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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-castimaturitni-zkousky-1

MŠMT určilo časový rozvrh konání testů 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-rozvrhkonani-testu

MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných
prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-atelovychovy-kterym-1

MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze
dosáhnout středního vzdělávání s výučním listem a středního vzdělávání
s maturitní zkouškou ke dni 1. září 2018
Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových
vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve
vybraných středních školách ze dne 4. června 2012 bylo novelizováno. Úplné znění pokusného
ověřování včetně dodatků ke dni 1. září 2018 je uvedeno v přiloženém odkazu.
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/msmt-vyhlasuje-dodatek-k-pokusnemuoverovani-oboru-ve

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. února 2018 Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání pro
prioritní osu 3 OP VVV a její přílohu Kodex školy. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro
prioritní osu 3 OP VVV je závazná pro žadatele a příjemce výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání
II a pro revizi krajských akčních plánů, příp. tvorbu krajských akčních plánů II.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii-1

Avízo výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. února 2018 avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně
rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II v prioritní
ose 3 OP VVV, včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu.
Současně jsou pro informaci zveřejněny dotazníky pro všechny typy oprávněných žadatelů výzvy
Šablony II a informace k průběhu dotazníkového šetření. Avízem se rozumí verze výzvy
informativního charakteru. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a
zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ je plánováno na 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí
dle textu výzvy do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28.
června 2019 do 14:00 hodin.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzev-c-02-18-063-vyzva-pro-mene-rozvinuteregiony-a

METODICKÝ VÝKLAD KE VŠEM PRAVIDLŮM PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. února 2018 metodický výklad „Dokladování výdajů na
příspěvek na stravování v rámci přímých výdajů projektů OP VVV“ (včetně souhrnného formuláře
„Kalkulace výdajů na stravování hrazené zaměstnavatelem“). Tento metodický výklad popisuje
způsob dokladování přímých způsobilých výdajů projektu – příspěvků na stravování, např.
poskytovaných formou příspěvku k ceně stravenky.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/metodicky-vyklad-ke-vsem-pravidlum-pro-zadatela-aprijemce

Výzva č. 02_16_041 určená pro vyšší odborné školy
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. ledna 2018 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část
pro výzvu Vyšší odborné školy, verzi 2. Pravidla jsou účinná od 31. ledna 2018.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2
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Informace z NIDV
Inkluze v praxi - www.inkluzevpraxi.cz
V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi jsme spustili nové webové
stránky pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty na
centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, aktuální termíny informačních seminářů,
přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory
s odborníky nebo příklady dobré praxe. Podívat se můžete také na školy zapojené do projektu, které
čerpají vzdělávací a profesní podporu. Pokud rádi diskutujete a sdílíte informace na sociálních sítích,
přihlaste se do stejnojmenné facebookové skupiny.

