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Program setkání

 09:00 – 09:30 Uvítání, úvodní slovo ředitele školy

 09:30 – 11:30 Zhodnocení projektu IKAP A (I) a pokračování projektu IKAP A (II)

 11:30 – 12:00 přestávka na občerstvení

 12:00 – 13:30 Chemické fórum 2019 (memorandum) a chystané fórum 2020  

 13:30 – 15:00 Strategie 2030+

Revize RVP ZV – společná diskuze 



ÚKOL – profesní portfolio

 povinnost vyplňovat  profesní portfolia

 zaslat nejpozději do konce roku 2019 neveceralova.i@kr-ustecky.cz (v případě 
potřeby rovněž poradí)

6.2.2018

9.5.2018

10.5.2018 

21. -23. 8. 2018 

1.11.2018 

6.3.2019 

9.5.2019 

20.6.2019

23. – 26. 8. 2019
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Hodnocení IKAP-A (I)



Mobilní centrum kolegiální podpory

Dr. Marschallová

 MŠ 11 výjezdů

 ZŠ 43 výjezdů

 VG 6 výjezdů

 LVT 2 výjezdy

 celkem 62 výjezdů



Mobilní centrum kolegiální podpory
 Dr. Adéla Marschallová

 Jak se i mladý člověk může stát velkým 
chemikem? (MŠ, 1st. ZŠ)

 Jak ve výuce chemie zaujmout a 
neodradit? (2st. ZŠ)



OMS, veletrhy, letní školy

 10 setkání s učiteli 

 Výměna zkušeností (co 
mi funguje?)

 Metodické vedení

 Experimenty

 Moderní trendy 

 Přednášky expertů a 
lektorů 

 Exkurze (UNIPETROL, 
PřF UJEP)

 Letní školy 2018 (Klíny) 
a 2019 (Hoštka)

 Veletrhy polytechniky 
2018 (Teplice) a 2019 
(Litoměřice) 



Letní školy 2018 a 2019



OMS, veletrhy polytechniky 



Půjčování pomůcek

 Notebook Acer (zdroj, myš), teplotní čidlo 
GO-TEMP, pH senzor + rozhraní pro 
připojení k USB (GO-LINK)



Pokračování IKAP-A (II)



Prodloužení projektu IKAP-A (1) do 03/2020

• Zatím v procesu schvalování …

• 1 OMS v Ústí n. L. (DDM)

• 2 výjezdy MCKP měsíčně (celkem 6 výjezdů)

• Zimní škola ?



Pokračování IKAP-A(2) od 04/2020

• Stacionární centrum v DDM Ústí NL + Mobilní centrum s výjezdy 

• Setkání OMS + vzdělávání + semináře (DVPP)

• Letní + zimní školy

• Půjčování pomůcek 

• Nákup spotřební materiál (chemikálie, pomůcky)

• Mimořádně investiční nákup – 2 terénní sady VISOCOLOR



Pokračování IKAP-A(2) od 04/2020

• Uzavřená komunita učitelů chemie ÚK

• Sdílení příkladů dobré praxe

• Odkazy a inspirace 

• Akce a semináře

• Moderní trendy a postupy (inspirace z ČR 
a zahraničí)

• Komparace s ostatními vzdělávacími 
systémy

• Aktuální problémy didaktiky a výuky 
chemie

• Reprezentativní vzorek učitelů ZŠ a SŠ

• Kontakt s žáky

• Přínos pro reálnou výuku

• Ověření metodických postupů

• Diskuze nad tématy 

• Příprava a návrh témat

• Didaktická analýza

• Kontakt s odbornými institucemi a podíl 
na koncepčních dokumentech 

• Zastoupení v Odborné skupině pro 
chemický průmysl ÚK

• Spolupráce se zaměstnavateli a 
vysokými školami Metodik 

chemie
Lídři

Portál 
podpory

Lektoři, 
semináře, 

workshopy



Co je nového? Co se chystá? 



Chemické fórum

• Chystané Science centrum v průmyslové zóně Žatec



Chemické fórum

• Zhodnocení memoranda (dotazník)

• Chemické fórum 2020 se koná 24.3.2020 v Clarionu v Ústí n.L.

 „Nové technologie – příležitost nebo hrozba pro (chemický) průmysl?

 Cirkulární ekonomika (recyklace surovin a plastů)

 Nízkouhlíková energetika (dekarbonizace průmyslu, CO2 jako surovina pro chem. průmysl)

 Vodíkové technologie  

 Obnovitelné zdroje pro chemický průmysl (green chemistry) 



Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+



https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/platy-ucitelu-rust-platu-skolstvi-2019-2020_1911250603_ako



Pár zajímavých postřehů …

FINSKO ČR ESTONSKO

Cíl SC2_C: Posílit kvalitu vzdělávání v zaostávajících regionech a školách a tím snížit 
mezikrajové i vnitrokrajové diferenciace kvality vzdělávací soustavy.



Pár zajímavých postřehů …
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Cíl SC2_A: Snížit počet žáků, kteří opouštějí vzdělávání předčasně, a vytvořit podmínky pro 

dosažení kvalifikace u osob, které jej předčasně opustily.



STRATEGICKÉ LINIE

SL1: Proměna obsahu a způsobu 

vzdělávání
SL2: Podpora učitelů a ředitelů

a dalších pracovníků ve vzdělávání

SL3: Zvýšení odborných kapacit, 

důvěry a vzájemné spolupráce

SL4: Zvýšení financování 

a zajištění jeho stability

SL1A: Proměna obsahu vzdělávání

SL1B: Úprava hodnocení 

vzdělávacích procesů

a vzdělávacích výsledků

SL1C: Opatření pro zajištění

rovného přístupu ke vzdělání

pro všechny

SL1D: Podpora vzdělávacích 

inovací a jejich ověřování

SL1E: Celoživotní učení, využití 

potenciálu mimoškolního

a neformálního vzdělávání

SL1F: Proměna kariérového 

poradenství

SL2A: Podpora ředitelů jako garantů 

kvalitní pedagogické práce školy

SL2B: Zlepšení podmínek pro 

pedagogickou práci školy

SL2C: Popis standardů kvality 

vzdělávání

SL2D: Úprava přípravného 

profesního vzdělávání

SL2E: Přehledný a transparentní 

systém kvalifikačních cest

k učitelství

SL2F: Dotvoření uceleného

a stabilního systému profesní podpory

SL3A: Koncentrace odborných 

kapacit v územích („střední

článek“)

SL3B: Snížení administrativní 

zátěže

SL3C: Zvýšení odbornosti

a informovanosti všech aktérů

SL3D: Zlepšení komunikace, 

spolupráce a důvěry

SL3E: Lepší využití dat a zvýšení 

relevance a kvality vzdělávacího 

výzkumu

SL4A: Financování v oblasti

proměny obsahu a způsobu

vzdělávání

SL4B: Financování v oblasti

snižování nerovností

SL4C: Financování v oblasti

podpory učitelů

SL4D: Financování v oblasti řízení

STRATEGICKÉ CÍLE

SC1: Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní 

občanský, profesní i osobní život

SC2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit 

maximální rozvoj potenciálu žáků a studentů

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/konference-

predstaveni-hsvp-2030-dne-7-11-2019



Pár zajímavých postřehů …

• 43 % učitelů v primárním a sekundárním vzdělávání starších 50 let (OECD 34 %)
• proměna obsahu a způsobu vzdělávání (nutno se přizpůsobit potřebám 21. století)
• reagovat na rozvoj moderních technologií, robotizaci, Internetu věcí, VR
• škola již není hlavním zdrojem informací, frontální výklad již dávno nestačí
• efektivita výuky je velmi nízká (zapamatování si od 2% do 15%, pracovat s informací 6x, 

jinak jen krátkodobá paměť 
• …

• redukovat obsah probírané látky obecně o 50%
• stanovit prioritní učivo, to procvičovat, opakovat a aplikovat
• zajistit prostor tvořivým školám a učitelům, nesvázat je 
• celoživotní vzdělávání je již nutností, učit se sám novým věcem, přijmout odpovědnost 
• …



Revize RVP



Revize RVP



Podkladové studie – návrhy 



Revize podle Strategie 2030+ …



Revize podle Strategie 2030+ …



Revize podle Strategie 2030+ …

• Proměna struktury kurikulárních dokumentů směrem k předmětovým kurikulům 
(učivo, očekávané výstupy, metodika), avšak zachování volnosti a vazby RVP – ŠVP

• Odstranění formálnosti a nepochopení VS. srozumitelnost, pomoc a opora učitelům
• Snížení učiva o POLOVINU (ano…to je 50% pryč), což umožní: 

• větší opakování a osvojení
• využívání metod vedoucí ke klíčovým kompetencím  VS. nyní 78% výklad

• zavedení jádrových a rozvíjejících očekávaných výstupů a uzlové body
• vytvoření modelových ŠVP a metodická podpora  
• Úprava hodnocení vzdělávacích procesů (velká vazba na to, co se ve školách učí) 

• Na ZŠ v páté a deváté třídě (zaměření na kompetence, nikoli znalosti, neveřejné)
• Zavedení příjímacích zkoušek testující studijní předpoklady 
• Maturitní zkoušky zjednodušit (státní úroveň pouze DT, testování kompetencí)


