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Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018 

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou 
své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 
vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-
predskolni-vzdelavani-od-1-1 

 

MŠMT vydalo nová doporučení, jak řešit vandalismus, kyberšikanu 
a záškoláctví 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, 
vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení 
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-nova-doporuceni-jak-resit-vandalismus 

 

Opatření ministra MŠMT, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP 
oborů středního odborného vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 3 opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací 
oblast Matematické vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech některých oborů středního 
odborného vzdělávání. Tato opatření navazují na již zveřejněná opatření ministra č. 1 až č. 4 ze 
dne 22. června 2017. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy-kterymi-se-2 

 

Sdělení MŠMT, kterými se určuje časový rozvrh konání testů (zkušební 
schéma) jednotné přijímací zkoušky v roce 2018 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 
1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání 
s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny 
konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-urcuje-casovy-rozvrh-
konani-testu 
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Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 
2018 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje 
časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části 
maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-
maturitni-zkousky-1 

 

Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. srpnu 2018 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat 
finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou 
modulů rozvojového programu na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu 
dětem, žákům a studentům ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být 
školní asistenti z tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/moznosti-financovani-asistentu-pedagoga-po-31-8-2018 

 

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje příjemce výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I na 
doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu snížení šablony. Důvodem snížení šablony 
může být uplatnění ošetřování člena rodiny – od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní 
neschopnosti od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve 
zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-
podpora-skol 

 

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje příjemce výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I na 
doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu snížení šablony. Důvodem snížení šablony 
může být uplatnění ošetřování člena rodiny – od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní 
neschopnosti od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve 
zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-
podpora-skol 
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Důležité upozornění k finančnímu vypořádání dotací za rok 2017 

Dne 14. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 435, kterou se mění vyhláška č. 
367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Tato vyhláška nabyla 
účinnosti dne 1. 1. 2018 a použije se již pro finanční vypořádání dotací za rok 2017. 

Z tohoto důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v příloze aktualizované 
vzory finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem - jak pro neinvestiční dotační tituly 
(Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, Program na podporu ICM, Koncepce 
podpory mládeže na krajské úrovni, Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, Podpora 
nadaných žáků základních a středních škol, Excelence středních škol a Excelence základních škol - 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část A), tak pro investiční titul (programové financování – 
program 133710 – Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část B) a žádá příjemce o zaslání této 
aktualizované vyplněné přílohy na MŠMT, odbor pro mládež, v termínu do 15. 2. 2018. 

http://www.msmt.cz/mladez/dulezite-upozorneni-k-financnimu-vyporadani-dotaci-za-rok 


