
Proč Učitel naživo?
Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí 
k lepšímu. Může jim pomoct najít svou vlastní hodnotu 
a uplatnit se ve světě. Takový učitel svou práci hluboce 
reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke 
spolupráci a odpovědnosti. Takové učitele tu chceme 
mít. Proto jsme se inspirovali tím nejlepším z českého 
i světového vzdělávání a vytvořili výcvik pro budoucí 
učitele. S týmem expertů jsme jej založili na rozvoji 
osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce 
a na dlouhodobé praxi ve školách.

Ověřili jsme si, že klíčem k přípravě dobrých učitelů je 
komunita, kde studenti na vlastní kůži zažívají to, co se 
učí. Vedeme je tak, jak chceme, aby oni vedli děti.

Připoj se k nám a staň se takovým učitelem!

Co získáš?

Jak se přihlásit?

sebevědomí učit, jasné směřování sebe jako učitele

dovednost navazovat s dětmi vztahy založené 
na důvěře a vést je k sebeřízení

dovednost vycházet z potřeb dětí a plánovat 
smysluplnou výuku

repertoár různorodých výukových metod, technik 
a postupů

dlouhodobou podporu a spolupráci v komunitě 
Učitele naživo

oprávnění učit na 2. stupni ZŠ a SŠ předmět(y) 
odpovídající tvému oboru (musíš mít Mgr./Ing.
ze svého oboru)

...a mnohem víc

Do dalšího ročníku se můžeš hlásit průběžně skrze 
naše webové stránky www.ucitelnazivo.cz.

Co je Učitel naživo?

Co tě na výcviku čeká?

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik 
s celkovým rozsahem 750 hodin. Je určen lidem, kteří 
chtějí učit děti na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, mají titul Mgr./
Ing. (i nepedagogického směru), ale chybí jim potřebné 
učitelské dovednosti a kvalifikace. Výcvik pořádá Učitel 
naživo, z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, o.p.s. Program je akreditován u MŠMT 
a v kombinaci s titulem Mgr./Ing. poskytuje oprávnění učit.

dlouhodobá praxe postupně na dvou školách
pozorování výuky, učení děti v páru s provázejícím 
učitelem i samostatně
příprava a reflexe výuky s provázejícím učitelem 
i spolužákem
praktické semináře a tréninky
spolupráce a vzájemné učení v komunitě 
Učitele naživo
mentorská podpora
exkurze na zajímavé školy v ČR i v zahraničí



Jan Barta

k ověřenému výcviku pro lidi, 
kteří se chtějí stát učiteli. Získej 
sebevědomí učit díky rozsáhlé 
praxi a sdílení zkušeností 
v komunitě zapálených.

Přidej se

Projekt také podporují

Děkujeme

Kontaktujte nás
Ladislava Hadravová, +420 724 160 947 
ladislava.hadravova@ucitelnazivo.cz
Učitel naživo, z. ú. , IČO: 06620043,
Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Výcvikové prostory: Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4
www.ucitelnazivo.cz

prof. Jan Sokol – Fakulta humanitních studií UK
Ondřej Liška – bývalý ministr školství 
Tomáš Řehák – ředitel Městské knihovny Praha
doc. Daniel Münich – CERGE-EI, think-tank IDEA 
prof. Tomáš Halík – Filozofická fakulta UK
prof. Vladimíra Spilková – Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice  
...a mnoho dalších

Očima našich absolventů

Marie Bukovjanová, učitelka na ZŠ Velké Popovice, 
absolventka Učitele naživo

www.ucitelnazivo.cz


