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Vláda schválila kariérní řád pro učitele
Vláda schválila návrh MŠMT týkající se novely zákona o pedagogických pracovnících, který nově
upravuje kariérní systém učitelů. Návrh zákona přináší učitelům možnost zapojit se do kariérního
systému nejen výkonem specializovaných nebo řídících činností, ale nově i možnost postupovat
kariérním systémem po cestě rozvoje profesních kompetencí.
Základem nového kariérního systému pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je
postaven na profesních kompetencích učitele. Návrh dále definuje podmínky pro postup kariérním
systémem, nastavuje podobu atestačního řízení pro postup učitele do vyššího kariérního stupně,
podobu adaptačního období prvních dvou let v praxi učitele a upravuje činnost a pracovně právní vztah
začínajícího učitele. Návrh novely také počítá se zavedením nových specializovaných činností, jako
například koordinátor vlastního hodnocení školy. S výkonem specializované činnosti je spojen nárok na
specializační příplatek pedagogického pracovníka ve výši tisíc až dvou tisíc korun.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-karierni-rad-pro-ucitele

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora vzděláván cizinců ve školách
Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v povinném předškolním a základním
vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím
činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných
v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů
souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců
k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému ČR. Žádost podávána
prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 18. 11. 2016. Rozvojový program se pro
kalendářní rok 2017 vyhlašuje v členění na následující 3 moduly:
 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí. Kontaktní osoba:
PhDr. Hana Petruščák Frýdová, kontakt hana.frydova@msmt.cz
 Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných
v zařízení
cizinců.
Kontaktní
osoba:
Ing.
Miroslava
Mayerová,
kontakt
miroslava.mayerova@msmt.cz
 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností
jiného členského státu Evropské unie. Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Mayerová, kontakt
miroslava.mayerova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rp-podpora-vzdelavani-cizincu-veskolach-na-rok

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na
období leden-srpen 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období
leden - srpen 2017“.
Rozvojový program je vyhlašován ve třech modulech.
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Modul A - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a
studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období leden – srpen
2017
 Modul B - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2017
 Modul C - Financování asistentů pedagoga dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,… na období
leden - srpen 2017
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp

Nový interaktivní portál o lese, lesnictví, jeho obyvatelích i všem, co se
dá v přírodě zažít a dělat
Projekt „Vojenské lesy a statky dětem“ státního podniku zřízeného ministerstvem obrany obsahuje
soutěže, úkoly, kvízy i další prvky prezentace, chce motivovat děti a žáky, aby trávili více času mezi
stromy. Projekt je zaměřen nejen děti a žáky, ale také na rodiče a pedagogy, kterým chce pomoci a
poradit, jak s dětmi v lese trávit čas.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/projekt-vojenske-lesy-a-statky-detem-novyinteraktivni

Žáci ZŠ mohou poměřit své vypravěčské schopnosti
Knižní kulturu a kulturu mluveného slova žáků základních škol prověří nový soutěžní projekt s názvem
"Vypravuj! aneb Klání vypravěčů" založený na videoprezentaci oblíbené knihy. Nejpozději do
31. 12. 2016
uložte Vaše videoprezentace na Youtube a zašlete nám odkaz na
adresu vypravuj@albatrosmedia.cz. Do zprávy napište, v jaké kategorii soutěžíte, své jméno, třídu a
adresu školy (u příspevků do III. kategorie jména všech soutěžících). Doporučená délka videoprezentace
je 3 minuty. Pravidla a podmínky soutěže lze nalézt na www.albatros.cz/o-nas/vypravuj

Vyhlášení soutěže k 300. výročí narození Marie Terezie
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje pod záštitou ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny
Marie Terezie. Soutěž s názvem "Za časů české královny Marie Terezie" je určena účastníkům od 6 do
19 let. Soutěžní práce zasílejte do 8. března 2017. Soutěž je určena účastníkům od 6 do 19 let.
Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu ve 2. polovině května 2017.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyhlaseni-souteze-k-300-vyroci-narozeni-marie-terezie?

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
V přípravě pro tisk v Částce č. 139 Sbírky předpisů České republiky je schválená Vyhláška o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání. Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním
rokem 2016/2017. Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
předpisů.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimuvzdelavani-podle
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Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2016/2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-avzdelavani-v?

Věstník MŠMT 09-10/2016
Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016:
 Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti MŠMT
upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219 /2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve
školním roce 2016/2017
 Tituly učebnic a učebních textů schválených MŠMT
 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace
zaměstnanců ve správních úřadech
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-09-10-2016?

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro
MŠ a ZŠ
MŠMT zveřejňuje úpravy a doplnění Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formouprojektu?

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. listopadu 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených
projektů – verzi 2.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenychprojektu?

Výzva: Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám) II
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 11. října 2016 výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL
(Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění v IS
KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy:
nejpozději do 11. prosince 2017 do 14:00.
Cílem je:
 Podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit
 Podpora MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti zavádění individuální integrace
 Důraz na osvětové aktivity směrované na veřejnost
 Podpora vzniku platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a workshopů
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl?
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Výzva: Implementace strategie digitálního vzdělávání I
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. listopadu 2016 výzvu č. 02_16_036 Implementace strategie
digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 1. listopadu
2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 1. března 2017 do 14:00. Výzva je
zaměřena na projekty, které připraví koncepční materiály umožňující modernizaci kurikulárních
dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Koncepční materiály budou důsledně
zohledňovat potřeby společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-036-implementace-strategie-digitalniho?

Výzva: Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. 11. 2016 verzi 2 výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání.
Oproti původní verzi dochází k navýšení alokace ze 630 mil. Kč na 680 mil. Kč
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-v?

Profesní rozvoj pedagogů uvnitř škol
2. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků
Tématem
druhého
ročníku
mezinárodní
konference NIDV je plánování a realizace
profesního rozvoje pedagogických pracovníků
přímo ve školách a školských zařízeních. První
den představí v plénu své příspěvky zástupci
MŠMT (ministryně Valachová, náměstkyně
Prudíková, náměstek Velčovský), významní
tuzemští i zahraniční odborníci zabývající se
profesním rozvojem pedagogů. Hlavní referát
přednese prof. Průcha. Druhý den proběhnou pracovní dílny zaměřené na konkrétní otázky profesního
rozvoje a jejich zpracování uvnitř samotných škol. Cílem akce je nabídnout prostor zástupcům státní
správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu
názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků.
Konference se koná 1. a 2. 12. 2016 v prostorech Autoklubu České republiky Praha 1 – Opletalova
1337/29. Přihlášku a podrobné informace najdete zde: www.konference.nidv.cz

Další vzdělávání pedagogů v oblasti šikany
Na všech pracovištích NIDV se uskuteční zdarma úvod do systému vzdělávání v oblasti šikany
prostřednictvím vzdělávacího programu Cesty spolu - Společně proti šikaně. Jde o 8 hodinový seminář,
kde obsahem je minimální příprava a motivace k dalšímu vzdělávání ředitelů škol v oblasti šikany
a příklady z praxe k navazujícímu komplexnímu systémovému vzdělávání v oblasti šikany. Odborným
garantem tohoto vzdělávání je Dr. Michal Kolář. Informace naleznete v odkazu:
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
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Nové metodiky k podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci
Národní institut pro další vzdělávání v rámci podpory v pedagogických pracovníků vzdělávající žákycizince připravil ve spolupráci s Mgr. Janou Táborkou novou metodiku Hezky česky. Autorka metodiky je
dlouholetou a zkušenou pedagožkou věnující se výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve své praxi
se zaměřuje zejména na nově příchozí žáky s žádnou či minimální znalostí českého jazyka. Celou
metodiku
si
můžete
stáhnout
na
odkaze:
http://cizinci.nidv.cz/wpcontent/uploads/2016/09/20161244_PRACOVNI_LISTY_TABORKOVA_solo_str_screen.pdf
Další metodikou, která vyjde v prosinci 2016 je Prázdninová škola češtiny. Jedná se soubor materiálů k
podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník – 10 - ti denní kurz českého jazyka.
Autorkami jsou Blanka Jaurisová a Martina Pánová, obě se výuce žáků-cizinců věnují již několik let. I tato
metodika bude zveřejněna na webových stránkách. Pro práci s dětmi-cizinci v mateřských školách NIDV
připravuje DVD zaměřené na hudební činnosti pro osvojování češtiny jako druhého jazyka. Tato
metodika vzniká ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Na základě
spolupráce NIDV s jednotlivými stupni škol vzniká soubor Příklady dobré praxe, kde se školy podělí o své
zkušenosti se začleňováními dětí/žáků-cizinců. Výsledkem spolupráce jsou také různé formuláře, které
jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách v jazykových mutacích. Jedná se například o
seznam věcí potřebných do mateřské školy. Tento seznam je již dnes ke stažení na webu
http://cizinci.nidv.cz v jazykových mutacích: angličtina, ruština, arabština, vietnamština, španělština a
bulharština. Kolektiv NIDV a autoři pevně věří, že i tyto metodiky můžou vyučujícím poskytnout další
materiály pro výuku dětí/žáků-cizinců.

NIDV připravuje komentované seznamy publikací k problematice
genderu ve školství
NIDV připravuje materiál „Seznam doporučených publikací k tématu rovnosti dívek a chlapců ve
vzdělávání“ zpracovali odbornice na tuto problematiku Doc. Irena Smetáčková, Ph.D a Mgr. Anna
Babanová. Materiál bude v elektronické podobě distribuován na vzdělávacích kurzech ke genderové
oblasti a měl by učitelům posloužit jako užitečný nástroj pro základní orientaci v tématu genderové
rovnosti ve vzdělávání.

Brána k druhým – soutěž dětských a mládežnických kolektivů
NIDV v rámci neformálního a zájmového vzdělávání pořádá již 5. ročník soutěže „Brána k druhým“
je určená dětským týmům a mladým lidem, kteří dělají něco užitečného pro druhé. Do 5. ročníku
se zapojilo 20 týmů z celé republiky a 9. prosince 2016 proběhne v Národním technickém muzeu
slavnostní vyhlášení vítězů. Přihlášené projekty a aktivity zahrnují velice širokou paletu od podpory
místního komunitního života, péči o přírodu a kulturní památky, mezigenerační setkávání, přes
získávání financí pro léčbu těžce nemocných dětí až po lékařskou pomoc mediků v uprchlických
táborech na řeckém ostrově Lesbos. Patrony soutěže jsou Petr Vacek, Táňa Fischerová, Vladimír
Kořen či Naďa Eretová. Záštitu má opět kardinál Miloslav Vlk.
http://znv.nidv.cz/informacni-servis/souteze/brana-k-druhym/

