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Ministryně školství představila své priority na rok 2017
„Mít v nejlepší kondici školství znamená investovat do toho nejcennějšího, co máme, a to jsou naše
děti,“ řekla úvodem Kateřina Valachová. Za nejdůležitější priority ve školství nyní považuje změnu
financování škol, která přinese spravedlivější rozdělení peněz, a vyšší motivaci všech učitelů, k níž by měl
výrazně pomoci kariérní řád. V budoucnu by se mělo podle ministryně přistoupit k opakovanému
zvyšování rozpočtu školství v následujících třech letech tak, jak vládě doporučila poslanecká sněmovna.
Ministryně školství také zopakovala, že jejím cílem je, aby čeští učitelé dosáhli od 1. ledna 2020
na 130 % průměrné měsíční mzdy, což by mělo být v dnešním srovnání cca 43 000 Kč.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-skolstvi-predstavila-sve-priority-na-rok-2017

Poslanci schválili změny financování pro školy
Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která mění financování regionálního školství.
Pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny bude MŠMT garantovat finanční
pokrytí vzdělávání v rozsahu vymezeném státem stanoveným maximem. Systém financování podle
počtu žáků nahradí nový systém, který bude garantovat financování skutečného rozsahu vzdělávání.
V současnosti jsou školám a školním družinám zřizovaným obcemi a kraji rozdělovány peníze
normativním způsobem ze státního rozpočtu. Tento systém však nepostihuje specifika jednotlivých
regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol.
Nejzásadnější změnou, kterou návrh přináší, je změna financování pedagogické práce mateřských škol,
základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin, u nichž bude stanoven prováděcími
předpisy maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Stanovené
maximum bude vyjadřovat stav umožňující poskytování vzdělávání v potřebné kvalitě a bude jasně
a jednoznačně odvozeno u mateřských škol a školních družin od počtu jejich tříd, respektive oddělení
a u základních a středních škol od počtů žáků ve třídě. Stanovená maxima budou respektovat i optimální
potřebu souběžného působení dvou učitelek ve třídách mateřských škol, například potřebu pohybových
aktivit dětí ve školních družinách a u základních a středních škol pak potřeby spojené s výukou jazyků,
ICT i některých dalších, zejména odborných předmětů. Rozpis rozpočtu bude tedy nově pro výše
uvedené školy a školní družiny provádět přímo MŠMT, nikoliv krajské úřady prostřednictvím krajských
normativů. Při rozdělování peněz se díky tomu zohlední rozdílná velikostní a oborová struktura škol
v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých
školách. Novela tak umožní spravedlivé ohodnocení učitelů a školy dostanou peníze podle skutečného
rozsahu poskytovaného vzdělávání. Tyto změny ve způsobu financování by měly začít platit
od 1. 1. 2019. Stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka zůstane zachován pro
financování soukromých a církevních škol.
Novela chce také posílit práva pedagogů a zlepšit jejich pracovní podmínky. Zavádí proto kategorii zvlášť
závažných porušení, například slovních a fyzických útoků na pracovníky školy. Takové projevy by se nově
povinně trestaly vyloučením žáka ze školy. Posílí se také oznamovací povinnost ředitelů ve vztahu
k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Součástí novely je také úprava podmínek pro skládání zkoušky
z českého jazyka pro studenty, kteří získali vzdělání mimo ČR.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslanci-schvalili-zmeny-financovani-skoly-dostanou-penize
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Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. února 2017. Upravené znění RVP PV zohledňuje v nové
kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich
vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.
Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. září 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolnivzdelavani-od-1

Podrobný informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské
škole
MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských
školách. Materiál je interaktivní, což zjednodušuje orientaci v textu. Cílem zveřejňovaného materiálu
je poskytnou mateřským školám detailnější vhled do jednotlivých oblastí týkajících se přímo
předškolního vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let, poukázat na dílčí odlišnosti při vzdělávání těchto dětí
ve srovnání s dětmi 3 až 6 (7) letými, zpřehlednit informace a v neposlední řadě poskytnout mateřským
školám vodítka k tomu, jak mají postupovat a jaká opatření učinit, aby byly nastaveny optimální
podmínky pro děti ve věku od 2 do 3 let.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podrobny-informacni-material-ke-vzdelavani-detiod-2-do-3

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního
roku 2016/2017
MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností
od školního roku 2016/2017. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství
dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další
doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnichskolach-od-4

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika
zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž
je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-o-stanoveni-oboru-vzdelani-v-nichz-je
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Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017
MŠMT v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje
časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části
maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební
období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-zkusebni-schema-pro-jarnizkusebni

Podrobnosti vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní
zkoušky
MŠMT zveřejňuje sdělení k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní
zkoušky čj. MSMT-30972/2016-1.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k

Zdravější stravování ve školách
MŠMT připravilo soubor opatření ke zlepšení školního stravování a výchově ke zdravému životnímu
stylu žáků. Patří sem podpora školních jídelen, metodické materiály ke zkvalitnění stravování nebo
vzdělávací program zaměřený na pohyb a výživu. Ministerstvo také legislativně upravilo možnosti
dietního stravování na školách a omezilo dosud neregulovaný doplňkový prodej potravin ve školách.
MŠMT připravilo návrh novely vyhlášky o školním stravování, která stanovuje minimální počet
pracovníků jídelen a rozšiřuje okruh odborníků pro nastavení dietního stravování ve škole. Vyhláška má
také omezit vybírání záloh na stravné na maximálně jeden měsíc předem, díky čemuž bude školní
stravování dostupnější pro děti z chudých rodin, které nemohou zaplatit zálohy na více měsíců dopředu.
Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Kvůli rostoucímu počtu dětí se zdravotními
problémy také vyhláška od roku 2015 upravuje možnost dietního stravování ve školních jídelnách.
S výchovou ke zdravému životnímu stylu pomáhají školám i výstupy programu Pohyb a výživa. Jejich
součástí jsou materiály pro učitele, žáky i jejich rodiče.
Od ledna letošního roku začala platit takzvaná pamlsková vyhláška, která upravuje, které potraviny lze
prodávat ve školních bufetech a automatech.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-podporime-zdravejsi-stravovani-ve-skolach?

