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Cíle projektu KS 

1. Podpora škol na cestě k vyšší kvalitě 

2. Motivace a ocenění dobrých učitelů 

3. Podpora a kultivace profese učitele 

4. Změny v přípravě nových učitelů a jejich 
podpora po nástupu do zaměstnání 

5. Dodatečná podpora kurikulární reformy 



Kam projekt nemíří 

1. Plošné zvýšení mezd ve školství 

2. Změny v uplatňování tzv. věkového automatu 

3. Podpora učitelů v oblasti DVPP 

 



Cílová skupina 

Učitelé kvalifikovaní dle platné legislativy 

• Mateřské školy 

• Základní školy 

• Střední školy všech typů 

• Vyšší odborné školy 

• Speciální školy 

• ZUŠ 



Projektový tým 

• Zástupci MŠMT a NIDV 
• Ředitelé všech typů škol 
• Zástupci FVU 
• ČŠI 
• Odborníci na vzdělávání dospělých 
• Zahraniční konzultanti 
• Odborníci na problematiku speciálního školství 

 

 



Kariérní cesty 
ve struktuře kariérního systému učitelů      1 

1. Cesta rozvoje profesních kompetencí 

2. Cesta ke specializačním pozicím 

3. Cesta k řídícím pozicím 

 

+ Kombinace těchto cest 



Kariérní cesty 
ve struktuře kariérního systému učitelů 2 

Návaznosti kariérních cest v KS  

graf 1 

 

Grafické znázornění pohybu učitele po této cestě 

graf 2 

 

 



ČÁST I. 
 

STANDARD UČITELE 

 



Standard učitele      1 

• Úloha standardu 

 Podpora učitelů pro hodnocení vlastní práce 
 Východisko pro ředitele škol při nastavení hodnoticích 

procesů ve škole 
 Východisko pro zpracování plánů osobního rozvoje učitelů 

a pomůcka pro zpracování plánů vzdělávání učitelů ve 
škole 

 Východisko pro nastavení portfolií pro atestační řízení 
 Východisko pro nastavení vzdělávacích programů pro 

podporu učitelů v přípravě na postup do vyššího KS 

 
 



Standard učitele      2 

Ukázka 
 

• Kompetenční model 
• Profesní kompetence a indikátory 
• Gradace v oblasti kvality a rozsahu práce 

učitele 
• Vztah „profesního rozvoje“ a „kariérního 

postupu“ 
 



Standard učitele      3 

• Preambule 
Etické hodnoty, osobnostní předpoklady… 

• Učitel a jeho profesní Já 
Profesní znalosti a dovednosti, Sebereflexe a osobní rozvoj, specifické 
profesní znalosti a dovednosti 

• Učitel a jeho žáci 

Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků ve třídě, 
výchova žáků k sebehodnocení, reflexe výuky, péče o klima třídy 

• Učitel a jeho okolí 

Rozvoj školy, klima školy, spolupráce s kolegy, rodiči a sociálními partnery 



ČÁST II. 
 

KARIÉRNÍ CESTA ROZVOJE 
PROFESNÍCH KOMPETENCÍ 

 



Kariérní cesta 
rozvoje profesních kompetencí   1 

Čtyři kariérní stupně 

• Učitel na KS1 Začínající učitel;  
 práce ve třídě s podporou 

• Učitel na KS2 Samostatný učitel; 
   aktivní samostatná práce ve třídě 

• Učitel na KS3 Výborný učitel, pedagogický lídr školy; 
 podpora růstu kvality ve škole 

• Učitel na KS4 Výborný učitel, lídr systému; 
 Podpora rozvoje kvality systému 

 

 



Kariérní stupně 
cesty rozvoje profesních kompetencí  2 

Specifika kariérních stupňů 

KS1 
• Pevně stanovené období – 2 roky 
• Postup do KS2 jediný povinný krok v kariéře učitele 
• Specifická forma „DVPP“ 
• Spolupráce školy a FVU 

 
• Úspěšně dokončí naprostá většina učitelů  

 
 



Kariérní stupně 
cesty rozvoje profesních kompetencí  3 

Specifika kariérních stupňů 

KS2 
• Základní stavební prvek SU 
• Startovní kariérní stupeň pro některá specializační studia 
• Trvalý profesní růst a zvyšování kvality práce učitele 
• Průběžné další vzdělávání 

 
 



Kariérní stupně 
cesty rozvoje profesních kompetencí  4 

Specifika kariérních stupňů 

KS3 
• Výborný učitel, pedagogický lídr školy 
• Startovní kariérní stupeň pro některá specializační studia 
• Startovní kariérní stupeň pro funkční studium 
• Návaznost na další profese – ČŠI, vzdělavatelé DVPP 

 
• cca 30% učitelů 
• Nárokový atestační příplatek + snížení úvazku o 3 hodiny 

 

 



Kariérní stupně 
cesty rozvoje profesních kompetencí  5 

Specifika kariérních stupňů 

KS4 
• Výborný učitel se záběrem přesahujícím významně 

rámec vlastní školy  
 

• cca 3-5% učitelů 
• Nárokový atestační příplatek ve výši 10 000,- Kč + 

snížení základního úvazku 

 
 



Kariérní stupně 
cesty rozvoje profesních kompetencí  6 

 

• KS1 – absolvent FVU tak, jak by měl  
 skutečně vypadat 

• KS2 – učitel, kterého ředitel rád zaměstná 

• KS3 – kolega, kterého bych si přál 

• KS4 – odborník – záruka, že jdeme ve 
 školství správným směrem 

 

 



Atestační řízení      1 

Podoba atestačního řízení 

• Obhajoba dosavadní práce učitele před atestační 
komisí s využitím dokladového portfolia 

• Prokázání očekávané úrovně profesních kompetencí 
dle standardu učitele 

• Kvalita – Rozsah - Výsledky 
• Závěrečný výrok 

 

 
 



Atestační řízení      2 

Složení atestační komise pro atestační řízení 3 a 4 

• Odbornost, přehled a autorita členů komise 
• Interní záležitost profese 
• Eliminace politického vlivu a vlivu zřizovatelů 

→ Zástupce FVU 
→ Učitel s vyšší atestací ze stejného typu a druhu 

školy 
→ Učitel s KS4 plnící úlohu odborného konzultanta 
→ Odborník na daný obor vzdělávání 
→ Ředitel školy 
 
 



ČÁST III. 
 

AKTUÁLNÍ STAV A VÝHLED 

 



Aktuální stav        

Hotové a odpilotované: 
• Standard učitele 
• Dokladové portfolio 
• Metodiky 
• Kritéria pro vzdělávací instituce 
• Struktura vzdělávacích programů 
• Ekonomické rozbory 
 
V běhu: 
• Ekonomické otázky 
• Zapracování do legislativy 

 
 



VÝHLED       1 

TERMÍNY 
• Start kariérního systému -  od 1/9/2015 - přechodné období  
• Standardní režim – od 1/9/2018 
 
VYJEDNÁVÁNÍ 
• Ekonomové 
• Právníci 
• Politici – PSP a Senát 
• Odboráři 
• FVU 
• Asociace působící ve školství 



VÝHLED       2 

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT 

Vytvoření podmínek pro spuštění KS ve standardním režimu 
• Informační kampaň 
• Proškolení všech aktérů zapojených do KS 
• Technická podpora 
• Pilotáže atestačního řízení 
• Výběr a příprava členů atestačních komisí 
 



VÝHLED       3 

Přechodné období – 1/9/2015 – 1/9/2018 

• Atestace 600 učitelů do KS3 a 1 000 učitelů do KS4 
• Příprava a akreditace specializačního studia Mentor 
• Propojení SU s profilem absolventa FVU, změny v akreditačním 

řízení pedagogických programů 
• Změny v obsahu a zacílení funkčního studia ředitelů škol 

 
Standardní režim – po 1/9/2018 
• Každoročně atestace 3 000 učitelů do KS3 a 500 učitelů do KS4 
 



VÝHLED       4 

 

30/6/2024 
 
  

 


