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Úvodní slovo
Milé čtenářky, milí čtenáři,
do roku 2019, tedy do druhého roku existence naší organizace, jsme vstoupili s již více než
30členným týmem. Minulý rok se nesl nejen ve znamení naší dosavadní činnosti, ale i rozvoje
oblastí nových: spustili jsme program Ředitel naživo, společně s Univerzitou Pardubice jsme
připravili a podali žádost o akreditaci magisterského učitelského programu a vybudovali jsme
expertní evaluační tým. Největší výzvou pro nás bylo „popasovat se“ s vedením tak velkého
živého organismu.
Naše komunita kolem programu Učitel naživo dále rostla a v roce 2019 čítala už 140 aktivně
zapojených členů. V roce 2019 jsme díky vybudování expertního evaluačního týmu, který se
zaměřil na strukturované sledování dopadu námi realizovaných programů, získali první
podrobnou evaluační zprávu hodnotící dopady vzdělávacího programu Učitel naživo za roky
2018/2019. Kromě toho, že v ruce držíme důkaz o tom, jakým způsobem se naši studenti –
budoucí učitelé – rozvíjejí ve své profesi a jak si stojí ve srovnání s dalšími začínajícími učiteli
v Česku i zahraničí, máme k dispozici i nástroj, díky němuž se můžeme sami dále zlepšovat.
Dále jsme se zaměřovali na náš klíčový úkol: spolupráci s partnery z veřejných vysokých škol
na využití našeho know-how v systému veřejného školství a na rozběhnutí dalších podobných
programů na partnerských univerzitách. V tomto směru jsme investovali hodně energie do
příprav pilotního ověření modelu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Připravili jsme a
podali žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia učitelství pro druhý stupeň ZŠ a
pro SŠ a učinili jsme i potřebné kroky pro realizaci pracoviště.
Během roku 2019 jsme dobudovali dvouletý program Ředitel naživo, představili ho
potenciálním zájemcům, získali pro něj akreditaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠMT ČR a s nadšením se vydali na společnou plavbu s 54 zapálenými účastníky
z 27 rozmanitých škol.
Máme velkou radost, že prostřednictvím námi realizovaných programů a v nich zapojených
studentů, absolventů, provázejících učitelů či ředitelů škol měla naše činnost v průběhu roku
dopad na více než 18 tisíc dětí, které tak mohly po celý rok zažívat pestřejší a více
individualizovanou výuku.
Velmi si vážíme velkorysé podpory našich donorů, bez níž 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 bylo podporovat vzdělávání
a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Ve svých aktivitách se Nadace
Depositum Bonum spolu se sesterskou Nadací České spořitelny zaměřovala 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 k 31. 12. 2019

Branislav Jakabovič
předseda správní rady organizace Učitel naživo, z. ú.
spoluzakladatel slovenské organizace LEAF

Kristýna Felcmanová
členka správní rady organizace Učitel naživo, z. ú.
koučka a mentorka v oblasti vzdělávání
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Ivana Janečková
členka správní rady organizace Učitel naživo, z. ú.
zakladatelka česko-anglické Montessori MŠ, ZŠ a Gymnázia Duhovka

Klára Rundová
členka správní rady organizace Učitel naživo, z. ú.
manažerka vzdělávacího programu Nadace České spořitelny

Člen dozorčí rady k 31. 12. 2019

Karel Valo
člen dozorčí rady organizace Učitel naživo, z. ú.
provozní a finanční ředitel Nadace České spořitelny
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Spoluředitelé organizace k 31. 12. 2019

Martin Kozel
ředitel a statutární zástupce organizace Učitel naživo, z. ú.

Jan Straka
spoluředitel organizace Učitel naživo, z. ú.

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 během roku 2019
K 17.10. 2019 rezignoval na funkci předsedy správní rady Tomáš Janeček, ve funkci ho s
účinností od 18. 10. 2019 nahradil Braňo Jakabovič.
K 31. 12. 2019 rezignoval na funkci člena správní rady Vladimír Srb, ve funkci ho s účinností
od 1. 1. 2020 nahradila Klára Rundová.
K 18. 10. 2019 se členkami správní rady nově staly Ivana Janečková a Kristýna Felcmanová.
K 30. 6. 2019 rezignoval na funkci člena dozorčí rady Jan Baláč, ve funkci ho s účinností od
1. 7. 2019 nahradil Karel Valo.
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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.

Programy
UČITEL NAŽIVO
Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele v rozsahu 750 hodin, který kombinuje
výuku a praxi na školách v poměru 1:1. Je tvořen 380 hodinami reflektované praxe a 370
hodinami výuky v komunitě. Je určen absolventům nepedagogických oborů vysokých škol,
kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Detailní popis
programu je rozpracován ve zprávě z druhého ročníku akreditovaného programu pro budoucí
učitele, která je k dispozici mimo jiné i na webu www.ucitelnazivo.cz.
V roce 2019 v programu Učitel naživo absolvovalo dalších 20 studentů. Z toho 11 získalo
oficiální učitelskou kvalifikaci díky akreditaci programu ve spolupráci s Vysokou školou
mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Do přijímacího řízení se přihlásilo 73 motivovaných
uchazečů, mnozí z řad profesionálů měnících kariéru. Druhé kolo přijímacího řízení, jehož
součástí je i ukázková hodina se žáky a půlhodinový pohovor, pomohlo vybrat 30
motivovaných studentů. Celkem se tak programu Učitel naživo v roce 2019 účastnilo 70
studentů, z toho 40 studentů už ve druhém roce svého studia.
Většina z 35 absolventů programu už působí jako učitelé, další to mají v plánu. Polovina
z absolventů, kteří nastoupili do profese, vyučuje na státních školách, čtvrtina na soukromých
a čtvrtina na církevních. Učí např. na ZŠ Strossmayerovo náměstí, ZŠ Mníšek pod Brdy, na
Moravském gymnáziu v Brně, v Gymnáziu Opatov, v ZŠ Velké Popovice a v mnoha dalších
školách.
Učící se komunita Učitele naživo měla v roce 2019 přes 140 aktivních členů. Kromě studentů
a absolventů bylo součástí naší učitelské komunity i 37 provázejících učitelů z 24
tréninkových škol v Praze a okolí.
Ročník

Počet

2016–2017 (jednoletý pilotní program)

15 absolventů (bez akreditace)

2017–2019 (dvouletý program)

20 absolventů (11 v akreditovaném režimu)

2018–2020 (dvouletý program)

40 studentů (38 v akreditovaném režimu)

2019–2021 (dvouletý program)

30 studentů (všichni v akreditovaném režimu)
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Posílený tým lektorů a mentorů vytvořil a ověřil ucelený program pro provázející učitele, který
rozšiřuje dopad naší činnosti na další tisíce dětí. Tito učitelé vedou naše studenty na praxích
a umožňují jim po celý školní rok pracovat s dětmi ve „svých“ třídách. Vzdělávací program
pro provázející učitele byl v roce 2019 úspěšně akreditován u MŠMT. Zaměřuje se zejména
na rozvoj dovedností potřebných k vedení studentů na praxi, jimiž jsou společné plánování a
reflexe vyučovacích hodin, poskytování zpětné vazby a mentorské vedení začínajícího
učitele. Tým průvodců a tým koordinátorů praxí pak začal testovat cesty k rychlejšímu vstupu
do učitelské profese ve druhém ročníku programu.

Program jsme evaluovali a dále rozvíjeli
V roce 2019 jsme ve spolupráci s experty vybudovali evaluační tým a začali jsme
strukturovaně sledovat dopady našich programů. Tým evaluace vypracoval a zveřejnil zprávu
z hodnocení vzdělávacího programu Učitel naživo školního roku 2018/2019.
Evaluace je pro nás formativním zdrojem pro vlastní učení a díky ní pracujeme na dalším
rozvoji programu Učitel naživo. Jako součást práce na evaluaci jsme vyvinuli nástroj pro práci
na individuálním rozvoji každého studenta a propojování zkušeností získaných na praxi s
teorií: kompetenční rámec učitele. Je určený jak pro sebehodnocení, tak pro expertní
hodnocení ze strany lektorů a mentorů nebo pro rozvojovou práci studentů spolu s jejich
provázejícími učiteli. Vývoj kompetenčního rámce a jeho testování v programu se studenty a
učiteli považujeme za podstatný krok na cestě k co nejjasnějšímu popsání kvality, ke které se
studenty učitelství směřujeme. Evaluace dopadů dalšího ročníku programu staví i na tomto
rámci a výsledky evaluace dalšího ročníku budeme mít k dispozici v srpnu 2020.

„Nejvíc si na programu cením důsledného zaměření se při
učení na dítě. Na skutečné dopady mojí práce na žáky. Je
to pro mě zcela nový pohled, který mi dává velký smysl.“
Kateřina Bukovjanová, absolventka programu Učitel naživo
2017–19
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S Univerzitou Pardubice jsme připravili pilotní ověření modelu ve veřejném systému
Připravili jsme žádost o akreditaci navazujícího magisterského
studia učitelství pro druhý stupeň ZŠ a pro SŠ na Fakultě filozofické
Univerzity Pardubice. Zajistili jsme odbornou garanci programu
prof. Vladimírou Spilkovou a účast prof. Karla Rýdla, doc. Hany
Kasíkové a doc. Radka Marušáka na jeho realizaci.
Učinili jsme i potřebné kroky pro
vytvoření pracoviště. Podepsali jsme rámcovou smlouvu a vyjednali
prováděcí smlouvu s Univerzitou Pardubice, sestavili jsme
14členný realizační tým a sjednali 10 tréninkových škol ve
středočeském a pardubickém regionu pro zajištění smysluplné
praxe účastníků. Start pracoviště jsme naplánovali na září 2020,
pokud vše dobře dopadne, první studenti do programu nastoupí v
září 2021.
V průběhu roku 2019 jsme prošli čtyřmi ze šesti instancí
akreditačního procesu a podali jsme projektovou žádost o
prostředky z Evropského sociálního fondu na financování pilotního
ověření inovativního magisterského studijního programu.

ŘEDITEL NAŽIVO
Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program v rozsahu 350 hodin. Program je určen dvojicím
– řediteli školy a jeho zástupci – které mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich
školách učily naplno a s radostí, a které chtějí sdílet své zkušenosti. Program je určen
ředitelům základních i středních škol a jejich zástupcům bez ohledu na region, velikost školy
či délku jejich praxe.
V první polovině roku 2019 jsme pokračovali v přípravách programu pro rozvoj pedagogického
leadershipu ředitelů a jejich zástupců. Na jeho tvorbě se intenzivně podílel dvanáctičlenný
lektorský tým složený ze zkušených ředitelů, odborníků na pedagogický leadership a lektorů
z oblasti byznysu. Čerpali jsme z know-how získaného na studijní cestě v USA z New York
City Leadership Academy, New York Department of Education a Bank Street College of
Education. Pro zajištění chodu programu jsme vytvořili síť 18 inspirativních partnerských škol,
které nabízejí účastníkům stáže a exkurze.
Program Ředitel naživo jsme představili v březnu na slavnostním zahájení Ředitel naživo:
Startujeme 2019 v Centru současného umění DOX. V kampani jsme pak přímo kontaktovali
ředitele ZŠ a SŠ a jejich zřizovatele, z 55 kvalitních přihlášek jsme ve dvoukolovém řízení
přijali dvojice z 25 škol z České republiky a 2 ze Slovenska. Ty v srpnu 2019 nastoupily do
pilotního ročníku programu.
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Ve druhé polovině roku se tým programu ustálil na 7 stálých lektorech (průvodcích) a 2
externích lektorech s cílem zajistit dostatečnou rozmanitost. Rozběhli jsme také spolupráci s
partnery pro realizaci ostatních součástí programu – systému exkurzí do inspirativních škol,
stínování na stážích u zkušených ředitelů a individuální podporu od koučů a mentorů. I z toho
důvodu jsme rozšířili také organizační tým o pozici koordinátorky exkurzí, stáží a individuální
podpory.
Program Ředitel naživo získal akreditaci MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
„Program dodává sílu a energii pro budoucí práci tím, že se tady potkávám s řediteli
ostatních škol a můžeme vzájemně sdílet praxi a zkušenosti. Člověk si také díky vizi
Ředitele naživo uvědomuje ty důležité věci, ke kterým chci, aby naše škola
směřovala.“
Jakub Zelený, ředitel ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, účastník pilotního ročníku programu

Šíření povědomí o organizaci
Přispívali jsme do veřejné diskuze argumenty založenými na datech
Ve spolupráci s think tankem IDEA při institutu CERGE-EI jsme publikovali ekonomickou studii
o dopadech kvality práce učitelů na růst HPD. Podle studie by systémová investice na úrovni
našich programů mohla přinést do státního rozpočtu až 54 bilionů Kč v HDP do roku 2100.
Už podruhé jsme se stali garanty sekce vzdělávání na Konferenci Forbes Česko: Jak jsme na
tom? v Ostravě a vedli tuto sekci po boku Ernst & Young (konkurenceschopnost) a agentury
STEM (kvalita života). Představili jsme náš model přípravy budoucích učitelů a data z jeho
evaluace a doporučili další kroky pro proměnu paradigmatu přípravy učitelů.
Naše priority jsme prezentovali i na dalších relevantních platformách:
●
●
●
●
●
●
●

Konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
Odborné grémium předsedy senátního výboru pro vzdělávání Jiřího Drahoše
Audit vzdělávacího systému v ČR na půdě Senátu PČR
Konference České asociace pedagogického výzkumu
Kulatý stůl Středočeského inovačního centra
Konference Perpetuum společnosti Scio
Konference Vzdělávání pro budoucnost společnosti Mensa
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●
●
●
●
●
●
●
●

Konference Škola jako místo setkávání
Konference Úspěch pro každého žáka
Konference EDUin Jak docílit celospolečenské změny ve vzdělávání?
Panelová diskuse Impact Hub v Ostravě a v Praze
TEDx Liberec
Konference Lepší škola v každém místě
Prague Education Festival
Veletrh Úspěch pro každého žáka

Šířili jsme povědomí o naší práci v médiích a na sociálních sítích
Facebookový příspěvek ke startu náborové kampaně programu Učitel naživo měl 61 900
organických zhlédnutí. Počet podporovatelů na facebooku vzrostl během roku 2019 o 80 %
na 4080. K odběru pravidelného newsletteru se aktivně přihlásilo 959 čtenářů, o 90 % více
než v předchozím roce.
Rozhodli jsme se vstupovat častěji i do mediálního prostoru. V průběhu roku 2019 bylo
organizaci či jejím programům věnováno na 40 mediálních výstupů. Mezi jinými například:
●
●
●
●
●
●
●

Česká televize
Český rozhlas
DVTV
Deník N
Respekt
Řízení školy
Učitelské noviny

Přehled mediálních výstupů najdete na webu organizace.
Vytvářeli jsme příležitosti k potkávání se a k vzájemnému propojování
Ve dnech 20.–26. 1. 2019 jsme zorganizovali zahraniční exkurzi do Finska. Té se zúčastnilo
53 členů komunity Učitele naživo. Výpravu tvořil programový tým, naši studenti, provázející
učitelé a zástupci našich partnerských univerzit. Navštívili region Tuusula a v něm 6 škol (1. a
2. stupeň ZŠ a gymnázia) a regionální odbor školství. Zažili také den aktivního tréninku s
finskými učiteli.
V březnu jsme uspořádali event k příležitosti slavnostního zahájení programu Ředitel naživo.
Události se zúčastnilo na 200 hostů: příznivců, podporovatelů, donorů a zájemců o program.
Na eventu vystoupili mimo jiné i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a bývalý ministr
školství Ondřej Liška.
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Děkujeme našim donorům
Bez přízně úspěšných lidí, velkorysých společností a jejich nadací by nic z toho, co děláme,
nebylo možné uskutečnit. Velmi si vážíme podpory, které se naší činnosti v různých formách
dostává. Děkujeme.
Velký dík za dary poskytnuté v roce 2019 patří těmto našim partnerům:
Finanční partneři

Nefinanční podporovatelé
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Přehled darů využitých k financování organizace v kalendářním roce 2019:
Dárci
Nadace České spořitelny

Částka (Kč)
13 323 547,88

Nadační fond Avast

3 799 642,90

Nadace RSJ

2 000 000,00

Nadační fond M. a T. Krskových

1 692 000,00

Tomáš Čupr

899 000,00

Nadace BLÍŽKSOBĚ

850 000,00

Jan Červinka

850 000,00

Ondřej Fryc

500 000,00

Pavel Mucha

500 000,00

Nano Energies Trade

100 000,00

Česká spořitelna, a. s.

15 000,00
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Finanční zpráva
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