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Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější
implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování
osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být
plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.
Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování
osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou
tímto evropským nařízením. Metodika chce být obecným interpretačním vodítkem při aplikaci
jednotlivých pravidel.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane

Základní informace ke vzdělání dětí, žáků-cizinců ve školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo základní informace k podpoře vzdělávání dětí,
žáků-cizinců. Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez
znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka. Podle § 16 školského zákona se vzdělávají a dostávají
podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, kteří potřebují další podpůrná
opatření.
http://www.msmt.cz/file/44700/

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné
přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení
postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění
uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou
zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajistenipodminek-konani

3 miliardy z OP VVV pro regionální školství, výzva č. 02_17_047 Místní
akční plány rozvoje vzdělávání II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje
vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je
15. listopadu 2017 od 14:00, ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.
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Cílem výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II je podpora společného plánování a sdílení aktivit
v území. Výzva podporuje intervence naplánované v místním akčním plánu, které vedou ke zlepšení
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude
zaměřená na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné
společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz
bude kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, mentoringu a síťování se
zkušenými kolegy.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/3-miliardy-z-op-vvv-pro-regionalni-skolstvi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii-1

První rok společného vzdělávání v řeči faktů
Novela školského zákona dala od 1. 9. 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než
dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění. Tento další
krok k inkluzivnímu vzdělávání ministerstvo v první etapě vyhodnotilo na základě dat, které mělo
k dispozici k 31. 3. 2017, s výjimkou finanční náročnosti, kde byla použita data za měsíc září a říjen
2017. Celou Analýzu společného vzdělávání lze najít na adrese:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prvni-rok-spolecneho-vzdelavani-v-reci-faktu-anebskutecnost?highlightWords=Anal%C3%BDza+spole%C4%8Dn%C3%A9ho+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C
3%A1n%C3%AD

Informace z NIDV
Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků
2017
Dne 30. 11. 2017 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční 3. ročník mezinárodní konference
k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem konference je podpora začínajících učitelů.
V plénu své příspěvky představí významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry
i zástupci z řad učitelů. Následovat bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu.
Více informací a přihlášku naleznete na http://www.konference.nidv.cz/.

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018
Pracovníci MŠMT budou informovat školskou odbornou veřejnost s nejnovějšími změnami legislativy
týkající se škol a školských zařízení. V tabulce na konci textu naleznete rozpis konání seminářů, včetně
cílových skupin.
Obsah semináře:
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Práva a povinnosti pedagogických pracovníků vč. na to navazujících institutů
(tj. § 22a a § 22b ve spojení s § 31 školského zákona)
Školy a školská zařízení v postavení orgánu veřejné moci a důsledky z toho plynoucí pro
doručování
(tj. novela zákona č. 300/2008 Sb. a z toho vyplývající důsledky pro školy a školská zařízení)
GDPR (nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů a jeho implementace v rámci resortu
školství)
Další dílčí novinky legislativních předpisů, které se dotýkají škol a školských zařízení
(povinné předškolní vzdělávání, společné vzdělávání aj.)

Délka semináře: 4 hodiny, včetně diskuse
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
Přihlášení: http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Termín:

Čas:

Krajské
pracoviště
NIDV :

23. 11. 2017
(čtvrtek)

09:00 –
13:00

Hradec
Králové

Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje, Pivovarské
nám., Hradec Králové

24. 11. 2017
(pátek)

09:00 –
13:00

Praha a
Stř. Čechy

NIDV Praha a Střední
Čechy, Senovážné
nám. 25, Praha 1

Brno

ESF MU, Lipová 41a,
Brno, učebna P102
(hlavní hala)

27. 11. 2017
(pondělí)

13:00 –
17:00

28. 11. 2017
(úterý)
29. 11. 2017
(středa)

09:00 –
13:00
12:00 –
16:00

30. 11. 2017
(čtvrtek)

10:00 –
14:00

Pardubice
Olomouc
Ústí n.
Labem

04. 12. 2017
(pondělí)

10:00 –
14:00

Karlovy
Vary

05. 12. 2017
(úterý)

09:00 –
13:00

Plzeň

06. 12. 2017
(středa)

12:00 –
16:00

Zlín

Místo konání –
adresa:

NIDV Pardubice,
Za Pasáží 657
NIDV Olomouc,
Wellnerova 25
Hotel Vladimir,
Masarykova 3128/36,
Ústí nad Labem
První české
gymnázium
v Karlových Varech,
Národní 445,
Karlovy Vary Drahovice
25. základní škola
Plzeň, Chválenická 17
Alternativa, kulturní
institut Zlín,
Osvoboditelů 3778,
Zlín

Garant a kontakt na něho:

Účastníci ze
škol – cílová
skupina:

Berkovcová Jana –
775 571 644

MŠ, ZŠ a SŠ

Anna Poláčková – 778 543
087

MŠ, ZŠ a SŠ

Dostalová Šárka – 775 571
604
Trnková Kateřina – 778 774
930

MŠ, ZŠ a SŠ

Špičáková Veronika –
774 626 312
Vitoul Dušan – 775 571 603
Pítrová Milena – 731 503 726
Strašíková Zděnka –
731 503 757
Votavová Barbora – 775 571
646

MŠ, ZŠ a SŠ
MŠ, ZŠ a SŠ

MŠ, ZŠ a SŠ

Chmelová Dana –
775 755 035
Bělohlávková Martina – 604
616 263

MŠ, ZŠ a SŠ

Šlajchová Ladislava – 731 503
744

MŠ, ZŠ a SŠ

Zdeněk Duša – 775 571 632

ZŠ
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12. 12. 2017
(úterý)

12:00 –
16:00

13. 12. 2017
(středa)

10:00 –
14:00

14. 12. 2017
(čtvrtek)

13:00 –
17:00

18. 12. 2017
(pondělí)

10:00 –
14:00

Za období:
Obchodní akademie a
Vyšší odborná škola
sociální, Zelená
Ostrava
40A/2824, OstravaMoravská Ostrava
(AULA)
Dělnický dům,
Jihlava
Žižkova 1696/15,
Jihlava
NIDV Liberec,
Liberec
Masarykova 28,
Liberec
Krajský úřad
Jihočeského kraje, U
České
Zimního stadionu
Budějovice
1952/2 ,
České Budějovice

Kubáň Josef – 775 571 609
Měřínská Aneta – 773 925
193

MŠ, ZŠ a SŠ

Vránová Marie – 775 571 627

MŠ a ZŠ

Lipenská Hana – 777 496 056

MŠ, ZŠ a SŠ

Miloslav Poes – 775 571 636
Eva Kopúnová – 775 571 636

MŠ, ZŠ a SŠ

