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Úvodní slovo 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

rok 2020 nebyl snadný. Nevíme o nikom, kdo by si chtěl rok, který víc než co jiného definovalo 

slovo koronavirus, zopakovat. A přesto je to rok, na který se díváme s hrdostí.  

 

Při pohledu zpět nás nepřestává udivovat, s jakou samozřejmostí a rychlostí se podařilo 

překlopit do online režimu nejen provoz naší organizace, ale hlavně realizaci učitelského 

a ředitelského programu, a to v plnohodnotné formě.  Naše týmy se navíc nespokojily pouze 

se zajištěním fungování programů ve výjimečné době, ale pouštěly se i do rozvojových aktivit. 

 

Fascinovala nás energie, se kterou se celá naše odborná komunita - přesahující už 300 členů 

- pustila do hledání nových cest, vytváření a šíření know-how, jak si s online výukou poradit. 

A to vše s vědomím, že na druhém konci počítače jsou ti, o které jde ve vzdělávacím procesu 

především, tedy žáci a žákyně. Moc rádi jsme té energii poskytli prostor na našich webových 

stránkách i sociálních sítích a pomáhali Inspiraci na dálku šířit dál do světa. 

 

Ceníme si toho, jakými skvělými a inspirativními lidmi jsme obklopeni. Uvědomujeme si, že to 

není samozřejmost. 

 

Epidemie koronaviru nebyla jedinou velkou výzvou, kterou nám rok 2020 nachystal. Program, 

který jsme společně s Univerzitou Pardubice připravovali jako pilotní ověření prvního 

profesního magisterského programu přípravy učitelů v Česku, bohužel nezískal pozitivní 

stanovisko Národního akreditačního úřadu. Mrzelo nás to, neboť za kvalitou našeho modelu 

si společně s univerzitou stojíme. 

 

Se stejnou intenzitou, s jakou jsme program připravovali, jsme se následně pustili do hledání 

jiných cest, jak dosáhnout naplnění naší vize. Společně s organizací Otevřeno jsme např. 

iniciovali vznik Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, jež má významně přispět ke sdílené 

koncepci profesní přípravy učitelů. 

 

Už teď je jisté, že v roce 2021 nás čeká mnoho dalších výzev. Ve světle těch minulých 

vnímáme o to silněji svůj závazek pracovat dál na vizi vzdělávacího systému, ve kterém se 

všechny děti učí naplno, s radostí a s rovnými šancemi. 

Držte nám palce. 

 

Martin Kozel a Jan Straka 

Spoluředitelé 

 

 

 

 

about:blank
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O Učiteli naživo 

Jsme nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. 

Vyvinuli jsme a otestovali nové programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují 

učení dětí ve školách. Naším know-how se snažíme obohatit a proměnit veřejný vzdělávací 

systém, abychom naplnili naši vizi: Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi 

a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. 

 

Předseda a členové správní rady k 31. 12. 2020 

 

 
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. 2020 

 
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. 2020 

 

 
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 2020   

 

Během roku 2020 nedošlo k žádným změnám v personálním obsazení správní a dozorčí rady 

zapsaného ústavu Učitel naživo, z.ú. 

 

Zapsaný ústav Učitel naživo, z.ú. změnil od 1. 7. 2020 své sídlo na adresu: Vršovická 817/5, 

Vršovice, 101 00 Praha 10. 
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Naše vize 

Chceme, aby se všechny děti ve školách učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi. Proto 

chceme učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí vztahy založené na vzájemné důvěře 

a podnětné příležitosti pro učení každého dítěte. A ředitele, kteří získávají ostatní pro vizi 

školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj. Vytvářejí prostor a zajišťují podporu pro 

naplňování této vize, budují otevřené a učící se společenství a neustále sledují dopad na děti 

a jejich učení. Děti, které to zažijí, budou připravené na příležitosti a výzvy světa 21. století. 

 

Změny ve vzdělávání mají svou setrvačnost a neprojeví se ze dne na den. Dali jsme si za cíl 

mít do roku 2030 zásadní dopad na práci 20 000 učitelů a 1 000 ředitelů škol. Proč právě 20 

tisíc učitelů a tisíc ředitelů? Je to 20 % celého vzdělávacího systému, což je kritická masa pro 

šíření inovací. Takový impuls české školství pro svou proměnu potřebuje. 

 

Poradili jsme si se situací způsobenou 

covidem 

V reakci na epidemii koronaviru jsme na jaře 2020 transformovali celou organizaci i oba její 

vzdělávací programy. 

 

Do online režimu se nám podařilo převést všechny nezbytné části programů Učitel naživo 

i Ředitel naživo, a to od výukových bloků přes realizaci praxí, až po online exkurze na 

inspirativních školách. Vyvinuli jsme nástroje pro celodenní setkávání organizované kombinací 

aplikací Padlet a Google Meet a vytvořili základ e-learningových materiálů, které bychom rádi 

v budoucnu běžně používali jako součást programů. Pokračovali jsme v osvědčených 

sdílecích online setkáních pro podporu účastníků v krizovém řízení. Účastníci tato setkání (tzv. 

„Čaje o páté”) ocenili. A nastavili jsme prostředí pro podporu a autonomní učení absolventů 

v terénu díky nové struktuře Klubu absolventů a první Letní škole UNŽ s účastí 40 absolventů.  

 

Soustředili jsme se i na pomoc ostatním - učitelům, rodičům i dětem samotným. V rámci 

Inspirace na dálku jsme sdíleli know-how z naší komunity a pomáhali na online vlnu naskočit 

i ostatním učitelům. Připravovali a šířili jsme praktické tipy pro vyučování přes 

videokonference, doporučení pro zajištění bezpečnosti při online výuce, tipy, jak rozvíjet 

vztahy se žáky i užitečné rady pro rodiče. Do sdílení zkušeností s praktickými online nástroji 

se zapojili i naši studenti a absolventi. 

 

Studenti a absolventi programu Učitel naživo se zapojili do iniciativy Člověka v tísni a NPI ČR 

„Zapojme všechny” na podporu znevýhodněných dětí prostřednictvím online doučování. 

Společně s Česko.Digital jsme uspořádali několik webinářů pro učitele i děti v rámci programu 

Učíme online v režii průvodců Učitele naživo i Ředitele naživo. 

 

S náročnou výzvou jsme si nejen dokázali poradit, ale ve ztížených podmínkách jsme iniciovali 

i vznik nové platformy na podporu systémových změn - Komunity vzdělavatelů budoucích 

učitelů. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Programy 

ŘEDITEL NAŽIVO 

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program pro dvojice z vedení škol v rozsahu 350 hodin, 

který pomáhá ředitelům budovat školu, kde učení všech dětí je středobodem dění. Programem 

prochází ředitelé společně se svými zástupci. Je určen pro všechny základní a střední školy, 

ve kterých mají ředitelé motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s 

radostí, bez ohledu na region, velikost školy či délku jejich praxe. Program je akreditovaný 

v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

 

Navzdory uzavření škol v první polovině roku 2020 úspěšně dokončilo první rok pilotního 

ročníku programu všech 54 lídrů - ředitelů a jejich zástupců - z 25 škol z Česka a 2 ze 

Slovenska. A komunita Ředitele naživo se dále rozrůstala. Do druhého ročníku jsme přijali 

dalších 30 účastníků z 15 škol po celé České republice. V rozvojovém programu tak bylo 

zapojeno 42 škol, ve kterých se dohromady učí více než 17 000 dětí. 

 

Náš desetičlenný tým průvodců pro účastníky připravoval nejen témata pedagogická, ale také 

témata zaměřená na vedení lidí a budování kultury školy. Na obsahu programu 

spolupracujeme s lektory z nepedagogického prostředí. Pravidelnými lektory jsou experti ze 

společností McKinsey & Company nebo ComAp. Ve spolupráci se společností PwC nabízíme 

účastníkům našeho programu místa na interních školeních pro manažery zdarma. Tato 

školení se zaměřují na efektivní zpětnou vazbu, projektový management, digitální gramotnost, 

komunikační dovednosti a další. 

 

Pod vedením předního sociologa Daniela Prokopa jsme vytvořili robustní strukturu sledování 

dopadu programu a publikovali jsme první evaluační zprávu z prvního ročníku pilotní skupiny. 

Net Promoter Score Ředitele naživo dosáhl hodnoty +72.  

 

Navázali jsme spolupráci se společností Kalibro, abychom pilotovali ve školách šetření 

pedagogického sboru, které svým zaměřením částečně navazuje na otázky z měření 

profesního sebepojetí (sebehodnotící dotazník, který účastníci průběžně vyplňují). To nám 

umožní zachytit klima na školách účastníků programu a zároveň porovnat výpovědi vedení 

škol a jejich zaměstnanců. Toto šetření plánujeme znovu realizovat příští rok, abychom byli 

schopni lépe sledovat efekt účasti v programu.  

 

Spolupracujeme na rozvoji vedení škol v projektu Eduzměna, kde se nejen podílíme na vývoji 

podpůrných aktivit pro ředitele škol, ale také jim poskytujeme místo v programu Ředitel naživo. 

Druhého běhu programu se účastní 4 účastníci z Kutnohorska a pracujeme na tom, abychom 

do třetího běhu přijali další školy regionu. Také se zapojujeme do pracovní skupiny ke 

střednímu článku řízení v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. 
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UČITEL NAŽIVO 

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele v rozsahu 750 hodin (z toho 660 je 

v rámci akreditace), který kombinuje výuku a praxi na školách v poměru 1:1. Je tvořen 380 

hodinami reflektované praxe (290 v rámci akreditace) 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.  

 

Program realizuje Učitel naživo a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha na 

základě vzájemné smlouvy. Program je akreditovaný u MŠMT, jeho plný název je „Učitelství 

všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ” (program v rámci celoživotního 

vzdělávání). 

 

Na jaře 2020 se nám podařilo převést do plnohodnotné online formy celý program včetně 

praxí, intenzivních víkendových programů, hospitací i exkurzí v inspirativních školách. 

 

Řady kvalifikovaných učitelů v minulém roce rozšířilo 37 absolventů programu Učitele naživo. 

Dalších 30 budoucích učitelů vstoupilo do druhého ročníku studia a z více než stovky zájemců 

jsme v přijímacím řízení vybrali 30 nových studentů.  

 

Těší nás, že většina z již 72 absolventů programu v uplynulém roce učila na školách po celé 

ČR. Nejvíce jich vyučuje na základních školách. Více než polovina absolventů vyučuje na 

státních školách, třetina na soukromých a desetina na církevních. 
 

 

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) 37 absolventů (36 v akreditovaném režimu) 

2019–2021 (dvouletý program) 30 studentů (všichni v akreditovaném režimu) 

2020–2022 (dvouletý program) 30 studentů (všichni v akreditovaném režimu) 

2021–2023 (dvouletý program) 30 studentů (všichni v akreditovaném režimu) 

 

 

Na designu, rozvoji a běhu výuky se podílelo 5 kmenových průvodců z řad zkušených učitelů. 

Do víkendových bloků přinášelo vlastní know-how 8 mentorů a 10 lektorů.  Významnou 

součástí programu jsou praxe na tréninkových školách, které v průběhu roku zajišťovalo až 29 

provázejících učitelů, kterým byl k dispozici vlastní podpůrný a rozvojový program. Pečovali 

jsme o síť 31 tréninkových a spolupracujících škol v Praze a okolí. 

 

Další spolupráci a pokračující učení podporuje Klub absolventů Učitele naživo, jehož setkání 

obsahově zajišťuje výbor tvořený třemi absolventy. Klub má dvě úrovně členství, na které se 

váže objem dostupného programu. Do Klubu se připojilo 61 absolventů. Celkem se odehrálo 

deset setkání a Letní škola, které se zúčastnilo 40 absolventů.  
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Akreditovali jsme novou variantu učitelského programu, která bude realizována od září 2021. 

V ní je část výuky převedena do e-learningu a je upravena forma praxe studentů 2. ročníku, 

kteří se stávají přímo zaměstnanci školy, na které praktikují. Studenti takto navíc benefitují 

z bližšího sepětí se školou a získávají ucelenější zkušenost s prací učitele. 

 

Náš evaluační tým zpracoval další zprávu o programu Učitel naživo. Díky ní můžeme hodnotit 

úspěšnost programu a vidíme, kde je prostor ho dále upravovat. Program si i nadále drží 

vysoké Net Promoter Score (+98). 

 

V českém prostředí zatím nepanuje shoda na tom, co lze považovat za kvalitní přípravu 

učitelů. Díky grantu TA ČR proto vyvíjíme vlastní evaluační rámec kompetencí studenta 

učitelství pro programy vzdělávání učitelů. Též spolupracujeme s PedF MUNI na sdílení dat, 

používání stejných mezinárodních nástrojů (TALIS) s cílem porovnat absolventy a vyvinout 

nový nástroj ke srovnání kompetencí absolventů učitelství. 

Advokacie a systémové šíření 

V uplynulých letech jsme ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravovali pilotní ověření 

prvního profesního magisterského programu přípravy učitelů  v Česku.  Program vyšel 

z našich dosavadních výzkumně ověřených zkušeností a vytvořili jsme jej s využitím toho 

nejlepšího českého i zahraničního know-how a za podpory řady osobností a institucí. Na jeho 

pilotní ověření nám MŠMT přidělilo grant z evropských strukturálních fondů. Program bohužel 

nezískal pozitivní stanovisko Národního akreditačního úřadu, takže jsme ho nemohli 

realizovat. Ukázalo nám to, že změna přípravy učitelů bude ještě těžší, než jsme se obávali. 

 

Na naší snaze o zlepšení kvality přípravy učitelů se však nic nemění. Naše know-how 

a všechnu dosavadní práci jsme plně využili a pokračujeme směrem k naplnění naší původní 

vize avšak jinou cestou.  

 

Propojujeme vzdělavatele budoucích učitelů 

 

Systémovou změnu chceme prosazovat společně se zástupci dalších organizací a institucí, 

které vzdělávají budoucí učitele. Společně se spolkem Otevřeno jsme iniciovali vznik Komunity 

vzdělavatelů budoucích učitelů. Vycházeli jsme z toho, že úspěch zahraničních vzdělávacích 

systémů je založen na úzkém propojení mezi vysokoškolskými vzdělavateli a učiteli základních 

a středních škol, u nichž studenti praktikují. V České republice dosud chyběla platforma pro 

všechny aktéry, kteří přípravu na profesi učitele zajišťují. Proto jsme přizvali všechny 

progresivní vzdělavatele budoucích učitelů ke spolupráci. Naší vizí je, aby ve školách byli 

učitelé, kteří vědí, kam jdou, kteří s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné 

důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou 

o důkazy. 

 

Prvního setkání, které se konalo 1. prosince 2020, se zúčastnila téměř stovka zástupců 

pedagogických fakult, základních i středních škol a dalších organizací a institucí. Účastníci 

pozitivně hodnotili iniciativu samotnou i workshop. Do konce školního roku 2020/2021 jsou 

v plánu další dvě setkání a srpnová letní škola. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Podíleli jsme se na veřejné diskusi 

 

Ačkoliv rok 2020 příliš nepřál osobnímu setkávání na veřejných akcích, i tak jsme dál aktivně 

vystupovali ve veřejném prostoru. Energii jsme věnovali také přípravě hodnotného obsahu pro 

sociální sítě. Materiály zaujaly i média, a podařilo se nám tak dostat se do povědomí širší 

veřejnosti.  

  

Prezentovali jsme naši vizi na konferencích a debatách 

 

● Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) (prof. Vladimíra 

Spilková, Barbora Zavadilová) 

● Leadership večer v Operu (Libor Pospíšil) 

● Konference MMR (Komunikace výsledku evaluací) (Lucie Marková)          

● Kulatý stůl SKAV a EDUin (Ondřej Neumajer) 

● Aspen Institute CE: Kam kráčíš, Česko 2020 (Jan Straka) 

● PREF Chytré Česko (Libor Pospíšil, Olga Králová) 

● Education Discrupt: Škola 21. století (Kryštof Vosátka) 

● Creative Mornings Prague (Kryštof Vosátka) 

● Schola Pragensis (Ivan Čermák)    

 

Naši zástupci v médiích 

 

V průběhu roku byla značka „Učitel naživo“ v médiích zmíněna přibližně 120krát. Za rok 2020 

vnímáme jako důležitá naše vystoupení v těchto médiích: 

 

● Deník N 

● Česká televize 

● Aktualne.cz 

● Lidovky.cz 

● Chytré Česko (projekt Aktualne.cz) 

● Řízení školy 

● Učitelské noviny 

  

 

 

Ocenění pro členy týmu UNŽ 

 

Za celoživotní snahu o prosazení té nejkvalitnější učitelské přípravy byla do Auly slávy EDUína 

2020 uvedena profesorka Vladimíra Spilková. 

 

Alexis Katakalidis, průvodce UNŽ, se umístil na třetím místě v Global Teacher Prize, kterou 

v Česku pořádá organizace EDUin. 
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Děkujeme našim donorům 

Bez přízně úspěšných lidí, velkorysých společností a jejich nadací a institucí podporujících 

inovace 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 na naši misi patří: 

 

Finanční partneři 

 

 
 

 

 

 

Nefinanční podporovatelé 
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Přehled darů a dotací využitých k financování organizace v kalendářním roce 2020*: 

Donoři Částka 

Nadace České spořitelny 14 879 000 Kč 

Nadační fond Avast 2 892 000 Kč 

Dušan Šenkypl 2 550 001 Kč 

Nadace RSJ 1 600 000 Kč 

Porticus 1 376 985 Kč 

Ondřej Bartoš 888 249 Kč 

Nadace BLÍŽ K SOBĚ 850 004 Kč 

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových 607 000 Kč 

Ondřej Fryc 500 000 Kč 

Nadace ČEZ 500 000 Kč 

Jan Červinka 212 500 Kč 

Pavel Mucha 170 000 Kč 

Accenture Central Europe B.V. 170 000 Kč 

Nadace The JetBrains Foundation 127 500 Kč 

Bader Philanthropies 115 346 Kč 

Vladimíra Glatzová 42 500 Kč 

Matěj Turek 17 000 Kč 

Opero s.r.o. 4 355 Kč 

Česká spořitelna, a.s., zaměstnanci 3 689 Kč 

Tomáš Čupr 1 000 Kč 
 
* Částky darů nezahrnují převody do Fondu udržitelnosti organizace. 
 

Dotace Částka 

Technologická agentura České republiky 999 000 Kč 
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Finanční zpráva 

Zpráva auditora 

 






































