dlouhodobou vizí, koncepcí a plá-
ny vaší školy? Využijte online poradenství na webu 
vedemeskolu.npi.cz.

Naše databáze vám může být praktickým pomocníkem 
při rozvoji a strategickém řízení vaší školy. Obsahuje in-
formace, manuály a další podpůrné materiály – zásadní 
dokumenty, které vznikly za poslední čtyři roky fungování 
projektu SRP. Můžete využít strukturované vyhledávání, 
procházet odpovědi na již položené dotazy nebo si stáh-
nout vložené dokumenty a Inspiromaty. Pomocí jedno-
duchého formuláře můžete pokládat otázky odborníkům 
z center podpory projektu SRP. 

• vedemeskolu.npi.cz/on-line-poradenstvi

EMA má mísu? 
Kdepak! EMA s velkými písmeny má pro vás – jak se píše 
na webu ema.rvp.cz – něco mnohem lepšího: kvalitní 
výukové materiály. Na jednom místě sdružuje informace 
o digitálních vzdělávacích zdrojích s otevřenou licencí, 
které jsou uloženy na různých portálech a webech. Na-
jdete tu např. materiály do výuky nebo inspirativní články. 
Nově se budou do systému ukládat i aktivity MAP. EMA 
rozhodně stojí za pozornost! 

Sledujte nás! Vedeme školu najdete na:
• vedemeškolu.npi.cz  – aktuality, Inspiromaty, doku-
menty ke strategickému řízení škol a mnoho dalšího 

•        – novinky, zajímavosti, videa nejen o projektu SRP 

•      – videa z podpořených a inspirativních škol, webi-
náře (výzvy MAP, šablony, strategické řízení školy, spo-
lupráce s rodiči…)

https://vedemeskolu.npi.cz/centra-podpory/
https://www.opatruj.se/
http://nevypustdusi.cz/webinare/
https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc
https://www.blaznis-no-a.cz/vzdelavaci-kurz-pro-ucitele-aneb-i-ucitele-maji-sve-dny/
https://www.blaznis-no-a.cz/vzdelavaci-kurz-pro-ucitele-aneb-i-ucitele-maji-sve-dny/
https://asupp.cz/kratky-film-o-supervizi/
https://asupp.cz/kratky-film-o-supervizi/
http://vedemeskolu.npi.cz
https://vedemeskolu.npi.cz/on-line-poradenstvi/
http://vedemeskolu.npi.cz/on-line-poradenstvi 
http://ema.rvp.cz
http://vedemeškolu.npi.cz
https://www.facebook.com/vedemeskolu
https://www.youtube.com/channel/UC2AgyaIzmXs-ByGgcvV7NuA/featured?view_as=subscriber

