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Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, 
příspěvková organizace  
Bezručova 418, 739 61 Třinec 

 
 
 

Plán DVPP 2022/2023 a Dlouhodobý plán DVPP 
 
Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). 
 
1. Účel 
Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném školním roce i 
v dlouhodobém horizontu a samostudia pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o 
pedagogických pracovnících.  
 
2. Základní podmínky 
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad: 

- Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na dále 
uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto plánu. 

- Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení 
kvalifikace. 

- Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy. 
- Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení podle V317 

(pro vedoucí pracovníky, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních 
vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů, koordinátora environmentální výchovy má 
přednost před dalším studiem). 

- Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o 
stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-
psychologické činnosti pedagogických pracovníků (metodik informačních a komunikačních technologií). 

- S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat 
studijní úlevy a náhrady. 

- Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle 
zákoníku práce povinná.  

 
2.1 Zhodnocení plánu za školní rok 2022/2023 
 
V loňském roce se dle finančních prostředků školy a epidemických opatřeních takřka podařilo naplnit stanovený plán. 
Školení probíhala prezenční i online formou. Celkem proběhlo 42 školení.  
Nepodařilo se z programu Erasmus+ proškolit všechny pedagogy v oblasti Kaganova kooperativního učení 
v Manchesteru, protože školení byla zrušena. Jako alternativu byla vybrána školení na stejné téma ve finských 
Helsinkách a italské Veroně. Bohužel náplň těchto kurzů ne zcela naplnila očekávání účastníků.  
Během roku jsme uskutečnily školení pro celou sborovnu s názvem Triády, zaměřující se na jednání mezi rodičem-
žákem-učitelem ve formátu 2+1.  
Další školení proběhla především vzhledem k důležitosti a potřebám školy a dle aktuální nabídky.
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Tabulka 1 – Seznam školení ve škol. roce 2021/2022 
 
Školení pedagogové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škole pedagogové MŠ 
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3. Konkrétní formy a druhy DVPP 
 
3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 
 
V rámci tohoto vzdělávání jsou stanoveny potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u tohoto 
pracovního zařazení: 

- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou k získání 
pedagogického minima 

 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

- ředitel školy je absolventem tohoto studia podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
- zástupkyně ředitelky školy je absolventkou tohoto studia podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

 
Studium pro asistenty pedagoga 
V současné době všichni asistenti pedagoga absolvovali toto studium. 
 
3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 
 
Studium pro výchovné poradce 

- škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce. 
  
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

- ředitel školy i zástupkyně školy nejsou absolventi tohoto studia podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 
Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: 

- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých 
škol a jiných vzdělávacích institucí. 
 
3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 
Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 
procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné 
pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a 
uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 
zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 
 
Prioritou školy je: 

a) další vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na Kaganovo kooperativní učení, 
projektové vyučování a využívání nových metod kritického a kreativního myšlení, 

b) postupné další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti koučovacího přístupu pro učitele 
c) společné vzdělávání nových ped. pracovníků v novém informačním systému Edupage, 
d) další vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na využití VR ve výuce. 

 
- škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s 
docházkou lektorů na školu, 
- dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech, seminářích a online webinářích zaměřených na 
aprobační předměty pedagogů. 
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3.4. Přehled vzdělávání ve školním roce 2022/2023 
 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  

ředitel - Ředitel koučem 
- Akademie Leadershipu 
- školení pro ředitele 

Resk, Paris, aj. dle aktuálních 
nabídek, Akademie Libchavy, 
Verlag Dashöfer, KVIC 

zástupce ředitele - ředitel koučem 
- Akademie Leadershipu 
- semináře biologie 

Paris, MŠMT, OSPOD, magistrát 
Třinec, aj dle aktuálních nabídek, 
Verlag Dashöfer, KVIC 

účetní Dle nabídek Verlag Dashofer 

Metodik prevence Učitel koučem Akademie Libchavy 

ŠVP koordinátor Úprava ŠVP ČŠI, dle nabídek 

Učitelé ZŠ, MŠ, ŠD Edupage vlastní školení 

Učitelé ZŠ, MŠ, ŠD Webináře zaměřené na jednotlivé 
předměty pedagogů 

Dle nabídek 

Učitelé ZŠ, MŠ, ŠD Kagan Cooperative Learning vlastní školení 

 
3.5. Dlouhodobý plán DVPP 
 
Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo na školu a zpracují 
vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých vyučujících a 
potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání bude dlouhodobé, aby pracovníci školy i lektoři mohli 
reagovat na průběh, požadavky. 
 
Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům 
a uchazečům o studium. 
 
Škola zajistí dlouhodobé, celoroční kurzy v oblastech: 

- Formativní hodnocení 
- Koučovací přístup učitele 
- Zvyšování dovednosti učitelů v oblasti kooperativního učení, kreativního a kritické myšlení 
- Kurzy na rozvoj jazykových dovedností jako předpoklad účasti v projektu Erasmus+ 
- Školení nového školního informačního systému Edupage 
- Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 
- Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ 
- Robotika, kódování pro učitele ZŠ, MŠ a ŠD 
- Využití vzdělávacích programů pro využití virtuální reality 

 
Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo 
vybráno jedno téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si chybějící lekce. Témata 
se ale také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. Dokončení kurzu v jedné oblasti 
neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších letech budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o 
aktuálním dění v této oblasti.  
 
Pro rok 2022/2023 budou na pracovních poradách zařazována k projednávání a vzdělávání témata k následujícím 
oblastem 

- společné sdílení dobré praxe mezi učiteli 
- nové moderní formy učení (Kaganovo kooperativní učení) 
- nové poznatky a postupy v oblasti patologického chování a jeho prevence 
- rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, 
- rozvoj v oblasti formativního hodnocení, 
- budování pozitivní atmosféry – ve třídě, v pedagogickém sboru, motivace 
- sociální sítě jako fenomén současné doby, zdroj informací i možných potíží, ochrana osobnosti. 
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