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Oblasti podpory v NPI ČR

Všeobecné 
vzdělávání

• Kurikulum

• Předškolní 
vzdělávání

• Základní 
vzdělávání

• Všeobecné 
vzdělávání

Odborné a další 
vzdělávání

• Kurikulum

• Obory vzdělání

• Další vzdělávání

• Kariérové 
poradenství

Společné 
vzdělávání

• Společné 
vzdělávání

• Poradenství

Digitalizace 
vzdělávání

• Zejm. rozvoj 
informatického 
myšlení a 
digitálních 
kompetencí 
žáků i pedagogů

Vedení škol

• Manažerské 
studium

• Leadership

ESIF projekty (OP VVV, OP JAK, OPZ+), Evropské granty, NPO (3.1, 3.2)

Krajská pracoviště (14x)



V rámci tematických oblastí společného vzdělávání a poradenství ve školském 

systému podporujeme pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:

• další vzdělávání v prezenční i online formě realizované v regionech,

• odborné texty a publikace v online i tištěné podobě; vzorové dokumenty,

• podcasty, videohospitace, webináře, kazuistické semináře,

• kulaté stoly a tematická setkání; konzultace,

• vývoj, adaptace a distribuce diagnostických nástrojů určených pracovníkům ve 

školském poradenském systému.

https://zapojmevsechny.cz/; https://rvp.cz/; https://www.talentovani.cz/; https://poradenstvi.npi.cz/

Odbor Podpora žáků, poradenství a společné 
vzdělávání 

https://zapojmevsechny.cz/; 
https://rvp.cz/
https://www.talentovani.cz/
https://poradenstvi.npi.cz/


Odbor Podpora žáků, poradenství a společné 
vzdělávání 

Oblasti podpory:

• speciální vzdělávací potřeby, nadání,

• podpůrná opatření, spolupráce se ŠPZ,

• pestrá třída - individualizace a diferenciace výuky,

• klima školy/třídy, wellbeing,

• spolupráce odborného týmu školy (učitel, AP, ŠPP,…),

• primární prevence rizikového chování, preventivně výchovná péče,

• ústavní výchova a rezidenční vzdělávání,

• speciálně pedagogické a psychodiagnostické nástroje, metodika.



Znevýhodnění žáci jako součást heterogenní třídy

Práce s heterogenní třídou - prioritní téma NPI ČR 

Nástroje podpory:

• desatero práce s heterogenní třídou, výčet zásad práce učitele s pestrou třídou,

• seriál článků popisujících jednotlivé zásady:  

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/desatero-zasad-uspesne-prace-s-heterogenni-

tridou,

• sebehodnotící nástroj učitele k tématu heterogenní výuky, který umožňuje učiteli 

naplánovat si jednotlivé kroky směřující k naplnění každé z deseti zásad,

• tutoriál k sebehodnotícímu nástroji,

• připravujeme DVPP.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/desatero-zasad-uspesne-prace-s-heterogenni-tridou


Žáci s nadáním, žáci s mimořádným nadáním

Síť krajských koordinátorů pro podporu nadání, kteří realizují cílenou a individualizovanou 

podporu v jednotlivých krajích.

Oblasti a nástroje podpory:

• metodická podpora, DVPP,

• síťování aktérů podpory nadání v krajích, kulaté stoly,

• nastavování systému péče podpory nadání na školách,

• možnost stáží na školách, které jsou lídry v péči o nadání v kraji,

• web pro podporu pedagogů, kteří vzdělávají talentované žáky - https://talentovani.cz/.

https://talentovani.cz/


Žáci cizinci, žáci s odlišným mateřským jazykem

Oblasti podpory:

• začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem: 

o adaptace na školu, postupy, jak jednat s novým žákem, jak jednat s rodiči apod.

• výuka češtiny jako druhého jazyka: 

o NPI ČR připravilo Kurikulum češtiny jako druhého jazyka (pro MŠ i pro ZŠ), které je 

kostrou postupu, jak, kdy a co učit v předmětu Čeština jako druhý jazyk,

o podpora na webu https://cizinci.npi.cz/kurikulum/ + webináře, semináře, metodické 

materiály, konzultace.

https://cizinci.npi.cz/kurikulum/


Žáci cizinci, žáci s odlišným mateřským jazykem

Síť krajských koordinátorů pro podporu pedagogických pracovníků pracujících s dětmi/žáky cizinci, kteří 

realizují cílenou a individualizovanou podporu v jednotlivých krajích.

Nástroje podpory:

• metodická podpora, DVPP (např. série videí Jednoduše česky) 

https://ukrajina.npi.cz/blog/jednoduse-cesky,

• služby supervizních adaptačních koordinátorů v každém kraji ČR 

https://cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori/,

• tlumočnické a překladatelské služby pro školy a ŠPZ, https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-

preklady,

• web pro podporu pedagogů, kteří vzdělávají ukrajinské žáky - https://ukrajina.npi.cz/,

• web pro podporu začleňování dětí/ žáků cizinců: https://cizinci.npi.cz/.

https://ukrajina.npi.cz/blog/jednoduse-cesky
https://cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori/
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://ukrajina.npi.cz/
https://cizinci.npi.cz/


Nástroje a oblasti podpory:

• metodická podpora a DVPP:

o pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,

o školní poradenská pracoviště,

o zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a střediska výchovné péče.

• vzdělávací nabídka je realizována dle plánu DVPP pro tři úrovně:

o začínající odborník, pokročily odborník, specialista

• podpora odborných kompetencí začínajících odborníků v ŠPP v souvislosti 

s institucionalizací podpůrných pedagogických pozic – školní psycholog a školní 

speciální pedagog

Podpora profesních kompetencí poradenských pracovníků ve školském systému

Podpora poradenského systému ve školství



Další nástroje a oblasti podpory:

• webináře, dlouhodobé sebezkušenostní výcviky/kurzy, kazuistická setkání, tematické 

kulaté stoly,

• vývoj, adaptace, distribuce a půjčovna diagnostických nástrojů 

o např. Škála sociálního znevýhodnění, Test receptivního slovníku, Škála pro 

posuzování adaptivních schopností dítěte atd.,

o kontinuální metodická podpora odborným poradenským pracovníkům ve školství 

v práci s diagnostickými nástroji,

• nový web https://poradenstvi.npi.cz/ k podpoře poradenských pracovníkům ve 

školství.

Podpora poradenského systému ve školství

https://poradenstvi.npi.cz/


Oblasti podpory:

• pracovní skupina koordinátorů nadaných při PPP

o depistáž a adaptace diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku nadání u dětí, 

žáků a studentů

• pracovní skupina koordinátorů logopedické péče

o příprava a realizace zapouštění školních logopedů do ŠPP v legislativní oblasti a v oblasti 

metodické podpory

• pracovní skupina koordinátorů péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS)

o metodika na podporu kariérového poradenství osob s PAS

Síť krajských koordinátorů - odborníků zaměřených na konkrétní odborná témata, kteří realizují 
cílenou a individualizovanou podporu v jednotlivých krajích.

Expertní skupiny koordinátorů péče



Oblasti a nástroje podpory:

• spolupráce na tvorbě podkladů Akčního plánu primární prevence rizikového chování,

• ve spolupráci s Adiktologickou klinikou LF UK příprava nových standardů 

poskytování primární prevence rizikového chování, 

• DVPP v oblasti primární prevence rizikového chování,

• účast v mezirezortní skupině na podporu dětského duševního zdraví,

• spoluúčast na tvorbě metodických materiálů z oblasti prevence rizikového chování.

Poskytování přímé a nepřímé metodické podpory školním metodikům prevence, metodikům 
prevence ve ŠPZ a dalším pedagogickým pracovníkům. Spolupráce se sítí krajských 
koordinátorů prevence.

Primární prevence rizikového chování, bezpečné 
klima škol a duševní zdraví žáků 



Lenka Burganová
vedoucí krajského pracoviště 

Národní pedagogický institut
České republiky
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem

Připravila: Andrea Cibulková, ředitelka odboru 

Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání NPI 

ČR

děkuji za pozornost


