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1. Úvod
Relevantní strategické dokumenty je jedna z kapitol analýzy v rámci projektu ORP Říčany –
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, reg. č. Cz.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643. Jedná se o
aktualizaci údajů pro nové období realizace MAP. Kapitola věnující se strategickým
dokumentům, které se dotýkají území Říčanska jsou zpracovány z hlediska národní úrovně,
krajské úrovně a místní úrovně. Cílem dokumentu je zajistit přehlednost a aktuálnost v různých
typech strategií, které se dotýkají vzdělávání v dotčeném regionu.

2. Relevantní strategické dokumenty v MAP ORP Říčany
Na úrovni MAP dochází k propojení dílčích strategických priorit, které již byly v území nebo jeho
části vytvořeny. Již definované priority České republiky, Středočeského kraje, ORP Říčany a
Místních akčních skupin a mikroregionů na území jsou základem pro strategicky rámec místního
akčního plánu v ORP Říčany.
V následující kapitole budou představeny relevantní dokumenty hierarchicky od těch, které mají
celonárodní dosah, až po ty na lokální úrovni. Vytčeny z nich budou základní cíle a priority,
jejichž průsečíkem je strategický rámec.

2.1.Národní a nadnárodní úroveň
Tabulka č. 9 – Seznam dokumentů národní a nadnárodní úrovně s odkazy

Název

Odkaz

Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky
2015–2020
Strategie sociálního začleňování 20142020
Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016–
2018
Strategie digitálního vzdělávání

http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky2020
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamervzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020
Strategie regionálního rozvoje ČR 20142020

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenova
ni_2014-20.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2
016_2018.pdf
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalnihovzdelavani-do-roku-2020
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-naobdobi-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategieregionalniho-rozvoje-cr-2014-2020?typ=download
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Akční plán strategie regionálního rozvoje
ČR 2017–2018
Dohoda o partnerství pro programové
období 2014-2020
Evropa 2020
Strategický rámec udržitelného rozvoje
ČR
Záměr rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti v základním vzdělávání
Národní plán výuky cizích jazyků

Strategie celoživotního učení ČR
Strategie romské integrace do roku 2020
Koncepce podpory sportu 2016–2025
Strategický rámec Česká republika 2030

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/akcni-planrealizace-strategie-regionalniho-rozvoje-cr-20172018?typ=download
https://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
https://www.cr2030.cz/strategie/wpcontent/uploads/sites/2/2018/05/TISK_Příloha-č.-1_Indikátoryke-specifickým-cílům-ČR-2030.compressed.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zamerrozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v
http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf
http://www.msmt.cz/ministerstvo/podnety-k-vyuce-cizichjazyku-v-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vláda-vzdelavani/strategiecelozivotniho-uceni-cr
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romskekomunity/Strategie-romske-integrace-do-roku-2020.pdf
http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-20162025
https://www.cr2030.cz/strategie/wpcontent/uploads/sites/2/2018/05/TISK_Příloha-č.-1_Indikátoryke-specifickým-cílům-ČR-2030.compressed.pdf

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Klíčový dokument pro české školství, který je zároveň podmínkou pro čerpání dotací z fondů
Evropské unie. Definitivně nahradil Národní program rozvoje vzdělávací soustavy (tzv. Bílou
knihu) z roku 2001. Na novou strategii vzdělávací politiky naopak naváží další dokumenty, které
ji rozpracují do dílčích opatření.
Stanovuje základní tři priority:
1) snižování nerovnosti ve vzdělávání
• zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče, zavést povinný
poslední ročník předškolního vzdělávání, specificky podporovat účast na
předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním vyloučením
• snížit počet odkladů školní docházky, resp. Je povolovat pouze ve výjimečných
případech a provázat je se systémem přípravných tříd
• zlepšovat kvalitu vzdělávaní na druhém stupni základní školy jako hlavního
vzdělávacího proudu
• podporovat kompenzaci všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a to
na principu individualizace podpory
• do společné části maturitní zkoušky povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od
roku 2020, v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu
v základním a středním vzdělávání
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•
•

podpořit další profesní růst absolventů oborů středního vzdělávání bez maturitní
zkoušky zavedením mistrovské zkoušky
udržet otevřený přístup k terciárnímu vzdělání

2) podpora kvalitní výuky a učitele
• dokončit a zavést kariérní systém pro učitele a zlepšovat podmínky pro jejich práci
• modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů
• posílit význam kvalitní výuky ve vysokoškolském vzdělávání
• modernizovat systém hodnocení na úrovni dítěte, žáka a studenta a školy
3) odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému
• ustavit Národní radu pro vzdělávání
• zlepšit dostupnost a kvalitu informací o vzdělávacím systému
• systematicky využívat výsledky výběrového testování výsledků žáků jako zpětnou
vazbu o fungování vzdělávacího systému
• otevřeně a srozumitelně prezentovat změny rodičům i širší veřejnosti
• zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké veřejnosti
Autoři strategie si uvědomují, že v posledních dekádách prošlo české školství radikálními
změnami. Nyní je potřeba situaci stabilizovat a zaměřit se na cílené zlepšování činností ve všech
částech a na všech úrovních, zejména pak na těch nejnižších. Zároveň je třeba věnovat
adekvátní pozornost všem hlavním typům vzdělávacích příležitostí, tedy nejen formálnímu
vzdělávání, ale rovněž vzdělávání neformálnímu a rozrůstající se oblasti informálního učení.
V souladu s cíli strategie EU pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 je důraz kladen na snížení
podílu osob, které nedokončí středoškolské vzdělání, a zvýšení podílu těch, kteří získají vzdělání
vysokoškolské.
Smyslem vzdělávání mají být dle strategie vyjádřen čtyři hlavní cíle: 1) osobnostní rozvoj
přispívající ke zvyšování kvality lidského života, 2) udržování a rozvoj kultury jako soustavy
sdílených hodnot, 3) rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární
společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí, 4) příprava na pracovní uplatnění.
Komparativní výzkumy dokazují, že vzdělání má pro lidi všeobecný přínos – lepší uplatnění na
trhu práce přináší člověku i větší spokojenost se sebou samým, pomáhá mu zvyšovat životní
úroveň, přímo tak může ovlivnit i jeho zdraví a délku života. Oproti tomu lidi s nízkým vzděláním
ohrožuje často řada patologických jevů, jako jsou alkoholismus, drogy nebo gamblerství.
Ve srovnání s ostatními státy nedochází v České republice ke klesání úrovně vzdělávání, je ale
známo, že znalosti českých žáků jsou oproti znalostem jejich zahraničních kolegů nekonzistentní
a obecně průměrné. Proto je třeba klást důraz na zefektivnění výuky, aby žáci disponovali
znalostmi a dovednostmi potřebnými pro osobní i občanský život v moderní společnosti a aby
jim jejich vzdělání zároveň pomáhalo k dobrému uplatnění na současném i budoucím trhu
práce.
Co se týká odstraňování nerovnosti ve vzdělávání, je třeba zajistit, aby kvalitní výuka byla
dostupná pro každé dítě či mladého člověka v každé škole. Specifickou pozornost přitom bude
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třeba zaměřit na rozšíření vzdělávacích příležitostí pro některé cílové skupiny, tak aby jejich
vzdělanostní potenciál mohl být maximálně naplňován. Z výše uvedených poznatků plyne
potřeba kompenzovat znevýhodnění dětí, žáků a studentů daná zejména jejich
socioekonomickým a kulturním zázemím. K tomu je možné použít rozmanité formy
neformálního vzdělávání a informálního učení. Dále je třeba posilovat prvky inkluzivity
vzdělávacího systému.
Dalším cílem strategie je zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a rané péče.
V současné době je vysoká míra účasti na předškolním vzdělávání u předškoláků (88 % dětí
v populačním ročníku) a u čtyřletých dětí. U mladších dětí však prudce klesá – u tříletých dětí
činí 77 % a u mladších tří let jen 27 %. V posledních letech se předškolní péče s nástupem silných
ročníků potýká s kapacitními problémy.
V České republice je navíc zásadním problémem naprostá absence fungujícího systému rané
péče. Matky jsou z toho důvodu na dlouhé rodičovské dovolené. K tomu je ještě třeba doplnit
nedostatek zkrácených pracovních úvazků. Potenciál takových žen je pak promrhán.
Následující cíl strategie je popsán slovy „Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání
a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu“. Rané rozdělování dětí do
různých vzdělávacích proudů způsobuje, že se posiluje vliv rodinného zázemí na volbu
vzdělávací dráhy, a tím zůstává nevyužit potenciál mnoha mladých lidí. Jako problémové jsou tu
brány odklady školní docházky, dále pak výběr dalšího vzdělání v páté třídě – různé výběrové
třídy, přestup na osmiletá gymnázia, u nichž je dokázáno, že jejich výuka nevede k prohloubení
znalostí, ale spíše jde o školy, které soustředí studenty z dobře situovaných rodin. Dalším
problémem jsou různé alternativy učebních postupů za úplatu – např. jazykové třídy, zájmové
útvary, mimoškolní aktivity.
Typicky je třeba zaměřit se na osvětu rodičů a společnosti, vzdělávání učitelů, ředitelů a
úředníků, přehodnocení role víceletých gymnázií v systému, sjednocení vnímání kvality ve
výkonech žáků i učitelů a podporu pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání, které ale
nepovede k předčasné selekci, a tvorbu systému specializovaných pedagogických, sociálních a
psychologických služeb, které pomohou pedagogům vyrovnat se s péčí o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.
Dalšími cíli jsou podpora společných prvků ve středním školství – problém je zejména u nízké
úrovně znalostí u žáků nematuritních oborů. Je proto třeba zajistit, aby žáci těchto i maturitních
oborů byli připraveni na praxi. Nebude podporována předčasná specializace, ale naopak získání
obecných, základních dovedností, které pomohou žákům v dalším výběru.
Dále je třeba udržet otevřený přístup k rozmanité nabídce terciárního vzdělání a vytvářet
podmínky pro snazší přechod absolventů na trh práce.
Druhou základní prioritou strategie je podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového
předpokladu. Společnou charakteristikou vzdělávacích systémů obecně považovaných za
úspěšné je významná pozornost věnovaná výběru, počáteční přípravě a průběžné profesní
podpoře učitelů. Je třeba dokončit a zavést kariérní systém pro učitele a zlepšovat podmínky
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pro jejich práci, modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů a dále
podpořit další vzdělávání pedagogů.
Důležitou otázkou je rovněž systém hodnocení na úrovni dítěte, žáka a studenta tak, aby jej
motivoval k dalšímu studiu.
Třetí a poslední prioritou strategie je odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.
V posledních 15 letech došlo k jisté decentralizaci v oblasti rozhodování, což však ve výsledku
vedlo k velké roztříštěnosti a k problémům s koordinací vzdělávacích politik na úrovni státu,
kraje a obcí. Je proto třeba dobře sledovat dlouhodobé záměry vzdělávacího systému a shora
provádět evaluaci výsledků zavádění jednotlivých opatření.
Co se týká nástrojů vzdělávací politiky, tak strategie vymezuje tři: regulativní, ekonomické
a informační. Z legislativního pohledu se v následujících letech očekávají jen novely stávajících
zákonů – školského a vysokoškolského a dále změny v podzákonných předpisech. Na finanční
rovině jsou zahájeny přípravy komplexní reformy financování regionálního školství ze státního
rozpočtu. Přehodnoceno bude zejména projektové plánování na školách, které vede k jejich
nekoordinovatelnosti. Nově by mělo projektové řízení mít jasný cíl, soulad se strategií vzdělávací
politiky i návaznost na předešlé aktivity. Důraz klade strategie především na třetí nástroj –
informační. Je zjevné, že v systému je již nyní poptávka po větší osvětě a podpoře. Klíčovým
pojmem takové teorie změny je „zvyšování kapacit“ (capacity building), které lze vymezit jako
zvyšování těch schopností jednotlivců, institucí i celého vzdělávacího systému, které pomáhají
k efektivnějšímu učení každého žáka a studenta.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015–2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 20152020 navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení
dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání,
zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podpora středního odborného školství, přiměřený
rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve
společnosti a na trhu práce a kariérní systém a standard profese učitele.
Opatření jsou podrobně rozpracována do podopatření včetně uvedení termínu, zdroje
financování a gesce. Dále je součástí dlouhodobého záměru pasáž s podrobnými statistickými –
zabývá se kvantitativním vývojem jednotlivých úrovní vzdělávání. Zvláště odkládané rodičovství
silných ročníků 70. let způsobilo, že je nyní nedostatek kapacit v základních školách. Oproti tomu
klesá počet studentů ve středním a vyšším školství.
Strategie sociálního začleňování 2016–2020
Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku
2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních
fondů Evropské unie (dále jen „EU“) v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled
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opatření majících vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů
a zdrojů. Strategie vychází z „Dlouhodobé vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast
sociálního začleňování“ schválené ministrem práce a sociálních věcí v květnu 2012, zahrnuje
však i oblasti překračující hranice resortu, které mají významný vliv na sociální začleňování osob.
Účelem strategie je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a sociálního vyloučení, ke
kterému se ČR zavázala v rámci evropského cíle v této oblasti strategie Evropa 2020
K obecným cílům sociálního začleňování patří:
• zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a
službám;
• prevence rizika sociálního vyloučení;
• pomoc nejvíce zranitelným;
• mobilizace všech relevantních aktérů
Ve vztahu ke vzdělávání jsou nejdůležitějšími cíli strategie „podpora rodiny“ a „zajištění rovného
přístupu ke vzdělání“:
A. Cíl „podpora rodiny“ - Zajistit dostupné, provázané a kvalitní služby pro rodiny, děti a mládež.
Posílení ekonomické stability rodin a jejich samostatnost s důrazem na svobodu volby rodinné
strategie, zejména v oblasti slaďování profesního, rodinného a osobního života.
Opatření (ve vztahu ke vzdělání): c) Zajištění systémové podpory rodin při výchově dětí se
specifickými potřebami;
d) Zajištění odpovídající a standardy garantované kvality širokého spektra služeb pro rodiny,
děti a mládež;
f) Realizace opatření k podpoře flexibilních forem práce a dalších opatření v oblasti slaďování
profesního, rodinného a osobního života (motivovat zaměstnavatele k realizaci pro-rodinných
opatření, včetně flexibilních forem práce);
g) Rozvoj služeb péče o děti, jejich dostatečné kapacity a místní dostupnosti;
h) Rozvoj nízkoprahových služeb na podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou
kluby matek, mateřská centra, předškolní kluby nebo rodičovské skupiny založené na principu
svépomoci;
ch) Realizovat dotační podporu prorodinných organizací poskytujících služby pro rodiny, včetně
rodin se specifickou potřebou;
i) Zajištění a podpora komunikace se všemi aktéry v oblasti rodinné politiky (rozvíjet spolupráci
s územními samosprávnými celky při zajištění regionální rodinné politiky);
l) Průběžné vzdělávání a odborná podpora všech aktérů systému sociálně-právní ochrany dětí;
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Komentář: V ČR představují děti a rodiny s dětmi podstatnou skupinu významně ohroženou
chudobou a sociálním vyloučením. Podepisuje se na tom zejména změna ve struktuře populace
a domácností, a to především nárůst počtu domácností s pouze jedním rodičem. Vysledovat lze
nízkou míru zaměstnanosti u matek pečujících o děti do věku 12 let. Matky musejí u malých dětí
do cca 4 let věku volit celodenní rodičovskou péči, neboť možnosti práce na částečný úvazek
jsou omezené (zaměstnavatelé je tolik nenabízejí, navíc je tato práce hůře placená než
celoúvazková) a rovněž je nedostatek služeb péče o dítě takto nízkého věku. Vzhledem k
současné porodnosti, která již osmý rok za sebou překročila 100 tisíc dětí ročně, se stěžejním
problémem stává nedostatečná kapacita zařízení služeb péče o děti, a to přesto, že se počet
živě narozených dětí v ČR od roku 2009 trvale snižuje. V souvislosti s tím Evropská komise v
rámci svého Doporučení č. 4 ČR doporučuje „Výrazně zvýšit dostupnost zařízení péče o děti
podporujících sociální začlenění se zaměřením na děti do tří let a zvýšit účast romských dětí, a
to zejména přijetím a provedením zákona o službách péče o děti a zvýšením kapacity veřejných
i soukromých služeb péče o děti“.
B. Cíl: Zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny
Opatření (ve vztahu k MAP): a) Zajistit podmínky (materiální, technické, finanční, personální)
pro vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu pro všechny děti, žáky a studenty;
b) Zkvalitnění a rozvoj poradenského systému za účelem zajištění rovného přístupu ve
vzdělávání (od předškolního po vysokoškolské, vč. prevence rizikového chování);
c) Zajištění podpory rovného přístupu ve vzdělávání prostřednictvím mimoškolních aktivit
(podpora efektivního zájmového a neformálního vzdělávání);
d) Minimalizace rizik spojených s rizikovým chováním u dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami prostřednictvím podpory standardizovaných a certifikovaných služeb v
oblasti primární prevence rizikového chování ve vzdělávání, ve spolupráci s rodinou a sociálními
službami;
e) Podpora rozvoje a tvorby místních strategií rozvoje výchovně vzdělávací soustavy a
systematické sociálně pedagogické intervence v domácnostech ohrožených sociálním
vyloučením;
f) Podpora poradenských, intervenčních a aktivizačních služeb v činnosti vzdělávacích institucí;
g) Podpůrné služby k získání a dokončení vzdělání pro osoby ze sociálně znevýhodňujícího
prostředí podporujících jednak samotné žáky a studenty ve studiu, tak jejich rodiče v podpoře
svých studujících dětí
h) Propojení a spolupráce škol, rodin, sociálních služeb a orgánů sociálně právní ochrany dítěte.
Komentář: Kvalita předškolní výchovy a primárního vzdělávání je významnou determinantou
vzdělavatelnosti člověka v pozdějším věku a podstatným faktorem pro sociální integraci.
Napomáhá ke snižování sociálních rozdílů a představuje efektivní opatření k výraznému
snižování nákladů budoucích sociálních politik. Investice do kvalitního a široce dostupného
počátečního vzdělávání představují velké úspory budoucích sociálních výdajů. Vzdělanostní
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struktura v ČR je typická vysokým podílem osob se středním vzděláním. V současné době se
prodloužila doba, kterou mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému. Zároveň je Česká republika
zemí s rekordně nízkou mírou předčasných odchodů ze škol.
Malá pozornost je zde však věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
(znevýhodněným zdravotně i sociálně). České školství není schopno dostatečně vyrovnávat
handicapy znevýhodněných žáků a rozvíjet individuální potenciál každého žáka, a to včetně těch
nadaných a talentovaných. Podobně jako v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy je tu upozorňováno na předčasné rozřazování dětí – jde o selekci
způsobenou omezenou dostupností předškolních zařízení, rozřazováním dětí při vstupu na
základní školy velmi rozdílné kvality nebo do víceletých gymnázií.
Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016–2018
Jedná se o dokument navazující na Strategii vzdělávací politiky ČR a Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Akční plán je rozdělen do tří částí:
A. Prioritní úkoly MŠMT – část věnovaná MŠMT ve vztahu k Evropské komisi
•

A1. Zrušení přílohy RVP ZV-LMP a revize Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání
• A2. Prováděcí předpis k § 16 novely školského zákona
• A3. Diagnostické nástroje - Jsou již zavedeny diagnostické nástroje a systém diagnostiky
a evidence speciálních vzdělávacích potřeb pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí, které slouží k identifikaci podpůrných opatření, které žák potřebuje, a dále
metodické dokumenty pro práci s těmito nástroji
B. Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém – pět strategických cest, které mají vést k naplnění vize
inkluzivního a kvalitního vzdělávacího systému
•

•

Čím dříve, tím lépe – zavedení povinného předškolního vzdělávání od pěti let, místní
navýšení potřeb kapacit mateřských škol s podporou obcí, včasná diagnostika potíží a
účinná podpora dětí a žáků v předškolním věku, zajištění podpůrné a motivační sítě pro
rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči, legislativní a metodická podpora přijetí dětí a
žáků se SVP ze spádového území, včasné plánování a podpora žáků se SVP při přechodu
mezi stupni vzdělání, podpora efektivní a cílené primárně preventivní aktivity určené
žákům i pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s výskytem
rizikového chování, preventivně výchovná péče a transformace systému institucionální
výchovy.
Inkluze je přínosem pro všechny – systémová dlouhodobá podpora partnerské
spolupráce VŠ, NNO, krajů, zástupců zřizovatelů škol, ředitelů a vynikajících
pedagogických pracovníků, vytvoření podpory pro inkluzivní vzdělávání na středních
školách v krajích, realizace školských inkluzivních koncepcí krajů, podpora inkluzivního
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vzdělávání v místě a ve školách, místní akční plány rozvoje vzdělávání, podpora
inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, podpora škol,
pedagogických pracovníků a žáků v rozvoji formativního hodnocení, podpora žáků ze
strany asistentů pedagoga a dalších, metodická podpora škol v oblasti prevence
rizikového chování na školách, podpora systémové práce s žáky s odlišným mateřským
jazykem, podpora začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání.
Vysoce kvalifikovaní odborníci – podpora kvality počáteční přípravy pedagogických
pracovníků, standard učitele a ředitele v zaměření na rozvoj potenciálu každého žáka,
podpora průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, školních psychologů
a speciálních pedagogů.
Podpůrné systémy a mechanismy financování – vytvoření podpůrného systému v oblasti
poradenství, které je zajišťováno školními poradenskými pracovišti ve školách (výchovní
poradci, školní metodici prevence, školní psychologové) a školskými poradenskými
zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra);
finanční zajištění Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.
Spolehlivá data – změny v činnosti České školní inspekce, změny evidenčního systému
a statistik žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí, plnění monitorovacích indikátorů
OP VVV, monitoring Strategie romské integrace 2020.
C. Ze školy do práce – soubor opatření a aktivit, která vedou lepšímu přístupu k zaměstnání
a k celoživotnímu učení u cílové skupiny absolventů škol ohrožených na trhu práce. Cílem je
zajistit takové parametry vzdělávacího systému, které společně s opatřeními na podporu
zaměstnanosti pomohou vládě ČR garantovat, že každý mladý člověk do 25 let dostane kvalitní
nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže, a to do 4 měsíců poté,
co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání anebo odešel ze systému formálního
vzdělávání
Cílem Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 je připravit a podpořit
všechny složky systému tak, aby od 1. září 2016 bylo možné začít realizovat změny, které
přinesla novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání školský zákon).
Strategie digitálního vzdělávání
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky
ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Digitálním vzděláváním rozumíme zjednodušeně takové
vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií
a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje jak vzdělávání, které
účinně využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, tak vzdělávání, které rozvíjí
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digitální gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce, kde
požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále rostou.
Smyslem strategie je především:
• otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních
technologií,
• zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
• rozvíjet informatické myšlení žáků.
K tomu bude potřeba realizovat řadu aktivit v těchto směrech:
• Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
• Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků.
• Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů.
• Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.
• Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
• Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky
a do života školy.
• Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.
Koncepce podpory mládeže 2014–2020
Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži, resp. mladým lidem do 30
let. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,
zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního
stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální
rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.
Koncepce má tři hlavní pilíře:
1. Usnadnění procesu přerodu mladého člověka v samostatného jedince zodpovědného za
svůj život, svoji rodinu, komunitu a společnost
2. Orientace na skutečné potřeby a možnosti mladých lidí
3. Podpora potenciálu mladých lidí pro rozvoj společnosti
Hlavní část Koncepce 2020 určuje 13 strategických cílů státní politiky ve vztahu k mládeži, které
dále rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů, přičemž
stěžejní a průřezové jsou první dva:
SC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům
SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím
SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a
neformálním vzdělávání
SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k
jejímu aktivnímu využití
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SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže
SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické
a duševní zdraví a morální odpovědnost
SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování
společenského a demokratického života
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a uznávání
dobrovolných činností
SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi
SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich
environmentální gramotnost
SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií
SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Strategie je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje, je nástrojem
realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální
rozvoj. Zahrnuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR (především na úrovni obcí
s rozšířenou působností), jejíž závěry se odrážejí v návrzích cílů, priorit a konkrétních
opatření definovaných pro potřeby regionálního rozvoje. Implementační část nastavuje systém
realizace regionálního rozvoje v rovině řídící i koordinační a monitorovací na
centrální/sektorové i regionální úrovni po stránce instrumentální (nástrojové), institucionální a
zdrojové.
Co se týká ORP Říčany, je v dokumentu klasifikována jako závislý konkurenceschopný
mikroregion, který těží z hospodářské vyspělosti makroregionálního centra – hlavního města, a
to prostřednictvím procesů suburbanizace obytných a ekonomických aktivit. Říčany jsou tu
dokonce uvedeny na prvním místě, a to před Černošicemi, Brandýsem nad Labem-Starou
Boleslaví a Kralupy nad Vltavou. Dokument zde doporučuje u těchto SO ORP je optimalizovat
propustnost hlavních dopravních tepen do jádra, na kterém jsou dané mikroregiony závislé.
Rovněž je třeba dbát na udržitelnost kvality života v těchto oblastech, neboť jsou vystaveny
velkému tlaku na využití orné půdy pro stavební účely.
V oblasti školství dokument obecně rozebírá populační vlnu, která vyvrcholila roku 2008, kdy se
narodilo 120 tis. dětí a od té doby porodnost klesá o 1 tis. dětí ročně. Nejvíce dětí přibylo v Praze
a ve Středočeském kraji. Následně vlna zasáhne první stupeň základních škol, kde se dá do roku
2017 předpokládat nárůst žáků. Ve věkové skupině žáků druhého stupně základních škol
dosáhne tato vlna vrcholu roku 2020. Rozmělněna však bude mezi ZŠ a víceletá gymnázia, kam
v průměru odchází 12 % žáků.
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Strategie regionálního rozvoje vidí následující cesty, kterými se bude ubírat české školství:
V současné době obecně kraje řeší optimalizaci středního školství, a to kvůli poklesu počtu žáků.
Dá se očekávat slučování středních škol. V úrovni předškolního a základního školství zesílí tlak
na koncentraci škol do větších sídel. Posílí se proces „dítě jede do školy s rodičem do místa jeho
zaměstnání“. Dokument upozorňuje, že bez aktivní politiky obcí dojde k redukci počtu
mateřských a základních škol v malých obcích nebo mikroregionech. Naopak dále porostou
problémy předškolního a základního školství u obcí v zázemí velkých měst. Tento nedostatek
však bude dočasný a ve fázové posunu odezní během 6–10 let.
Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017–2018
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017–2018 je krátkodobým realizačním plánem
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, která je základním koncepčním dokumentem
státu v oblasti regionální politiky. Hlavním cílem Akčního plánu je konkretizovat aktivity státu
při realizací cílů české regionální politiky v období 2017–2018 a uvést přehled finančních zdrojů
státu, kterými bude podpora regionálního rozvoje v daném období disponovat. Konkrétně v
březnu 2017 předpokládal dokument vyhlášení výzvy OP VVV pro implementaci Krajských
akčních plánů rozvoje vzdělávání, výzva stejného operačního programu pro implementaci MAP.
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020,
ve kterých bylo pro Českou republiku vyčleněno téměř 24 miliard korun.
Dohoda o partnerství analyzuje na základě evropských, národních i regionálních strategických
dokumentů současnou socioekonomickou situaci České republiky, zdejší disparity, rozvojové
potřeby a potenciál. Definuje priority a očekávané výsledky pro celé programové období. Tato
analýza je klíčovým ukazatelem, kam bude směřována podpora z ESI fondů. Součástí Dohody o
partnerství jsou mimo jiné i základní implementační opatření či popis integrovaných přístupů.
Nedílným obsahem dokumentu je i příloha k naplňování předběžných podmínek, což je soubor
opatření, která musí být splněna, aby Česká republika mohla čerpat finanční prostředky z ESI
fondů.1
Rozvoj vzdělávání je v dohodě zahrnut pod národní rozvojovou prioritu „Zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky“. Dokument popisuje hlavní problémy českého vzdělávacího
systému a potřeby změn:
•

1

Nízká kvalita počátečního vzdělávání – je třeba zajistit schopnost absolventů flexibilně
reagovat na změny, iniciovat a zavádět inovace a uplatnit se na trhu práce (zvláště je
třeba posilovat klíčové kompetence). Rovněž je potřeba zvýšit kvalitu práce ředitelů a

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
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•

•

•

•

pedagogů – jejich postavení nemá v současné době odpovídající společenskou prestiž
ani adekvátní ohodnocení. Úroveň negraduální pedagogické přípravy je nízká a
nepřizpůsobuje se potřebám praxe společenského a technického rozvoje.
Nedostatečná dostupnost a kvalita předškolního vzdělávání – v současné době
kulminuje situace spojená s nárůstem počtu dětí ve věku 3–5 let. Postupně se
nedostatek kapacit přesune do základního školství. Jedná se zvláště o regionální
problém velkých měst a jejich periferií. Dalším problémem jsou rozdíly v materiálnětechnickém vybavení jednotlivých škol a školských zařízení. Digitální a otevřené
vzdělávací zdroje a software pro individualizaci výuky jsou využívány neefektivně, což je
dáno jak nízkými kompetencemi učitelů, tak nízkým technickým vybavením, a dále
nedostatečnou vnitřní konektivitou škol a špatným připojením k internetu ve
venkovských oblastech obecně.
Rovný přístup ke vzdělání – v rámci EU je Česká republika jednou se zemí, která má nízké
procento v hodnotách míry předčasného ukončování školní docházky, na druhou stranu
existují ohrožené skupiny znevýhodněné v přístupu ke vzdělání – rodinné zázemí zde
ovlivňuje výsledky vzdělání. Vedení škol se nedostatečně soustředí na pokrok a výsledky
žáků a pozdě nebo nedostatečně identifikuje vzdělávací potřeby, školy jsou rovněž
nedostatečně otevřené komunikaci s rodiči. To vše pak vede k nízké úrovni
individualizace vzdělávání každého dítěte tak, aby mohlo dosáhnout svého osobního
maxima. Všechny tyto problémy se projevují nízkým podílem znevýhodněných dětí na
předškolním vzdělání, které tento hendikep provází celou školní drahou a vede např.
k tomu, že si tyto děti volí nematuritní obory nebo předčasně opouštějí školu.
Důsledkem nedostatečného rozvoje individuálních potřeb žáků je pak špatný vztah ke
škole.
Nedostatečná úroveň strategického vedení vzdělávání k lepším výsledkům na všech
úrovních počátečního vzdělávání, spojená též se změnami danými decentralizací a
zvýšením autonomie škol, a slabá schopnost systému fungovat na principech
evidencebased policy. V ČR není rozvinutý monitoring kvality výsledků vzdělávací
činnosti.
Nesoulad vzdělávání s požadavky trhu práce – pro konkurenceschopnost ekonomiky je
závažným problémem nedostatečná dostupnost kvalifikovaných pracovníků pro
technologicky a znalostně náročná odvětví. Více než polovině českých firem chybí
technicky vzdělaní lidé. V posledních letech roste počet absolventů VŠ, ovšem tento jev
není doprovázen tlakem na udržení či zvýšení kvality vzdělání. Středoškolské obory jsou
příliš úzce zaměřeny a navíc chybí klíčové kompetence absolventů, což je ale základní
požadavek firem. Je třeba posílit spolupráci tuzemských firem se školami, aby nebyla
výuka tolik odtržena od praxe, zvýšit vzdělání pedagogů a prohloubit spolupráci
s kariérními poradci. Také je třeba upgradovat vybavení škol – zvláště u technických
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•

•

•

oborů, kde je vývoj rychle kupředu. Obecně je také třeba zvednout zájem o technicky
náročné obory, popularizovat je.
Neuspokojivá kvalifikační struktura v oblasti zemědělství - nedostatečný příliv
kvalifikovaných pracovníků do zemědělství a lesnictví a neuspokojivá kvalifikační
struktura stávajících pracovníků neumožňuje přijímat nejnovější poznatky a inovovat
výrobní postupy a technologie.
Územní rozdíly - v řadě regionů se projevuje a prohlubuje nesoulad mezi oborovou
strukturou středního a vysokého školství a nesoulad struktury absolventů s požadavky
trhu práce. Pro střední školy vč. odborných je problémem posledních let pokles počtu
žáků v důsledku demografického vývoje. V budoucnu poroste meziregionální diverzita
mezi obcemi v periferiích, převážně emigračních, a obcemi v imigračních oblastech. Jako
protitlak je důležité zachování dostupnosti kvalitního předškolního a základního vzdělání
ve venkovském prostoru a posílení komunitní role školy jako centra celoživotního učení.
Rovněž se zvýšily nároky na zajištění kapacity předškolního a základního školství a jsou
nerovnoměrně rozprostřené po ČR. Především je nutné zajistit dostatečné kapacity v
zázemí velkých měst a dalších místech se vzrůstající demografií a ekonomickým růstem.
Nepřipravenost místních vzdělávacích soustav reagovat adekvátně na potřeby dětí se
SVP, zejména děti se sociálním znevýhodněním, specificky romské.

Evropa 2020
Evropa 2020 je desetiletou strategií Evropské unie, která se zaměřuje na vytváření pracovních
míst a hospodářský růst. Byla zahájena v roce 2010 s cílem vytvořit podmínky pro inteligentní
a udržitelný růst podporující sociální začleňování. Za tímto účelem bylo v rámci strategie
stanoveno pět hlavních cílů, které by Unie měla do konce tohoto desetiletí dosáhnout. Ty se
týkají zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, otázek klimatu a energetiky, vzdělávání, sociálního
začleňování a snižování chudoby. Jsou následující:
1. Zaměstnanost
• Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let.
2. Výzkum a vývoj
• Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie.
3. Změna klimatu a udržitelné zdroje energie
• Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou
vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990.
• Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %.
• Zvýšit energetickou účinnost o 20 %.
4. Vzdělávání
• Snížit míru nedokončení studia pod 10 %.
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Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva.
5. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
• Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě.a sociálním vyloučení nebo jsou
na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení.
Všechny uvedené cíle dávají celkový obrázek toho, co by měla Evropská unie v hlavních
parametrech do roku 2020 splňovat, jsou převáděny do podoby vnitrostátních cílů, aby každý
členský stát mohl kontrolovat, jak na tom v plnění cílů je v porovnání s ostatními, nevyžadují
rozdělení nákladů – jedná se o společné cíle, kterých lze dosáhnout optimální kombinací
opatření ze strany členských států i Evropské unie, jsou propojené a vzájemně se podporují
(zlepšení výsledků ve vzdělávání pomáhá zvyšovat zaměstnanost a snižovat chudobu) – větší
podíl výzkumu, vývoje a inovací v hospodářství spolu s rozumnějším využíváním zdrojů přispívá
ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst, investice do ekologických
technologií pomáhá zmírňovat klimatické změny a vytvářet nové obchodní příležitosti a nová
pracovní místa.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Na oblast vzdělávání se primárně zaměřuje priorita 2.3 „Rozvoj lidských zdrojů, podpora
vzdělávání, výzkumu a vývoje“, která patří pod prioritní osu 2 „Ekonomika a inovace“. V rámci
této priority jsou stanoveny dva cíle:

•

•

Cíl 1: Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů - Cílem je poskytnout všem skupinám
populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací
použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro
uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě, v souladu s principy udržitelného
rozvoje a v zájmu zajištění konkurenceschopnosti České republiky a zajistit kvalifikované
pracovní síly pro budoucí hospodářské aktivity a pro poskytování veřejných a veřejně
prospěšných služeb.
Cíl 2: Podpořit výzkum, vývoj a inovace - Cíl je orientován nejen na podporu
průmyslového výzkumu a vývoje, ale i na zlepšení pozice české vědy ve všech oborech.
Podpora bude realizována zejména prostřednictvím zlepšení spolupráce výzkumných a
vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou pro urychlené zavádění nových poznatků
a nových technologií do praxe, pro vznik a rozvoj technologicky orientovaných firem
(ochrana duševního vlastnictví atd.). Podporovány budou aktivity vedoucí k propojení
akademické, výzkumné a průmyslové sféry, transfer technologií na míru, vznik center
pro ochranu práv firem k intelektuálnímu vlastnictví, programy zapojení studentů VŠ do
inovativních procesů firem, školení a odborné semináře, poradenství nutné v prvních
fázích začátku podnikání apod.
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Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání
Dokument, který je vymezen na období pěti let (2013–2018), si klade za cíl vytvořit předpoklady
pro zvýšení úrovně čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České republice, která je
nezbytnou podmínkou pro rozvoj klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů
vzdělávání a odborné přípravy. Zároveň je jakýmsi pilotním projektem v tvorbě podobných
strategických dokumentů, neboť do budoucna bude možné/třeba rozvíjet i další gramotnosti
(např. přírodovědně-technickou). Čtenářská gramotnost navíc ovlivňuje výsledky ve všech
ostatních gramotnostech (dokument upozorňuje na těsné propojení těchto dovedností s
prostředím informačních a komunikačních technologií).
Pojetí gramotností: Čtenářská gramotnost je schopnost jedince porozumět textu, přemýšlet o
něm a používat jej k dosahování určených cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k
aktivnímu začlenění do života lidského společenství.2 Matematická gramotnost je schopnost
jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky
a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého,
zainteresovaného a přemýšlivého občana.3
Záměr rozvoje gramotností doporučuje tři skupiny opatření:
1. Přesnější a konsenzuální vymezení cílů základního vzdělávání v oblasti čtenářské
a matematické gramotnosti prostřednictvím diskuze širokého spektra zainteresovaných
aktérů
2. Poskytování více informací aktérům o tom, nakolik se žákům daří těchto cílů dosahovat,
a lepší využití těchto informací pro vyučování a učení
3. Systém podpory směřující tam, kde je z tohoto hlediska situace dlouhodobě nepříznivá.
Dlouhodobým cílem je zvýšit úroveň čtenářské a matematické gramotnosti. Jde především o
změnu nepříznivého trendu vývoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků ukončujících
základní vzdělávání ve dvou základních parametrech: jednak z hlediska snižující se celkové
úrovně, jednak z hlediska rostoucích rozdílů mezi různými skupinami žáků. Je nutno dosáhnout
naopak toho, aby se zmenšil podíl žáků, kteří nedosahují minimální úrovně čtenářské a
matematické gramotnosti, a naopak aby se zvýšil podíl žáků s vysokým stupněm úrovně těchto
gramotností.
Dle dokumentu je třeba nejprve iniciovat veřejnou diskuzi k problému, dále pak vytvořit systém
sběru a využití informací o současné míře gramotnosti absolventů stupňů vzdělávání a dále pak
podpořit školy při zavádění efektivních strategií. S tím souvisí i změna systému hodnocení
učitelů a žáků.
2 Koucký, J., Kovařovic, J., Palečková, J. Tomášek, V. Učení pro život. Praha, MŠMT ČR, ÚIV a SVP PedF UK 2004.
3 Tamtéž.
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Národní plán výuky cizích jazyků
Cílem plánu je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových
kompetencí obyvatelstva České republiky. Na základních školách byla prostřednictvím RVP
zavedena výuka dvou cizích jazyků s tím, že anglický jazyk je povinný. Výstupní úroveň v 5
ročníku je jazyková úroveň A1 a směřuje k jazykové úrovni A2. V 9. ročníku je cílová jazyková
úroveň A2 a směřuje k jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Jazykové kompetence absolventů střední školy jsou stanoveny na úroveň B2 a
mohou ji přesáhnout podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Volba druhého cizího jazyka se bude odvíjet z podstaty mnohojazyčnosti tedy dostatečně široké
nabídky dalších jazyků (francouzština, ruština, italština, španělština a jiné.) V naší geografické
situaci to znamená především jazyků sousedních států (němčina, polština) mezi nimiž má
zvláštní postavení slovenština v návaznosti na tradici bilingvního státu. Slovenština se dá
zvládnout metodou „napříč předměty základní školy“, není nutné ji zařazovat jako další cizí
jazyk.
Na prvním místě je třeba zajistit dostatečný počet kvalitních pedagogů – v plánu je zvýšení počtu
a rozmanitosti programů fakult vzdělávajících učitele, přijímání většího množství uchazečů,
podporování jazykových stáží.
Při výuce obecně bude podporována i metoda výuky nejazykových předmětů v cizím jazyce (tzv.
CLIL – Content and Language Integrated Learning), která je ale podmíněna dostatkem
kvalifikovaných pedagogů, kteří zvládají nejen jazyk, ale i odborný předmět.
Součástí dokumentu je akční plán výuky cizích jazyků pro období let 2005–2008, který však
dosud nebyl aktualizován.
Předškolní vzdělávání:
•

•
•

Předpoklad zahájení výuky v posledním ročníku předškolního vzdělávání formou
jazykové propedeutiky, tzn. poskytnutí příležitosti k nahlédnutí do jiných kultur, jiného
vyjadřování a motivování dětí k učení se cizímu jazyku.
Je třeba zvýšit informovanost dětí a rodičů o raném jazykovém vzdělávání a zpracovat
metodiku pro výuku angličtiny.
Na pedagogických fakultách zařadit angličtinu do přípravy budoucích pedagogů.

Základní vzdělávání:
• V 1. a 2. ročníku ZŠ je výuka cizího jazyka nepovinná, lze ji zařadit s využitím metodického
postupu „napříč předměty 1. stupně“. Výuka cizího jazyka je povinná od 3. třídy základní
školy.
• Preferovat je třeba výuku angličtiny v návaznosti na rané vyučování i vzdělávací
programy.
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•
•
•
•
•

Podpořit je třeba výuku sousedních jazyků, jako je slovenština a polština, k čemuž je
třeba vytvořit metodický materiál.
Je třeba poskytnout žákům co nejširší nabídku cizích jazyků, i za cenu nízkého počtu
studentů na hodině (minimum je 7).
Je třeba navýšit hodinové dotace výuky cizích jazyků.
Podporovat zahraniční výměnné pobyty.
Zavést Evropské jazykové portfolio do škol.

Střední a vyšší odborné vzdělávání:
• U maturity by jazyková úroveň u studentů měla dosahovat B1 a B2, což se zatím neděje.
• Podpořit výměnné pobyty.
• Podpořit tvorbu málonákladových učebnic jazyků zaměřených na odborný jazyk
prostřednictvím výběrového dotačního programu.
Terciární vzdělávání
• Posílit rozpočet VŠ určených katedrám cizích jazyků.
• Vytvořit jazykové studijní programy fakult vzdělávajících učitele, zařadit výuku cizích
jazyků i do přípravy učitelů nejazykového směru.
• Zařazení oborových didaktik mezi vědní disciplíny.
Další vzdělávání
• Vytvořit Národní jazykový portál - umožní všem občanům bezplatně se vzdělávat formou
e-learningových jazykových kurzů.
• Zavést tzv. „vzdělávací poukázky“.
• Zavést do jazykové výuky Evropské jazykové portfolio, které umožňuje urychlení
modernizace výuky jazyků podle potřeb Evropské unie.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
• Projekt „Brána jazyků“.
Výzkum a inovace
• Zavést jazykovou propedeutiku.
• Vytvořit metodický portál cizích jazyků napříč předměty.
Další
•
•

Ustavit Národní jazykovou radu.
Čerpat zkušenosti z ostatních evropských zemí.
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Strategie celoživotního učení ČR
Typologie koncepcí celoživotního učení:
•
•

•
•

Od kolébky do zralého věku – zahrnuje profesní stálou přípravu, osobní rozvoj, aktivní
občanství, podporu rozvoje společnosti.
Zaměstnanost – další vzdělávání je orientováno na adaptaci měnícím se výrobním
procesům a strukturám, s vysokou participací veřejného sektoru i průmyslu; profesní
příprava je doplněna právem na dovolenou na vzdělávání.
Modernizace společnosti a ekonomiky – usiluje o změnu tradičních názorů na rozdělení
života na fáze učení, práce a důchodu.
Sociální inkluze – zabývá se skupinou, jejichž počáteční vzdělávání a příprava nebyla
uspokojivá, podporuje dokončení vzdělávání.

Vize pro celoživotní učení v ČR zdůrazňuje ekonomický, environmentální i sociální aspekt
přínosu celoživotního učení. Vzhledem k tomu se soustřeďuje na podporu:
1. osobního rozvoje
2. sociální soudržnosti a aktivního občanství
3. zaměstnatelnosti
Hlavní strategické směry:
•
•
•
•
•
•
•

Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního
vzdělávání a informálního učení.
Podporovat dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během
celého životního cyklu.
Rozvíjet funkční gramotnost a další klíčové kompe- tence včetně schopnosti učit se v
průběhu celého života.
Spoluprací se sociálními partnery podporovat soulad nabídky vzdělávacích příležitostí
s potřebami ekonomického, environmentálního a sociálního rozvoje.
Stimulovat poptávku po vzdělávání u všech skupin populace v průběhu celého života.
Podporovat zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí.
Rozvíjet informační a poradenské služby.

Návrh opatření pro všeobecné vzdělání:
•
•
•
•

Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků –
poskytnout školám materiální, technickou a metodickou pomoc, rozvíjet u žáků klíčové
kompetence a funkční gramotnost, šířit inovativní výukové strategie.
Podporovat další vzdělávání učitelů.
Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
Rozvíjet mimoškolní aktivity a zájmové činnosti žáků.
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•
•
•
•
•

Vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce.
Rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit dostupnost
vzdělávacích institucí.
Zvýšit úroveň vzdělávání zaměstnanců podniků tak, aby se stalo účinným faktorem
posilování konkurenceschopnosti podniků a profesní flexibility zaměstnanců.
Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání.
Rozvinout informační a poradenský systém pro uživatele dalšího vzdělávání.

Strategie romské integrace do roku 2020
Jejím cílem je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve
vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální. Dále si klade za cíl nastartovat a urychlit
pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných
rozdílů mezi podstatnou částí Romů a většinovou populací. V neposlední řadě rovněž hodlá
zajistit účinnou ochranu Romů před diskriminací a povzbudit rozvoj romské kultury a jazyka.
Ve strategii jsou navržena:
• opatření, jež nejsou určena pouze pro Romy, ale jsou relevantní pro Romy (např. inkluzivní
vzdělávání, podpora zaměstnanosti, nástroje proti diskriminaci),
• opatřená zacílená na Romy - cílená opatření, jejichž adresáty a beneficienty jsou převážně,
nikoli však výlučně Romové (např. zařazování osob ohrožené rasovou diskriminací a příslušníky
etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, podpora mimo jiné
rozvoje sociálního podnikání se zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije vyšší počet
příslušníků romské menšiny),
• vyrovnávací opatření se objevují v oblasti vzdělávání, kde je nutné vyrovnat šance romských
dětí a studentů na kvalitní vzdělání (např. opatření namířená na informovanost rodičů romských
dětí, pokud jde o důležitost předškolního vzdělávání; dotační program Podpora sociálně
znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol; zvyšování
dostupnosti vysokoškolského vzdělání pro chudé studenty tak, aby se zvýšil i podíl romských
studentů s vysokoškolským vzděláním).4
Koncepce podpory sportu 2016–2025
Dokument předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle
i podmínky naplnění v období let 2016–2025. Ačkoliv se koncepce ve velké míře týká
mimoškolních sportovních aktivit, část opatření je věnována rovněž sportovním aktivitám ve
škole – konkrétně oblast 3 Rozvoj školního a univerzitního sportu, kde jsou popsány strategické
cíle: 1) Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu
školních sportovních klubů, 2) Inovovat systém školních sportovních soutěží, 3) Rozšiřovat
4

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-romske-integrace-do-roku2020-126945/
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organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty, 4) Stabilizovat a
rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům.
V oblasti 5 je pak uveden strategický cíl 2 Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury.
Strategický rámec Česká republika 2030
Dokument je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti
měl vydat v příštích desetiletích. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice
a nasměrovat naši zemi k rozvoji, který bude udržitelný po sociální, ekonomické i
environmentální stránce. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty
na národní, krajské i místní úrovni. Nemůže a nechce nahradit sektorové dokumenty. Vzhledem
k propojení s těmito dokumenty však ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého
rozvoje České republiky rozhodující. Je součástí společného úsilí o udržitelný rozvoj Evropské
unie a zároveň příspěvkem České republiky k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje
přijatých Organizací spojených národů v roce 2015. Tyto globální cíle jsou společné, každý stát
ale s ohledem ke svým specifikům rozhoduje o tom, jaký konkrétní obsah mají mít a jakou
konkrétní cestou jich lze dosáhnout.
Z hlediska vzdělávání upozorňuje dokument na potřebu lidí přizpůsobovat se změnám v rychle
se měnícím světě. Vzdělávací systém v České republice bude rozvíjet kognitivní schopnosti i
praktické kompetence pro nakládání s reálným světem, ale také poskytovat robustní základ
všeobecného vzdělání a rozvíjet dovednosti s těmito znalostmi pracovat (etiku, logiku,
systémové a kritické myšlení), aby se lidé v pozdějším životě mohli průběžně specializovat,
včetně schopnosti kritické práce se zdroji – zvláště pak s těmi nového druhu (např.
internetovými). Bude kladen důraz na zvýšení jazykových kompetencí, tedy ovládání
mezinárodních cizích jazyků, zejména pak těch v Evropě nejpoužívanějších (v současnosti
především angličtiny, ale i dalších), a to jak z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska. Smysl
vzděláván nemá být zúžen jen na přípravu pro budoucí povolání, ale pro obecně pro život –
občanský, profesní i osobní. Snahou je rovněž motivovat žáky, aby neměli odpor ke škole. Mezi
podporované přístupy by měly patřit zejména konstruktivistické pojetí výuky, systémové
myšlení a pěstování schopnosti adaptace na změnu včetně odolnosti (resilience).
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2.2. Krajská úroveň
Tabulka č. 10 – Seznam strategických dokumentů krajské úrovně
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ve Středočeském kraji 2016–2020
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Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
2014–2020

https://www.krstredocesky.cz/documents/20541/155976/PRK+SK+201
4-2020.pdf/6b847e48-b09b-486f-b262-1d42e132124e

Regionální akční plán Středočeského kraje

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/eb4613f81964-40cd-b036c9a99671132b/SCK_RAP_text_2016_9.pdf?ext=.pdf

Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
ve Středočeském kraji 2016–2018

http://www.krstredocesky.cz/documents/20875/5327836/Krajsk%C3
%BD%20pl%C3%A1n+PP/9ca1222e-04a5-4ec1-a8b5fed416090ff2

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Středočeského kraje v letech 2011–2020

https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/22

Integrovaná strategie pro ITI pražské metropolitní oblasti

https://rsk-sk.cz/integrovane-nastroje/iti-prazskemetropolitni-oblasti/#C4

Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje

Kapstredocesky.cz/upload/dokumenty/2018/.../ikk13.2.201
8.docx
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016–2020
Jedná se o základní krajský dokument, který definuje potřeby, záměry a cíle vzdělávací politiky
Středočeského kraje a navazuje na předchozí záměr zpracovaný pro období let 2012–2015.
A. Předškolní vzdělávání
Podle statistických informací MŠMT zajišťovalo v období školního roku 2013/2014 předškolní
vzdělávání ve SK 731 mateřských škol, z toho 10 mateřských škol samostatně zřízených pro děti
se zdravotním postižením. Celkem se v mateřských školách vzdělávalo 46 815 dětí, tj. o 2 385
více než ve školním roce 2012/2013. Podle demografických informací počet dětí v mateřských
školách poroste, což ještě podpoří MŠMT zavedením povinného posledního ročníku
předškolního vzdělávání, které má vést k osobnímu a sociálnímu rozvoji dětí. Problematiku
nedostatečných kapacit je možné řešit prostřednictvím fondů k tomu určených – jedná se o
fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol při MŠMT, Fondu rozvoje obcí a
měst zřízený krajem a fondy, ze kterých lze čerpat prostředky přes Integrovaný regionální
operační program.
Hlavní úkoly v oblasti předškolního vzdělávání pro Středočeský kraj na období let 2016–2020
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1. Připravit se na zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání zejména při
začleňování dětí ze znevýhodněných skupin a etnických menšin, a tím přispět k vytvoření
dostatečné kapacity volných míst, hlavně prostřednictvím FROM (Fondu rozvoje obcí a měst).
2. Podpořit kvalitu předškolního vzdělávání a zaměřit se na manuální zručnost a polytechnický
rozvoj osobnosti, např. prostřednictvím „Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času
a primární prevence“.
3. Podpořit předškolní výchovu dětí, zaměřit se na rozvoj řeči a vytvářet logopedické třídy
v organizacích, které zřizuje Středočeský kraj.
4. Modernizovat vybavení mateřských škol a případně podle potřeb přispívat na vybudování
bezbariérových přístupů v organizacích, které zřizuje Středočeský kraj
5. Ve spolupráci s MŠMT podporovat vznik míst pro asistenty pedagoga také u dětí předškolního
věku
6. Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání a manuální zručnosti (např. technické hračky
a stavebnice) začleněním do připravovaných krajských akčních plánů – KAP na následující
období let 2016–2022 a v rámci toho spolupracovat při přípravě místních akčních plánů
vzdělávání – MAP.
7. V rámci podpory inkluze zřídit v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje
půjčovnu kompenzačních pomůcek dle prováděcího předpisu MŠMT.
B. Základní vzdělávání
Podle statistických zjištění MŠMT probíhalo v roce 2013/2014 základní vzdělávání v SK v 529
školách. Většina základních škol byla zřizována obcemi (571 škol s 101 524 žáky), 3 základní školy
zřizovala církev (147 žáků), 13 škol soukromí zřizovatelé (571 žáků) a 5 škol je zřízeno pro výkon
ústavní a ochranné výchovy MŠMT (98 žáků). SK zřizoval 35 základních škol pro žáky se
zdravotním postižením celkem pro 1 989 žáků.
Základní školy začínají řešit kapacitní problémy jak mateřské školy. V celorepublikovém i
obecném krajském měřítku jsou zatím kapacity dostačující, ale to neplatí o konkrétních
oblastech, jako je Praha-východ a Praha-západ.
Hlavní úkoly v oblasti základního vzdělávání pro Středočeský kraj na období let 2016-2020
1. Je třeba věnovat náležitou pozornost technické výchově a praktickým dovednostem.
2. Podporovat spolupráci základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a
rozšiřování technických oborů pro další rozvoj vzdělávání i v rámci udržitelnosti projektu CPTO.
3. Nenavyšovat počty přijímaných žáků do 1. ročníků na víceletá gymnázia.
4. Podporovat ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
rozvoj manuálních dovedností formou kroužků a dílen.
5. Zaměřit pozornost na snižování množství odkladů povinné školní docházky zvýšenou
metodickou a řídící činností vůči pedagogicko-psychologické poradně.
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6. Modernizovat a zkvalitňovat poskytované služby pedagogicko-psychologických poraden
včetně zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze.
7. Podporovat záměr MŠMT při rozvoji a navyšování dostatečných kapacit z FROMu
i prostřednictvím KAPu a MAPu v souvislosti s demografickým vývojem.
8. Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty
identifikaci a další práci s talenty (nadanými žáky a studenty s dalším rozvojovým potenciálem).
C. Střední vzdělávání
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání ČR bude Středočeský kraj více přihlížet
k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Proto přijímá dva principy: 1) predikce trhu práce
(bude vytvořena ve spolupráci s MPSV a dalšími partnery); 2) úprava financování středního
vzdělávání tak, aby odrážela skutečný i předpokládaný stav zaměstnatelnosti absolventů a
objektivizovaná kritéria kvality střední školy.
V minulých letech byl počet přijatých do 1. ročníků středních škol na nejnižších hodnotách
v historii. Tento trend se bude obracet od ročníku 2016/2017. Je třeba také brát v potaz, že část
studentů středních škol dojíždí za vzděláním ze Středočeského kraje do Prahy.
Hlavní úkoly v oblasti středního vzdělávání pro Středočeský kraj na období let 2016-2020
1. Zajistit udržitelnost projektu CPTO.
2. Podporovat vyšší podíl praktického vyučování a odborné praxe na pracovištích
zaměstnavatelů a zároveň sociální partnerství škol a zaměstnavatelů.
3. Nenavyšovat počty dětí v gymnáziích.
4. Podporovat zavedení povinné přijímací zkoušky pro přijímání žáků do oborů středního
vzdělání s maturitou.
5. V návaznosti na potřeby trhu práce provést analýzu vzdělávacích oborů a v případě potřeby
je optimalizovat
6. Systémově řešit problematiku nedostatku řidičů z povolání.
7. Zpracovat KAP a v souvislosti s tím spolupracovat se všemi zřizovateli škol a dalšími aktéry
ovlivňujícími vzdělávání v kraji.
8. Zřídit půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze.
9. Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (dále jen SIC) a dalšími
subjekty identifikaci a další práci s talenty (nadanými) žáky a studenty s dalším rozvojovým
potenciálem.
Vedle toho bude kraj v následujících letech podporovat intenzivní přípravu škol na náběh nové
podoby maturitní zkoušky.
D. Vyšší odborné vzdělávání
Ve SK působilo v roce 2014/2015 celkem 20 VOŠ, u 15 z nich byl zřizovatelem SK. Každá krajem
zřizovaná VOŠ je zařazena v právním subjektu se střední školou.
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Hlavní úkoly v oblasti vyššího odborného vzdělávání pro Středočeský kraj na období let 20162020 1. Do struktury oborů VOŠ může být nově zařazen nebo kapacitně posílen jen obor
vzdělání, který bude nahrazovat jiný aktivní obor vzdělání o stejné kapacitě.
2. Do struktury oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání ve VOŠ může být nově
zařazen nebo kapacitně posílen jen obor vzdělání, který bude odpovídat předpokládaným
dlouhodobým budoucím potřebám trhu práce a podpořen odůvodněným stanoviskem zástupce
sociálních partnerů (Svazu průmyslu a dopravy Hospodářské komory, Agrární komory). Při
optimalizaci kapacit oborů vzdělání vyššího odborného vzdělávání bude utlumen obor, jehož
absolventi vykazují výrazně vyšší míru nezaměstnanosti, než je průměr kraje.
3. V oborech vzdělání, které mají unikátní obsah nebo jsou jedinečné v rámci kraje nebo jejichž
oborová kapacita je postačující pro dlouhodobé pokrytí potřeb trhu práce, jejichž seznam byl
dohodnut společně MŠMT a Asociací krajů (např. obory vzdělání z oblasti rybářství, vinařství,
obory ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění), zahrne kraj do podkladů pro vydání stanoviska
k zařazení uvedeného oboru vzdělání do struktury oborů vzdělání ve VOŠ nebo konzervatoři
odůvodněný souhlas Asociace krajů.
4. Nový akreditovaný vzdělávací program oboru vyššího odborného vzdělávání do vzdělávací
nabídky VOŠ může být zapsán do rejstříku pouze v případě, že vzdělávací program by měl v
daném regionu ojedinělý charakter a jehož koncepce by vznikla na základě projevené
dlouhodobé společenské potřeby příslušně vzdělaných odborníků na trhu práce.
E. Základní umělecké a jazykové vzdělávání
Na území kraje působí 57 základních uměleckých škol, tři jsou součástí základních a mateřských
škol zřizovaných obcemi. Ve školním roce 2014/2015 je navštěvovalo celkem 27 709 žáků
(nárůst o 179 žáků oproti školnímu roku 2013/2014) a 318 dospělých. Kraj je zřizovatelem tří
jazykových škol – v Berouně, Mladé Boleslavi a v Poděbradech. Vedle toho funguje soukromá
střední jazyková škola v Čelákovicích.
Hlavní úkoly základního uměleckého a jazykového vzdělávání pro Středočeský kraj na období let
2016-2020
1. Síť ZUŠ je v současné době postačující, navyšování kapacit u stávajících subjektů bude SK
podporovat pouze v odůvodněných případech v návaznosti na demografický vývoj.
2. S ohledem k rozvoji vzdělanosti je třeba nadále podporovat intenzivní výuku cizích jazyků
Dlouhodobý záměr se dále zabývá zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
školskými poradenskými zařízeními a školskými zařízeními pro preventivně výchovnou péči.
Hlavní úkoly v oblasti školských poradenských zařízení pro Středočeský kraj na období let 20162020
1. Zaměřit pozornost na snižování množství odkladů povinné školní docházky zvýšenou
metodickou a řídící činností vůči pedagogicko-psychologické poradně.
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2. Intenzivní úsilí věnovat přípravě poradenských pracovníků na změny v souvislosti s novelou a
jejich zavádění do praxe.
3. Zvýšenou pozornost zaměřit na podporu a metodické vedení pedagogických pracovníků škol
při realizaci společného vzdělávání.
4. Podporovat zlepšení činnosti oblastních metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické
poradně Středočeského kraje na 12 dislokovaných pracovištích.
5. V rámci podpory inkluze zřídit v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje
půjčovnu kompenzačních pomůcek dle prováděcího předpisu MŠMT.
6. Středočeský kraj považuje vzhledem k vývoji této problematiky síť dětských domovů za zcela
postačující, nebude tedy navyšovat kapacity v těchto zařízeních.
7. Středočeský kraj se zaměří především na kvalitu poskytované péče podle Standardů kvality
péče pro zařízení ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči a zlepšení
materiálně technického vybavení dětských domovů.
F. Zájmové vzdělávání
Hlavní úkoly v oblasti zájmového vzdělávání pro Středočeský kraj na období let 2016-2020
1. Kraj bude navyšovat kapacity školních družin a školních klubů jen na základě odůvodněných
potřeb v souvislosti s demografickým vývojem a s kapacitou základních škol.
2. Případné volné kapacity budou využívány v rámci škol a školských zařízení.
3. Udržení stávajícího počtu zařízení s podporou technicko-přírodovědných kroužků.
4. Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní vytížení
rodičů a v rámci doplňkové činnosti.
5. Vznik nových SVČ bude kraj podporovat na základě odůvodněných potřeb a zájmu o tyto
aktivity.
Dokument se dále zabývá dalším vzděláváním pedagogů, vzděláním seniorů nebo mezinárodní
spoluprací. Uvádí rovněž, že bude připraven tzv. Krajský akční plán vzdělávání, a to k rokům
2018 a 2021. Další dlouhodobý záměr tak bude moci vycházet i z akčního plánování.
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je základním střednědobým
programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a
intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje.
Z hlediska vzdělávání dokument v první části shrnuje, že je ve Středočeském kraji nejvíce
zastoupen podíl obyvatel se středním vzděláním bez maturity, nejméně je vysokoškolsky
vzdělaných a lidí se základním vzděláním.
Návrhová část dokumentu je rozdělena do pěti prioritních os. Vzdělání je součástí priority C –
Lidské zdroje a vzdělávání, konkrétně se jedná o strategický cíl C.1 Zajištění podmínek
vzdělávání obyvatel a jejich uplatnění se na trhu práce. Pod něj spadají tři opatření:
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C.1.1 Zvyšování vzdělanosti obyvatel a celoživotní učení – kraj se snaží poskytovat celoživotní
vzdělávání těm, kteří chtějí postoupit na vyšší kvalifikační úroveň, i nezaměstnaným, kteří
potřebují rekvalifikaci. Základním prostředkem je pro toto Vzdělávací institut Středočeského
kraje (VISK), který v rámci své veřejně prospěšné činnosti vzdělává pedagogické pracovníky,
pracovníky ve veřejné správě a sociálních službách, seniory a širokou veřejnost. Cílem kraje je
další šíření osvěty kolem celoživotního vzdělávání – podpora motivace k němu, podpora
programů zaměřených na obory, které jsou žádané. Snahou je zvýšit v kraji zaměstnanost i
zaměstnatelnost.
C.1.2 Vytvoření podmínek pro zvyšování kvality vzdělání, efektivní a funkční rozvoj vzdělávací
soustavy – kraj se nejen jako zřizovatel řady škol snaží zajistit vysokou úroveň vzdělávání, a to
především tak, aby absolventi byli uplatnitelní na trhu práce. V tomto období bude nadále
podporovat modernizace budov, pořizování technického vybavení a s tím související rozvoj
počítačové a technické gramotnosti. Dále bude podporovat cizojazyčné vyučování na školách,
výměnné zahraniční pobyty, další vzdělávání učitelů, zlepší podporu talentované mládeže apod.
C.1.3 Vzdělávání a zaměstnávání osob se speciálními potřebami – opatření je zaměřeno na
bezproblémovou integraci do škol a zaměstnání osobám sociálně a zdravotně znevýhodněným.
Kraj se toho bude snažit docílit podporou samotných škol (stavební úpravy, nákup
kompenzačních pomůcek, podpora zaměstnání asistentů pedagogů apod.), větší osvětou
týkající se studijních i pracovních možností (např. podpora spolupráce školských, axiálních a
zdravotnických zařízení).
Regionální akční plán Středočeského kraje
Regionální akční plán je základním nástrojem provazujícím aktivity realizované v rámci územní
dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami,
zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby strategického
rozvoje území kraje s národní úrovní. Regionální akční plán slouží Regionální stálé konferenci ke
koordinaci územního a integrovaného přístupu k využití ESI fondů v krajích České republiky.
Dokument obsahuje výčet aktivit, které byly v rámci AP SRR vyhodnoceny jako velmi významné.
Z hlediska školství jsou mezi nimi:
3.X.1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit - v PRK uvedeno jako
jedna z aktivit naplňující opatření C.3.1.
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení
a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby - v
PRK uvedeno jako jedny z aktivit naplňující opatření B.3.1, C.2.1 a C.2.2.
Vedle Regionálního akčního plánu vzniká v současnosti Krajský akční plán vzdělávání
Středočeského kraje, jehož hlavním cílem je vytvořit plán aktivit škol na jehož základě bude
možné vyhlašovat výzvy k podávání žádostí k naplnění cílů vzdělávání. Mezi jasné priority patří
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podpora zvyšování kapacit mateřských a základních škol, podpora vybavení škol především v
oblasti polytechnického vzdělávání a podpora inkluzivního vzdělávání.
Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2016–2018
Problematika rizikového chování dětí mládeže je velmi rozsáhlá a škála výskytu jednotlivých
nežádoucích jevů se neustále mění – zařadit mezi ně můžeme následující: záškoláctví, šikanu,
násilí, divácké násilí, kriminalitu, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a
náboženském extremismu, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol,
omamné a psychotropní látky – dále jen „UNL“), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi
šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální drogy) a patologické
hráčství (gambling). Primární prevence se zaměřuje rovněž na rozpoznání příznaků domácího
násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování výchovy mládeže nebo poruchy příjmu potravy.
Plán primární prevence si klade několik cílů – především zaměřit aktivity prevence na konkrétní
cílové skupiny, metodicky podporovat školy v kraji, zajistit odpovídající podmínky pro metodiky
prevence (snížením vyučovací povinnosti, což je podpořeno i legislativně), podporovat jejich
další vzdělávání, průběžně mapovat výsledky programů primární prevence, navyšovat finanční
prostředky určené na efektivní primárně preventivní aktivity a činnosti.5
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011–
2020
Základní školy mají povinnost zařadit do svého vyučování EVVO v rámci Rámcových vzdělávacích
programů, a to většinou jako součást obsahem blízkých předmětů, jako jsou biologie, chemie
nebo zeměpis, případně občanská výchova apod. Zatím se nedaří prosadit environmentální
vyučování např. v rámci jazyků nebo dějepisu. Doporučení: Je dobré přidržet se Metodického
pokynu k EVVO vydaného MŠMT a dále pokračovat v ekologizaci provozu samotných škol jako
v dobrém vzoru pro děti. Obdobně je možné změnit provoz jídelen, zaměřit se na snížení
energetické náročnosti provozu, na výběr místních potravin proti dováženým apod.
Mateřské školy se u předškolního environmentálního vzdělávání řídí Rámcovým programem pro
předškolní vzdělávání nazvaným Dítě a svět. Předpokládá se, že se dětem budou každodenní
činnosti prolínat s environmentální výchovou, že se děti zapojí do různých mezinárodních a
národních akcí (Den Země, Světový den vody), nebo že využijí nabídky výukových programů
středisek a center environmentální výchovy. Zatím průkopníky v environmentálním
předškolním vzdělávání jsou tzv. lesní školky, kde děti tráví v přírodě maximum času.

V rámci řešené oblast funguje v Říčanech nezisková organizace Cesta integrace, která je jedním z pěti certifikovaných
poskytovatelů služeb primární prevence v kraji.
5
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V návrhové části přináší dokument některá opatření – např. lepší využívání školních zahrad a
okolí škol, ekologické změny v provozu budov, školení ředitelů a pedagogických pracovníků aj.
Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) je nový nástroj strukturální
politiky Evropské unie pro programové období 2014–2020, který je určen pro realizaci velkých
integrovaných projektů strategické povahy. V ČR je pro dané období vymezeno 7 metropolitních
oblastí, tj. aglomerací s výraznou koncentrací obyvatelstva a klíčových funkcí nejvyššího řádu.
Jednou z těchto oblastí je Pražská metropolitní oblast (PMO), kam spadají v rámci vnitřní
metropolitní oblasti obce s rozšířenou působností Říčany a Černošice, pod které patří
Průhonice.
Na rozdíl od ostatních metropolitních aglomerací v ČR není území Pražské metropolitní oblasti
uceleným prostorem se společnými rysy, ale jde o velmi koncentrované území Prahy s kumulací
ekonomických a administrativních funkcí a s řadou problémů v oblasti životního prostředí,
obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího
počtu obyvatel. Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit
a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí.
Vizí ITI pro PMO je „Blízko do škol, pohodlně do práce, bezpečně doma!“ ITI jsou rozděleny do
tří prioritních oblastí – vedle dopravy a životního prostředí je to dostupné a kvalitní školství.
Specifické cíle této oblasti jsou stanoveny takto: 1) Zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání; 2)
Zvýšit kapacitu a kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce. Realizace
školských projektů ITI v ORP Říčany a v Průhonicích bude financována prostřednictvím IROP.
Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje
Aktuální dokument se zaobírá problematikou společného vzdělávání po účinné novelizaci § 16
zákona č.561/2004Sb a rozebírá zjištěné problémy v rámci inkluze z hlediska KAP Cílem a
prioritou Středočeského kraje v oblasti vzdělávání je ustanovit vzdělávací systém, který bude
poskytovat všem jedincům v maximální možné míře rovné vzdělávací příležitosti. Tomuto ideálu
se má vzdělávací politika Středočeského kraje co nejvíce přiblížit. Nejenom Středočeský kraj,
ale celá Česká republika trpí vysokou mírou nerovností v přístupu ke vzdělání. Již v útlém věku
dochází k rozřazování jednotlivých žáků do různých typů tříd, popřípadě škol. Toto
znevýhodnění se nejčastěji týká žáků ze sociálně slabých rodin, žáků cizinců, z jiných etnických
skupin, se zdravotním postižením.
Priority vhodné pro rozvoj společného vzdělávání
1) zorganizování kulatého stolu, pokračování činnosti minitýmu inkluze v rámci KAP
2) diskuse ke koncepci s využitím webových stránek KAP
3) zorganizování konference
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4) strategické plánování, řešení problémů nerovnosti, selektivity a segregace (formulace
kódovaných úkolů)

2.3.Místní strategie
Tabulka č. 11 – Seznam strategických dokumentů místní úrovně
Strategie území správního obvodu ORP Říčany v oblasti
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a dopravy

http://info.ricany.cz/files/Meziobecn%C3%AD%20spolupr
%C3%A1ce/souhrnn%C3%BD%20dokument.pdf

Průhonice 2025 - Strategický plán rozvoje obce Průhonice
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání rozvoje vzdělávání pro
správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany
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Strategie území správního obvodu ORP Říčany v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy
Dokument byl zpracován v rámci projektu tzv. meziobecní spolupráce a je platný pro období let
2015–2024. Účelem strategie bylo vymezit a definovat ve čtyřech oblastech možnosti
meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení –
konkrétně se jednalo o tři oblasti předem dané zadáním projektu – školství, sociální služby,
odpadové hospodářství – a čtvrté téma doplněné účastníky projektu – doprava.
V analytické části dokument opět upozorňuje na nedostatečné kapacity v mateřských a
základních školách a také v základních uměleckých školách, které jsou v ORP jen dvě. Malá je
rovněž nabídka míst v MŠ i ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Hlavní problémy:
V oblasti školství byly identifikovány čtyři problémové okruhy:
1. Malá kapacita mateřských a základních škol a jejich součástí a školských zařízení
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Komentář: Chybějící kmenové třídy v základních školách – školy jsou nuceny otevírat dvě až tři
první třídy, přitom z devátého ročníku odchází často jen jedna třída. Tento nepoměr nutí
ředitele měnit i speciální učebny, cvičné kuchyně a části tělocvičen na kmenové třídy, což
v důsledku snižuje kvalitu vzdělávání. Na kmenové třídy byly změněny i prostory pro družinu –
dopoledne v nich probíhá výuka, odpoledne družina. Děti jsou tak v jednom prostoru celý den.
Zřizovatelé spádových škol nepokryjí často ani poptávku žáků s trvalým bydlištěm v místě školy,
a proto jsou nuceni rozvazovat smlouvy o přijímání žáků do svých škol ze sousedních obcí.
Zvyšování nejvyššího povoleného počtu žáků prvního stupně na maximum (30 žáků).
2. Nedostatečné pedagogicko-psychologické a speciální služby pro školy, třídní kolektivy i
jednotlivce se specifickými potřebami
3. Nedostatečné zázemí a technické vybavení škol
Komentář: Většina prostor změněna na kmenové třídy (vč. speciálních učeben, částí tělocvičen,
cvičných kuchyní).
4. Chybějící střediska volného času zřízená obcemi a nedostatečná kapacita stávajících
základních uměleckých škol
Komentář: V ORP fungují dvě ZUŠ - ve Velkých Popovicích a v Říčanech, okrajové obce ORP
nemají možnost poslat do nich své děti. Činnost ZUŠ proto suplují soukromé volnočasové
kroužky.
Ke každému okruhu byly zvoleny dva cíle:
1.1 Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu
1.2 Investice do rozšíření stávajících kapacit MŠ a ZŠ (možnosti – multifunkční přístavby,
kontejnerové přístavby, zřízení odloučených pracovišť)
2.1 Sdílení školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce
a dalších podpůrných profesí a pozic
2.2 Rozvíjení partnerství škol za účelem sdílení zkušeností s aktivizačními metodami a v péči o
děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
3.1 Vytvoření konzultačního střediska a odborného týmu pro pomoc při vyhotovování žádostí
o dotace pro jednotlivé obce a školy
3.2 Zavedení společného nákupu materiálu a služeb a následné sdílení speciálních didaktických
pomůcek
4.1 Vytvoření společného informačního portálu o nabídce oborů a kroužků v ZUŠ a organizací
pro volný čas dětí a mládeže a vzájemná koordinace jejich využití
4.2 Rozšíření kapacity ZUŠ a zřízení domů dětí a mládeže či středisek volného času obcemi
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Města (Říčany, Mnichovice a Kostelec nad Černými lesy) zřizují velké spádové školy, v menších
obcích fungují především malotřídní školy. Starostové se při společných diskuzích často shodli,
že doporučením pro region SO ORP by mohlo být založení alespoň odloučeného pracoviště
základní školy (min. 1. a 2. třída) v obcích nad 1,5 tisíce obyvatel a zřízení mateřské školy u obcí
s počtem obyvatel nad 500.
Dokument dále rozebírá investiční potřeby jednotlivých obcí v oblasti školství.
Průhonice 2025 - Strategický plán rozvoje obce Průhonice do roku 2025 s výhledem na další
období
V průhonickém strategickém plánu je školství pátou klíčovou oblastí rozvoje. Vizí je provozování
mateřské a základní školy v moderních, vybavených budovách s dobrým zázemím, které
kapacitně odpovídají poptávce po umístění dětí průhonických občanů. Ve školách má být
poskytováno kvalitní vzdělání a výchova stabilizovaným sborem učitelů, kteří mají maximální
aprobaci a individuální přístup k dětem. Kvalitní služby má nabízet rovněž školní družina a
jídelna. Financování provozu škol má být vícezdrojové. Dokument dále představuje strategické
a specifické cíle, které ke splnění uvedené vize povedou. Prioritní je i dle místního šetření
zajištění vyhovujících prostor a vybavení pro ZŠ a MŠ a zkvalitnění výuky v ZŠ.
Hrozící kolaps zajištění základního vzdělávání v suburbanizačním prstenci okolo Prahy
Jedná se o studii popisující nedostatečnou kapacitu základních škol, zejména v okresech Prahavýchod a Praha-západ, kterou zpracovali Petra Pecková (t.č. místostarostka Mnichovic), Marcela
Erbeková (t.č. ředitelka mnichovické základní školy) a Věslav Michalík (t.č. starosta Dolních
Břežan).
Na tento dokument navázala strategie zpracovaná pro „meziobecní spolupráci“, která ji ještě
rozvedla. Ve studii proto najdeme výčet problémů, které ohrožují plnění povinné školní
docházky, a v důsledku toho i kvality výuky – všechny se soustředí kolem nedostatku kapacit.
Studie varuje před nemožností škol naplňovat cíle krajských strategií – ředitelé jsou zahlceni
starostmi s kapacitou škol, nelze zvyšovat cizojazyčné znalosti a počítačovou gramotnost, když
jsou speciální učebny přebudovány na kmenové třídy, nelze se věnovat dětem se speciálními
potřebami, když je ve třídě 30 žáků oproti optimálnímu počtu 24, který doporučuje MŠMT.
Školy musejí být rovněž připraveny na to, že v průběhu roku přibydou v důsledku stěhování noví
žáci, a proto by si školy měly ponechávat jistou rezervu a nenaplňovat třídy na maximum již na
začátku školního roku.
Jedním z řešení situace by mohlo být dovážení dětí do sousedních škol – pokud by se pro ně
organizovala veřejná doprava, jednalo by se o zátěž pro obce, pokud budou děti vozit rodiče,
tak to bude zatěžovat rodinné rozpočty, v obou případech půjde o zátěž ekologickou. K tomu je
třeba připočítat, že se děti dostanou domů až v odpoledních nebo večerních hodinách. Jako
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nejlepší se proto jeví investiční akce jednotlivých obcí na zvýšení kapacit škol – dle studie má 19
obcí připraveno projekty na vybudování dalších 138 tříd, což je kapacita dlouhodobě udržitelná
s tím, že by se počet žáků ve třídě již mohl fluktuovat na 24. Problémem je ovšem financování,
které si ne všechny obce mohou dovolit.

Strategicky společně pro Říčansko – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–
2020
Jedná se o strategický dokument Místní akční skupiny Říčansko, do jejíž působnosti spadá 38
obcí, většina z nich se nachází v ORP Říčany.
Dokument vypočítává prioritní oblasti strategických rozvojových problémů a potřeb – na prvním
místě stojí oblast školství a vzdělávání, kde jsou hlavními cíli kapacitně vyhovující nabídka MŠ i
ZŠ s moderně vybaveným zázemím a konkurenceschopnými žáky i učiteli. Mezi hlavní problémy
oblasti patří nedostatečná kapacita MŠ, ZŠ, ZUŠ a družin a absence mateřské školy speciální.
Nevyhovující je také často technický stav školských zařízení a nedostatek finančních prostředků
na provoz. Hlavním cílem je tedy kapacitně vyhovující nabídka MŠ i ZŠ s moderně vybaveným
zázemím a konkurenceschopnými žáky i učiteli.
Specifické cíle v oblasti školství:
1. Zajistit investice do infrastruktury MŠ a ZŠ, doprovodných zařízení škol.
2. Rozšířit podpůrné aktivity pro financování škol (provozní i investiční).
3. Podpořit komunitní a otevřené školy a spolupráci v rámci regionu.
4. Zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v jazykovém
vzdělávání, technických a řemeslných oborech, přírodních vědách a ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi.
5. Realizovat doprovodné aktivity pro žáky škol.
6. Síťovat školy pro přenos know-how, sdílení zkušeností.
7. Realizovat a zajistit další fungování specializovaných škol.
8. Zřídit a podporovat regionální centrum primární prevence.
9. Zavést systém poradenství a vzdělávání pro místní obyvatele i organizace.
Pro léta 2014–2023 má MAS Říčansko zpracován akční plán. Finanční nároky na projekty
z oblasti školství činí celkem 303 450 800 Kč, prostřednictvím metody komunitně vedeného
místního rozvoje lze realizovat projektové záměry jen do výše 137 154 900 Kč, a to
prostřednictvím IROP, kde se váží na specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Strategický plán rozvoje DSO Ladův kraj
Strategický plán rozvoje DSO Ladův kraj vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje
mikroregionu v následujících pěti až deseti letech a rozvojové priority. Jeden ze strategických
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cílů se váže i ke školství: Podporovat trvalé bydlení v mikroregionu. Zajistit dostupnost všech
služeb pro obyvatele i návštěvníky. Vytvářet podmínky pro vzdělávání a informovanost
obyvatel. Na tento cíl jsou navázány aktivity: D.2 Výstavba dětských a sportovních víceúčelových
hřišť; D.8 Výstavba a rekonstrukce školních a předškolních zařízení.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Říčany
Současný strategický dokument MAP je zpracováván pro ORP Říčany, jehož správní působnost
zahrnuje 52 obcí, a jednu přidruženou obec – Průhonice, v rámci projektu MAP I a MAP II v ORP
Říčany podpořeného z OP VVV prostřednictvím MŠMT. Podstatou MAP je zaprvé zmapování
situace systému vzdělávání v dané oblasti, zadruhé pojmenování problémů, popis potřeb a
určení tendencí, které zde školství ovlivňují, a zatřetí společné plánování, které stanoví
krátkodobé i dlouhodobé cíle a povinná, doporučená a volitelná opatření tak, aby zde školy
poskytovaly kvalitní přípravu žáků pro další studium a pro uplatnění na trhu práce. Tvorba
tohoto dokumentu je specifická v tom, že se do jeho tvorby zapojili aktéři přímo z území. Po
dobu tvorby dokumentu se spolupracovalo vzájemně pět stran:
- zřizovatelé - starostové obcí a kraj,
- nositelé strategií – KAP, MAS, ITI,
- poskytovatelé vzdělávání – MŠ a ZŠ veřejné i soukromé a organizace mimoškolního
vzdělávání,
- uživatelé – zástupci rodičů dětí a žáků (veřejnost), zástupci obcí, kteří nejsou zřizovatelé
- specialisté pro inkluzi – psychologové, speciální pedagogové, zástupci OSPOD apod.
Vize, na které se aktéři v regionu shodli je taková, že do roku 2023 Říčansko vybuduje, zařídí a
poskytne svým obyvatelům dostupné, kapacitně vyhovující a kvalitní školy i nabídku
neformálního vzdělávání a podpůrných služeb. Prioritou je individuální rozvoj schopností,
znalostí a nadání dětí a žáků, jejich nejlepší zájem a jejich spolupráce i participace ve
vzdělávacích a rozhodovacích procesech. Zároveň bude fungovat rovnocenná a partnerská
kooperace obcí, zřizovatelů, škol, školských poradenských zařízení, dětí a žáků a jejich
zákonných zástupců a dalších lokálních aktérů v území.
Důležitá část dokumentu s názvem Strategický rámec rozvíjí jednotlivé priority v regionu a jejich
provazby na povinná, doporučená a volitelná opatření MAP:
Priorita 1 Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ a školských zařízení
Cíle priority vedoucí k její naplnění:
Cíl 1.1 Investice do rozšíření kapacit MŠ
Cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Cíl 1.3 Zkvalitnění infrastruktury MŠ a ZŠ
Cíl 1.4 Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ
Priorita 2 – Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka
Cíle priority vedoucí k její naplnění:
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cíl 2.1 Infrastruktura pro inkluzi, klíčové kompetence a rozvoj nadání
cíl 2.2 Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry vzdělávání
cíl 2.3 Podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi školami, kariérové poradenství
cíl 2.4 Dostupné pedagogicko-psychologické služby
Priorita 3 Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ
Cíle priority vedoucí k její naplnění:
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a čtenářské a matematické gramotnosti
Cíl 3.2 Programy, aktivity a akce pro děti a žáky
Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů ve školství
Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve vzdělávání – pedagogů i všech aktérů ve vzdělávání
Priorita 4 rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání
Cíle priority vedoucí k její naplnění:
Cíl 4.1 Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí a aktivit ZUŠ
Cíl 4.2 Nabídka a kapacity neformálního vzdělávání a zřízení středisek volného času
V tomto dokumentu je také přehled návrhu akčního plánu na následující období. Na úrovni
akčních plánů probíhá pravidelný monitoring a vyhodnocení. Návrhy změn a doporučení je pak
projeví v konkrétních ročních akčních plánech pro dané období.
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