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Úvodní slovo 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
rok 2018 byl pro Učitele naživo rokem osamostatnění, rokem růstu a rokem budování 
komunity. 
 
K 1. lednu 2018 došlo k osamostatnění realizace činností týkající se projektu Učitel naživo 
od Nadace Depositum Bonum na nově založený ústav Učitel naživo z. ú. Stáli jsme před 
mnohými výzvami v podobě vybudování silného a stabilního týmu a nastavení funkčních 
procesů. 
 
Máme obrovskou radost z toho, že se nám povedlo sestavit nyní již více než 30členný 
tým, v němž jsou odborníci různých profesí – od učitelů, přes kouče, mentory, po 
experty v oblasti sociologického výzkumu či marketingu. Věříme v sílu spolupráce, 
v kvalitní vztahy a učící se komunitu. A proto se podle hodnot, v něž věříme, snažíme i 
žít. Funkční tým je naprostým základem pro to, abychom dokázali naplnit cíle v podobě 
systémových změn ve vzdělávání, jež si před sebe klademe. 
 
V oblasti samotného výcviku budoucích učitelů Učitele naživo jsme věnovali pozornost 
zejména prohlubování know-how a zvyšování kvality výcvikového modelu. Připravili 
jsme plán přenosu modelu do veřejného systému, konkrétně plán na vznik nového 
pracoviště na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Podařilo se nám také posílit 
expertní radu a získat unikátní zpětnou vazbu na naši práci. 
 
Energii jsme věnovali i rozšiřování naší komunity a spolupráci s veřejnými institucemi – 
s Českou školní inspekcí, s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 
s pedagogickými fakultami českých univerzit apod. 
 
Protože pro proměnu českého školství je nezbytným článkem vedení škol, rozhodli jsme 
se soustředit své síly i na ředitele základních a středních škol a jejich zástupce a vytvořit 
program, který je povede na cestě k rozvíjení pedagogického leadershipu. Uplynulý rok 
jsme proto také zasvětili přípravám nového vzdělávacího programu, který jsme 
pojmenovali Ředitel naživo.  
 
Jsme hrdí nejenom na to, že je o naše programy zájem mezi potenciálními uchazeči, ale 
zejména na to, že si v odborných kruzích získáváme respekt za zodpovědný a komplexní 
přístup, s nímž k realizaci programů přistupujeme. 
 
Velmi si vážíme velkorysé podpory našich donorů, bez které by nic z toho, o čem čtete, 
nebylo možné. 
 
Děkujeme. 
 
Martin Kozel a Jan Straka 
spoluředitelé organizace 
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Vznik organizace Učitel naživo, z. ú. 
 
Učitel naživo vznikl jako projekt v rámci Nadace Depositum Bonum. Nadaci Depositum 
Bonum založila v roce 2012 Česká spořitelna, aby pečovala o mimořádný výnos ze 
zrušených anonymních vkladních knížek. Posláním Nadace je podporovat vzdělávání 
a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Ve svých aktivitách se Nadace 
Depositum Bonum spolu se sesterskou Nadací České spořitelny zaměřuje zejména na 
vývoj a podporu systémových inovací v sociálním podnikání a ve vzdělávání.  
V roce 2017 rozhodly správní a dozorčí rady obou nadací Nadace Depositum Bonum a 
Nadace České spořitelny, že od 1.1.2018 nebude Nadace Depositum Bonum svými 
zaměstnanci realizovat činnosti týkající se projektu Učitel naživo. Tento projekt se 
zaměřuje zejména na vývoj a šíření inovativních programů pro učitele a ředitele. Tato 
aktivita byla tímto rozhodnutím převedena do samostatného ústavu. Správní a dozorčí 
rady obou nadací rozhodly, že spoluzakladatelem ústavu bude Nadace České spořitelny. 
Ústav Učitel naživo z.ú. byl zapsán do rejstříku ústavů dne 24. listopadu 2017.  
 
Předseda a členové správní rady v roce 2018:  

 
Tomáš Janeček 

předseda správní rady organizace Učitel naživo, z. ú. 
spoluzakladatel RSJ a Duhovka Group  

 
 

 
Branislav Jakabovič 

člen správní rady organizace Učitel naživo, z. ú. 
spoluzakladatel slovenské organizace LEAF 
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Vladimír Srb 

člen správní rady organizace Učitel naživo, z. ú.  
Nadace České spořitelny 

 
Člen dozorčí rady v roce 2018:  

 
 

Jan Baláč 
člen dozorčí rady organizace Učitel naživo, z. ú. 

provozní a finanční ředitel Nadace České spořitelny 
 
Spoluředitelé organizace:  

 
Jan Straka 

ředitel a statutární zástupce organizace Učitel naživo, z. ú. od 24. 11. 2017 do 31. 12. 2018  
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Martin Kozel 

spoluředitel organizace Učitel naživo, z. ú. od 24. 11. 2017 do 31. 12. 2018 
 
Více informací o členech správní rady, dozorčí rady a spoluředitelích je možné najít na 
webových stránkách www.ucitelnazivo.cz v sekci Lidé.  
 
Změny v orgánech organizace od 1. 1. 2019  
 
Dle dohodnutého statutu ústavu oba spoluředitelé po roce vždy vyhodnocují roli 
statutárního zástupce a spoluředitele a funkce si vyměňují. Jan Straka k 31. 12. 2018 
rezignoval na funkci ředitele a statutárního zástupce ústavu a stal se od 1. 1. 2019 
spoluředitelem. Martin Kozel se stal od 1. 1. 2019 statutárním zástupcem a ředitelem 
ústavu.  
 
Funkční období členů správní a dozorčí rady bylo od 1. 1. 2019 prodlouženo na další 
3 roky. Během tohoto období budeme správní radu rozšiřovat o 2 nové členy a dozorčí 
radu také o 2 nové členy. 

Vize organizace 
 
Věříme v sílu spolupráce, v kvalitní vztahy a učící se komunitu. Věříme, že kvalitně 
připravení a motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí. Proto 
vyvíjíme a šíříme inovativní programy pro jejich přípravu a usilujeme o systémové změny 
ve vzdělávání. Vytváříme laboratoř, jejímž cílem je vyvíjet, ověřovat a šířit modely 
vzdělávání ředitelů a budoucích učitelů. Laboratoř, v níž mohou spolupracovat a z níž 
mohou otevřeně čerpat všichni aktéři v systému.  
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Programy 

UČITEL NAŽIVO 

 
Program Učitel naživo nabízí jednoletý nebo dvouletý výcvik v rozsahu 750 hodin, který 
kombinuje výuku a praxi na školách v poměru 1:1. Je tvořen 380 hodinami reflektované 
praxe a 370 hodinami intenzivního výcviku. Je určen absolventům nepedagogických 
oborů vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na 
střední škole. 
 
V roce 2018 jsme dokončili proces akreditace vzdělávacího programu Učitel naživo 
a díky spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha je náš 
výcvik od září kvalifikační, tzn. jeho prostřednictvím splní úspěšný absolvent zákonem 
stanové podmínky pro výkon učitelské profese. Do výběrového řízení se přihlásilo 
63 motivovaných uchazečů, mnozí z řad profesionálů měnících kariéru. Otevřeli jsme 
proto dvě nové výcvikové skupiny se 43 studenty. Celkem se tak výcviku Učitel naživo 
v roce 2018 účastnilo 63 studentů, z toho 20 studentů už ve druhém roce svého studia. 
 

Ročník Počet  

2016–2017 (pilotní ročník) 15 absolventů 

2017–2019 20 studentů 

2018–2020 43 studentů 

 
Podařilo se nám rozšířit i skupinu provázejících učitelů, nyní ji tvoří 33 učitelů na 
22 tréninkových školách. Díky spolupráci tréninkových škol a Učitele naživo tak přes 
1000 dětí zažívalo po celý rok pestřejší a více individualizovanou výuku. 
 
Většina absolventů pilotního ročníku 2016–2017 již druhý rok učí na školách, např. v ZŠ 
Lázně Libverda, v ZŠ Velké Popovice nebo v ZŠ svaté Voršily v Praze.  
 

 
 
 
Prohloubili jsme know-how a zvýšili kvalitu modelu v rámci přípravy na přenos 
modelu do veřejného systému 
 
Tým výcviku jsme rozšířili o nové lektory, kteří v sobě spojují velké zkušenosti s učením 
dětí a expertizu z pedagogiky či psychologie. 
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V průběhu uplynulého roku jsme se i nadále soustředili na prohlubování kvality 
výcvikového modelu. Zkvalitnili jsme proces výběrového řízení – hlavní kritéria pro 
výběr. Na praktické ukázce práce s dětmi sledujeme zejména přístup uchazeče k dětem, 
jeho dovednost přemýšlet o své práci a jeho motivaci a předpoklady stát se učitelem. 
Podařilo se nám tak docílit kvalitnějšího výběru těch opravdu motivovaných uchazečů. 
 
Dále jsme úspěšně ověřovali model dvouletého výcviku a porovnávali jej s výcvikem 
jednoletým.  
 
Všechny účastníky výcviku jsme požádali o rigorózní zpětnou vazbu. Na jejím základě 
jsme zúžili a prohloubili cíle výcviku. Díky systému výzev a sběru důkazů o učení jsme 
zpřesnili práci na vědomém utváření profesního sebepojetí studentů i učitelů. 
 
Zorganizovali jsme čtyři setkání integrovaných oborově didaktických skupin s experty 
v oborech. 
 

 
„Na vlastní kůži zjišťujeme, že zkušenost je nejúčinnější cesta k poznání. Ideály se nám 
zhmotňují před očima a my máme energii se o ně pokoušet i v realitě. Naše pokusy pak 

reflektujeme, sdílíme a nabíráme sílu a chuť na další.“ 
 

Adéla Hánová, studentka výcviku Učitel naživo 2017–19 
 
 
 
Připravili jsme plán, jak pilotně ověřit přenos modelu do veřejného systému 

 
Díky vedení prof. Karla Rýdla, děkana 
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, 
jsme vytvořili plán vzniku nového 
pracoviště na této fakultě. Identifikovali 
jsme také možnosti podpory vývoje 
a rozjezdu modelu z peněz Evropských 
strukturálních fondů. 
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Rozšiřovali jsme spolupráci s dalšími veřejnými institucemi 
 
Během roku 2018 se nám v oblasti spolupráce s veřejnými institucemi podařilo 
uskutečnit několik zásadních kroků. Mezi nimi například tyto: 

• Vrchní školní inspektor České školní inspekce Tomáš Zatloukal vstoupil do naší 
expertní rady. 

• Úspěšně jsme prezentovali náš model na seminářích MŠMT a dalších 
systémových organizací. 

• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze znovu vypsala výcvik Učitel 
naživo jako volitelný předmět se stipendiem. 

• S Univerzitou Hradec Králové spolupracujeme na metodicko-mentorském kurzu 
pro akademické pracovníky, didaktiky a učitele. 

• Podepsali jsme memorandum o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. 
 
Posílili jsme expertní radu a získali unikátní zpětnou vazbu na naši práci 
 
Expertní rada sestává z 19 členů, většinou z řad profesorů a docentů pedagogických či 
filozofických fakult předních českých univerzit. Předsedkyní rady je profesorka Vladimíra 
Spilková, která je mj. expertkou Národního akreditačního úřadu.  
Kompletní seznam členů expertní rada je možné najít na webových stránkách 
organizace www.ucitelnazivo.cz v sekci Lidé. 
 
 

ŘEDITEL NAŽIVO 

 
V roce 2018 byly zahájeny přípravy vzdělávacího programu Ředitel naživo pro lidi ve 
vedení škol, kteří se chtějí stát pedagogickými lídry. Detailní popis programu je 
k dispozici na webových stránkách www.reditelnazivo.cz. V průběhu roku 2019 budeme 
nabírat účastníky do pilotního ročníku programu, který odstartuje v srpnu 2019. 
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Šíření povědomí o organizaci 
Během roku 2018 se nám dařilo budovat větší povědomí o organizaci. Budujeme vlastní 
facebookový kanál, který měl na konci roku přes 2 400 fanoušků. Facebookový post 
o absolventce Marii Bukovjanové, kterým jsme startovali kampaň pro nábor nových 
studentů do výcviku, měl celkový dosah přes 61 000 lidí (z toho 44 744 organických). 
Průměrný dosah facebookových postů byl během uplynulého roku 4 684 lidí. 
 
Začala se o nás zajímat i média. Články o nás a rozhovory s námi byly publikovány: 
 

• v bulletinu České školní inspekce 
• v periodiku Řízení školy 
• v odborném titulu Školní poradenství v praxi 
• v Učitelských novinách 
• v časopise Perpetuum 
• v Učitelských listech 
• v Rádiu Junior Českého rozhlasu 
• na serveru iDNES.cz 

 
Přehled mediálních výstupů najdete na webu organizace.  
 
Účastnili jsme se mnoha akcí a konferencí, často aktivně jako řečníci. Mimo jiné zde: 
 

• Kulatý stůl Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
• Ashoka Education Conference v Lyonu 
• Konference Společnost 4.0 
• TEDx Praha 
• Asociace ředitelů ZŠ 
• Konference České asociace pedagogického výzkumu 
• Festival pedagogické inspirace ZŠ Kunratice 
• Konference Učící se společnost pod záštitou T-Mobile 
• Noc vzdělávání PdF UK pod záštitou spolku Otevřeno 
• Jeden svět na školách 
• Festival vzdělávání Litomyšl 
• TEDx Salon Karlovy Vary 
• Konference oborových didaktik MU Brno 
• Vyhlášení cen Eduína 
• Konference nakladatelství Fraus 
• Forbes Konference: Česko: Jak jsme na tom? 
• Konference katedry psychologie FF UK: Škola jako místo setkávání 
• Konference Úspěch pro každého žáka 
• Letní školy pro učitele v Luhačovicích a v Jizerských horách 
• Vědecká rada TU Liberec 
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Péče o komunitu 
 
Pro šíření programů považujeme za klíčovou komunitu zapálených. S tímto vědomím o ni 
také pečujeme a jsme rádi, že se ji daří rozšiřovat. 
 
 S ohledem na budování komunity jsme v roce 2018 zorganizovali hned několik akcí: 
 

● 3 ochutnávky Učitele naživo – možnost zažít si ukázku z výcviku pro zájemce 
○ 67 zúčastněných, z nichž se 27 přihlásilo do nového ročníku 

 
● 2 Dny inspirace – inspirativní setkání pro spolupracující učitele a studenty 

○ v termínech 17. 3. 2018, 15. 12. 2018 
○ 70 účastníků z řad učitelů, absolventů i studentů 

 
● První velké setkání celé komunity Učitele naživo – gardenparty pro všechny členy 

komunity výcviku a organizace 
○ 13. 6. 2018 
○ přes 100 účastníků, včetně učitelů, donorů, absolventů 

 

Získali jsme důvěru donorů 
Bez podpory úspěšných lidí, velkorysých společností a jejich nadací by nic z našich 
aktivit nebylo možné uskutečnit. Velmi si vážíme podpory, které se nám v různých 
formách dostává. Děkujeme. 
 
Přehled donorů a finančních darů určených k čerpaní v roce 2018 
 

Dárci Částka 

Nadační fond AVAST 2 200 000 Kč 

Nadace BLÍŽKSOBĚ 1 000 000 Kč 

Nadace Depositum Bonum 9 000 000 Kč 

Jan Červinka 1 000 000 Kč 

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových 700 000 Kč 

Nadace RSJ 1 000 000 Kč 

Autodoprava Krůček 15 000 Kč 
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Pozn.: Obdržené dary od Nadace Depositum Bonum byly darovány pod záštitou Nadace 
České spořitelny. Dar od Autodopravy Krůček byl účelový a byl použit na účastnický 
poplatek na exkurzi pořádanou organizací v roce 2019.  

 

Děkujeme všem stávajícím donorům a partnerům, kteří nás podpořili ke 31. 5. 2019: 
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Finanční zpráva 
 
 
 






































