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Regionální konzultační centrum Středočeského kraje realizuje Středočeský vzdělávací 
institut Akademie J. A. Komenského, vzdělávací instituce s více než třicetiletou tradi-
cí ve vzdělávání dospělých včetně pedagogických pracovníků. Hlavní nabídku služeb 
centra tvoří jednak individuální konzultace ke školním vzdělávacím programům střed-
ních odborných škol v regionu, jednak vzdělávací aktivity vycházející z konkrétních po-
třeb odborných škol. Nabídka služeb pro školy je úzce vázána na kvalitní lektorský tým 
a na výběr kompetentních sociálních partnerů.

kontakty RKC	Středočeského	kraje
Středočeský	vzdělávací	institut	Akademie	J.	A.	Komenského,	Palackého	třída	222
288	02	Nymburk;	Tel.	325	513	055	www.sviajak.cz
phdr. ivana šmejdová	–	ivana.smejdova@sviajak.cz	731	503	080
mgr. klára svobodová	–	klara.svobodova@sviajak.cz	731	503	099

semináře organizované středočeským konzultačním 
centrem hodnotí účastníci akcí velmi pozitivně

Mají odborné školy zájem o Vaši pomoc 
– o konzultace a vzdělávací akce? Jaké 
formy pomoci upřednostňují?
O	zájem	škol	 je	 třeba	usilovat.	V	posled-
ních	 letech	 jsou	 zahlceny	 novými,	 velmi	

náročnými	úkoly	a	mají-li	jim	dostát,	musí	
pečlivě	zvažovat	rozložení	svých	kapacit.	
Nadto	 je	 pravdou,	 že	 zejména	 v	 oblasti	
dalšího	 vzdělávání	 pedagogických	 pra-
covníků	se	s	nabídkami	bezplatných	kur-
zů	a	seminářů	doslova	roztrhl	pytel.	Proto	
jdeme	 s	 naší	 nabídkou	 vstříc	 individuál-
ním	potřebám	jednotlivých	škol,	které	stá-
le	monitorujeme.	Jinými	slovy,	při	vhodně	
zaměřeném	 tématu	 vzdělávací	 akce	 se	
není	třeba	obávat	nezájmu.	Ale	je	pravda,	
že	 náš	 postup	 je	 velmi	 pracný	 a	 časově	
náročný.
Co chtějí zástupci škol konzultovat, 
s čím si nevědí rady?
Hlavní	 oblastí	 zájmu,	 která	 přetrvává	 ze	
strany	 škol	 v	 souvislosti	 s	 ŠVP,	 je	 jejich	
komplexní	podoba,	a	 to	zejména	v	relaci	
k	RVP,	tedy	jejich	„průchodnost“	vzhledem	
k	ČŠI.	Potvrzuje	 to	 zcela	mimořádný	zá-
jem	 o	 setkání	 se	 zástupkyněmi	 ČŠI	 pro	
Středočeský	 kraj	 (seminář	 „Soulad	 ŠVP	
s	RVP	z	pohledu	ČŠI“),	 kdy	 se	na	první	
vyhlášený	termín	přihlásilo	okamžitě	přes	

s českou školní inspekcí budeme 
spolupracovat i nadále,
říká v rozhovoru vedoucí centra ivana šmejdová

40	 pedagogů	 z	 celého	 Středočeského	
kraje	 a	 bylo	 nutné	 vypsat	 termín	 druhý.	
Semináře	byly	účastníky	kladně	hodnoce-
ny.	RKC	plánuje	dlouhodobější	spolupráci	
s	ČŠI	Středočeský	kraj,	a	to	i	po	skončení	

projektu	Kurikulum	S.	Z	dílčích	pro-
blémů,	které	jsme	zaznamenali	v	le-
tošním	roce	v	souvislosti	s	ŠVP,	uvá-
díme	např.	kritiku	přílišného	rozsahu	
ŠVP,	 různou	 úroveň	 částí	 učebních	
osnov	 podle	 různých	 autorů	 zpra-
cování,	 věcné	 chyby,	 využití	 dispo-
nibilních	hodin,	závaznost	časových	
dotací	nebo	naddimenzování	 spole-
čenskovědních	oborů	na	SOU.
Na jaře a na podzim proběhly 
v konzultačních centrech kula-
té stoly k sociálnímu partnerství. 
Vyplynuly z této akce nějaké kon-
krétní závěry, navázaly školy se 
zaměstnavateli a dalšími partnery 
spolupráci?
Kulatý	 stůl	 „Sociální	 partnerství	 od-
borných	škol	–	hrozba,	chaos,	nebo	
příležitost?“	 se	 uskutečnil	 v	 červnu	
2011	a	organizovalo	 jej	vedle	naše-
ho	 i	 RKC	 Praha.	 Partnerem	 a	 spo-
luorganizátorem	 byl	 Svaz	 průmyslu	
a	dopravy	ČR.	Cílem	setkání	u	kula-
tého	 stolu	bylo	 vyzdvižení	 významu	

sociálního	 partnerství	 středních	 odbor-
ných	škol,	podniků	a	dalších	významných	
aktérů	 ovlivňujících	 trh	 práce,	 dále	 zma-
pování	současné	situace	v	této	oblasti	ve	
Středočeském	kraji	a	v	Praze	a	potřebná	
a	 žádaná	 výměna	 informací,	 zkušeností	
a	názorů	na	tuto	velmi	diskutovanou	pro-
blematiku.	Byly	představeny	plány	na	pod-
poru	rozvoje	odborného	školství	všech	za-
interesovaných	stran,	a	rovněž	vytvořena	
platforma	pro	navázání	nových	sociálních	
partnerství	i	navázána	nová	partnerství.
Jaká je spokojenost účastníků vzdělá-
vacích akcí a konzultací s Vaší pomocí 
a jak ji zjišťujete?
Nabídku	 vzdělávacích	 akcí	 sestavujeme	
na	 základě	 zjištění	 konkrétních	 potřeb	
a	požadavků	jednotlivých	škol,	z	telefonic-

kých	a	e-mailových	
kontaktů	nebo	pro-
střednictvím	 lekto-
rů	při	konzultacích.	
Tento	postup	zcela	
eliminuje	 případný	
nezájem	 o	 nabíze-
né	semináře.
Počty	účastníků	se	
odvíjejí	 od	 zamě-
ření	 jednotlivých	

vzdělávacích	 akcí.	 Interaktivní	 semináře	
věnované	 rozšíření	 portfolia	 praktických	
dovedností	 jsou	 logicky	určenay	menším	
skupinám	 pedagogů,	 vzdělávací	 akce	
informativního	 charakteru	 naplňují	 větší	
učebny.	 Kvalita	 uskutečněných	 seminářů	
je	 patrná	 z	 jejich	 hodnocení	 účastníky	 –	
průběh	 každé	 vzdělávací	 akce	 vyhodno-
cujeme	 na	 základě	 standardizovaného	
dotazníku.	 Letošní	 i	 loňské	 semináře	
byly	hodnoceny	 jako	výborné	nebo	velmi	
dobré.
Jaké vzdělávací akce chystáte na první 
pololetí tohoto školního roku?
Nabízíme	 tradičně	 konzultace	 k	 ŠVP	
a	dále	semináře/workshopy:
„Jak	 na	 šablony?	 Příprava	 projektů	 na	
střední	škole	a	využívání	ICT	ve	výuce	pro	
střední	školy“	-	19.	10.	2011
„Oborový	seminář	pro	střední	zdravotnic-
ké	školy“	-	listopad-prosinec
„Moderní	 výukové	 metody“	 -	 termíny	
a	místo	dle	individuálních	potřeb	škol
„Hodnocení	souladu	ŠVP	s	RVP	z	pohle-
du	ČŠI“	-	listopad	–	prosinec
Další	témata	seminářů,	které	jsou	připra-
vené	a	školy	o	ně	již	projevily	zájem:
•	 Umím	 správně	 motivovat,	 sebe,	 své	

okolí,	žáky?
•	 Psychohygiena	středoškolského	učitele
•	 Hodnocení	 jako	 základ	 vyučovacího	

procesu	v	rámci	ŠVP
•	 Jsme	tým?	Předpoklady	týmové	spolu-

práce	středoškolských	pedagogů
•	 Konflikty	nejen	ve	škole.




