
SYPO 

METODICKÉ KABINETY 



PROJEKT SYPO
• projekt SYPO /Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů/, 

financovaný z OP VVV, reaguje na absenci uceleného systému profesní 
podpory pedagogů a ředitelů (DVPP obou cílových skupin nesystematické, 
bez koncepční podpory pro různé fáze profesní dráhy)

• koncepce, která systematicky a komplexně (všechny stupně i předměty) 
podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:

- metodické kabinety na národní, krajské a oblastní úrovni;
- stálá konference ředitelů;
- podpora začínajících učitelů;
- transformace systému DVPP.



STRUKTURA METODICKÝCH KABINETŮ

• členěny podle vzdělávacích oblastí RVP → v plánu celkem 12 MK

• v 1. fázi Informatika a ICT, Český jazyk a literatura, Matematika a 
její aplikace

• ve 2. fázi Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzdělávání a
Přírodovědné vzdělávání (aktuálně probíhající výběrová řízení: 
http://www.projektsypo.cz/pridejte-se/pro-ucitele/8-staticke-
stranky/492-vyberova-rizeni-na-cleny-narodniho-kabinetu.html)

• 3 úrovně působnosti MK: národní (NK), krajská (KK) a oblastní (OK) 
→ koordinovanost, systematičnost, provázanost (předávání informací 
a podnětů mezi národní, krajskou a oblastní úrovní)

about:blank


SCHÉMA KOMUNIKACE V RÁMCI MK



VLASTNÍ PODPORA ŠKOL

• oblastní a krajské workshopy

• skupinové konzultace (odborné diskuze, konzultace k 
vybraným tématům)

• Individuální konzultace (individuální konzultace pro pedagogy 
k poptávanému tématu v rámci školního kabinetu - metodického 
sdružení nebo předmětové komise)

• exkurze pro učitele  

• archivované webináře (https://www.nidv.cz/vzdelavaci-
programy?search=webinar)



Oblastní kabinet MATEMATIKA  a její aplikace –
vlastní podpora škol, webináře, konzultace

• Lego Mindstorms EV3

• Práce s nadaným žákem 

• Jak nevyhořet

• Virtuální realita a její využití při výuce 



Oblastní kabinet MATEMATIKA  a její aplikace –

vlastní podpora škol, webináře, konzultace

• Význam komplexních úloh ve vzdělávání

• Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

• Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav 
algebraických výrazů

• Jak na násobení na 1. stupni ZŠ



Oblastní kabinet MATEMATIKA  a její aplikace –

vlastní podpora škol, webináře, konzultace

• Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na ZŠ

• Specifické poruchy učení a výuka matematiky na ZŠ

• Matematická gramotnost – stačí rychlé počítání, znalost pouček 
a splněné osnovy?

• Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky



KONTAKTY – OK MAT

• předsedkyně OK MAT Českolipsko, Ing. Veronika Šolcová (ZŠ 

nám. Míru Nový Bor): veronika.solcova@kabinety.cz, 

solcova@zsnamesti.cz,  723 619 670

• předseda KK MAT v Libereckém kraji Mgr. Jaroslav Poláček 

(ZŠ Hrádek nad Nisou): jaroslav.polacek@kabinety.cz

• odborný krajský metodik SYPO Mgr. Jaroslav Vyskočil: 

jaroslav.vyskocil@npicr.cz, 770 171 665
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OBLASTNÍ KABINET ČJL 
ČESKOLIPSKO

 v Libereckém kraji 4 oblasti – 4 OK ČJL: Českolipsko, 
Liberecko, Turnovsko, Semilsko

 činnost OK ČJL Českolipsko koordinována členkou KK a 
zároveň předsedkyní OK ČJL Českolipsko Mg. Lenkou 
Brychovou

 členy OK aktivní učitelé (zástupci z praxe)
 člen OK v dané oblasti se podílí na síťování škol a analýze 

jejich potřeb, deleguje podněty a informace z dané 
oblasti směrem ke KK (finalizace → předání  směrem k NK) a 
reflektuje informace a podněty z KK a NK 

 členové OK v součinnosti s KK pořádají oblastní workshopy (návrh 
témat aj.), intervize a partnerské kooperace, předávají školám 
informace o nabídce vzdělávání a o metodických příručkách (a další 
informace a podněty)



KONTAKTY

 předsedkyně OK ČJL Českolipsko Mgr. Lenka Brychová 
(SPŠ, ČL): lenka.brychova@kabinety.cz, 733 174 822 

 předsedkyně KK ČJL v Libereckém kraji Mgr. Michaela 
Kotenová (VOŠMO a OA, JBC; KCL FP TUL): 
michaela.kotenova@kabinety.cz, 606 818 644

 odborný krajský metodik SYPO Mgr. Jaroslav Vyskočil: 
jaroslav.vyskocil@npicr.cz, 770 171 665
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