
Ukázky ze zpracovaných ŠVP – charakteristika pedagogického sboru 
 
 
Ukázka č.1 
 
Ve škole pracují 4 pedagogičtí pracovníci. Plný úvazek pokryjí dva učitelé, ostatní úvazek 
je přidělen dalšímu učiteli. Tento částečný úvazek přináší problém: najít vhodnou a 
kvalifikovanou pedagogickou sílu. Dále zde  pracuje vychovatelka, jejíž úvazek je rovněž 
částečný. Vychovatelka vyučuje i cizí jazyk (angličtinu), nemá však pro výuku jazyka 
potřebnou kvalifikaci. Ostatní učitelé mají odbornou kvalifikaci pro výuku na 1. stupni ZŠ. 
Kvalifikace mají zaměřené na hudební a výtvarnou výchovu. Jeden pedagog má 
kvalifikaci rozšířenou i na 2. a 3. stupeň. Jeden pedagog je způsobilý k práci s žáky se 
specifickými poruchami učení a vede pro tyto žáky kurz. Všichni učitelé mají zájem o 
další vzdělávání, a tím o prohlubování své odbornosti. 
 
Díky různorodosti zaměření pedagogů (výtvarná výchova, hudební výchova, zájem o 
ekologii, keramika apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb žáků, a to nejen 
v oblasti výuky, ale i v oblastech zájmových (velká nabídka zájmových kroužků ve škole). 
Učitelé jsou ochotní a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u 
nich i schopnosti organizační, a to zejména pořádáním akcí pro ostatní pedagogy z okolí a 
pro žáky i jejich rodiče. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Čeperka.) 
 
Ukázka č. 2 
 
Pedagogický tým tvoří ředitelka, tři učitelé, vychovatelka školní družiny a pedagogická 
asistentka. Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen. Věkový průměr pedagogického 
sboru je 47 let. Všichni jsou zkušení pedagogičtí pracovníci. Ředitelka je absolventkou 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, absolventkou školského managementu 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Učitelé jsou absolventi Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedna z učitelek si doplňuje vzdělání v rámci speciální 
pedagogiky. Mgr. Josef Novák je metodikem SIPVZ, vytváří vlastní výukové programy. 
Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Absolvovali 
modul Z v projektu P1 SIPVZ, většina pedagogů absolvovala v tomto projektu 
nástavbový modul P. Další vzdělávání zaměřujeme na poznání a další možné uplatnění 
metod RWCT na prvním stupni. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Lukavice.) 
 
Ukázka č. 3 - stručná forma charakteristiky 
 

 funkce dosažené vzdělání úvazek poznámky

1. ředitelka VŠ – PF 1,000  

2. učitelka SŠ pedagogická 1,000  

3. učitelka SŠ, certifikát na výuku AJ 

studentka VŠ 

1,000  

4. učitelka 

asistentka 

integrovaných 

žáků 

VŠ – PF UK 0,409 

0,250 

 

 

5. vychovatelka ŠD 

učitelka-výchovy 

SŠ, studentka VŠ 0,714 

0,409 

 



6. asistentka 

pedagoga 

vychovatelka ŠD 

SOU + kurz asistent pedagoga 0,400 

 

0,036 

 

 věkový průměr 40 roků 5,218  

 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Hřebeč.) 


