
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

STŘEDNÍ ČLÁNEK PODPORY



STRATEGICKÉ CÍLE
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◼ SC1: Zaměřit vzdělávání více na získávání
kompetencí potřebných pro aktivní občanský, 
profesní i osobní život

◼ SC2: Snížit nerovnosti v přístupu 
ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální 
rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů
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PODPORA A ŘÍZENÍ ŠKOL
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SOUBOR OPATŘENÍ A KLÍČOVÝCH AKTIVIT

Opatření č. 1 Pilotáž středního článku podpory

Opatření č. 2 Fakultativní právní subjektivita veřejných škol a školských zařízení

Opatření č. 3 Snižování administrativní zátěže škol

Opatření č. 4 Fakultativní rozdělení kompetencí vedení škol a podpora nepedagogické práce

Opatření č. 5 Efektivní spolupráce zřizovatelů, ředitelů a úředníků



NAŠE ŠKOLY
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28 % ZŠ má méně než 50 žáků,

2,95 úvazku pedagoga na ZŠ do 50 žáků 

5 304 mateřských škol 4 192 základních škol

2 560 zřizovatelů 1,5 ZŠ na jednoho zřizovatele



SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ A VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY

PAQ RESEARCH, 6/2020

6



PRŮMĚRNÉ SKÓRE Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA
ČŠI 2020
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DECENTRALIZACE ŠKOL OECD 2018
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AUTONOMIE ROZHODOVÁNÍ ŠKOL OECD 2018

9



KDO VŠECHNO NABÍZÍ ŠKOLÁM PODPORU?
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1◼MŠMT

◼ zřizovatel

◼NPI ČR

◼ČŠI

◼krajský úřad

◼ORP

◼MAP/KAP

◼SYPO

◼SRP

◼APIV A

◼APIV B

◼neziskový sektor…



S ČÍM ŠKOLY SKUTEČNĚ CHTĚJÍ POMOCI?
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2◼ právní servis

◼ mzdové a běžné účetnictví

◼ veřejné zakázky

◼ investiční projekty

◼ správa IT

◼ směrnice a BOZP

◼ personalistika

◼ projekty

výsledky šetření 2/2020; 1906 ředitelů; 



◼ 2 roky

◼ 2 střední články MŠMT 

◼ okres Semily a Svitavy (vždy celá ORP)

◼ koncentrovaná profesionální podpora v oblastech:

management školy a správa organizace

řízení pedagogického procesu

kompetence zřizovatelů

propojování místních aktérů

školské rady
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SČ
PILOTÁŽ STŘEDNÍHO ČLÁNKU 2021-2023



CÍLE STŘEDNÍHO ČLÁNKU DO ROKU 2030
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◼ Přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě v každé škole

◼ Průměrné školy se přibližují výborným a zaostávající se přibližují průměrným

◼ Vytvoření podmínek nutných pro implementaci S2030+ ve školách

◼ Poskytnutí cílené podpory školám v oblasti řízení organizace 

◼ Podpora pedagogického leadershipu ředitelů škol

◼ Snížení nepedagogické zátěže škol

◼ Koncentrace a synergie odborných kapacit v území (MAP atp.)

◼ Zlepšení spolupráce mezi řediteli, zřizovateli, MŠMT a jeho organizacemi 

◼ Zlepšení spolupráce s místními aktéry ve vzdělávání



ČINNOSTI STŘEDNÍHO ČLÁNKU V RÁMCI PILOTÁŽE
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Metodická pomoc školám zejména v těchto oblastech:

◼ školské a pracovní právo

◼ správní řízení

◼ ekonomika škol

◼ digitalizace agend a optimalizace procesů

◼ vedení matriky ve školních informačních systémech a výkaznictví

◼ podpora strategického řízení organizace

◼ rozvoj pedagogického leadershipu

◼ zprostředkování potřebné podpory od jiných subjektů



ČINNOSTI STŘEDNÍHO ČLÁNKU V RÁMCI PILOTÁŽE
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Metodická pomoc zřizovatelům zejména v těchto oblastech:

◼ školské a pracovní právo

◼ konkurzy na ředitele, jmenování a odvolávání ředitelů

◼ zřizovací listiny, změny v rejstříku škol a šk.z.

◼ hospodaření příspěvkových organizací a ŠPO

◼ hodnocení a odměňování ředitelů

◼ hodnocení škol

◼ strategické plánování v oblasti rozvoje vzdělávání v obci

◼ komunitní aspekt vzdělávání

◼ samosprávná role školský rad



ČINNOSTI STŘEDNÍHO ČLÁNKU V RÁMCI PILOTÁŽE
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Zapojování regionálních aktérů:

◼ustanovení „poradního tým regionálních aktérů“

◼vzájemné propojování 

◼efektivní koordinace aktivit

◼sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe

◼vytváření příležitostí ke sdílení personálních kapacit

◼sdílení vybavení, materiálně-technického zázemí atd. 

◼podpora case-managementu na úrovni regionu



ORGANIZACE STŘEDNÍHO ČLÁNKU

Centrální SČ – MŠMT

krajský SČ 

?

?

SČ Semily

54 MŠ

48 ZŠ

43 zřizovatelů

SČ Svitavy

85 MŠ

64 ZŠ

70 zřizovatelů
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PODPORA NEBO ŘÍZENÍ?
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◼ chceme zachovat autonomii škol i roli zřizovatelů

◼ chceme posilovat principy subsidiarity a participace v území

◼ chceme podporovat pestrost a rozmanitost

◼ chceme, aby každé dítě dostalo kvalitní vzdělání v místě, kde žije

Proto podpoříme školy všude tam, kde podporu potřebují, 
aby měly volné ruce a dostatek času a energie 

věnovat se kvalitní pedagogické práci 
adaptované na konkrétní podmínky v daném místě!



DĚKUJEME ZA POZORNOST

BUDEME VELMI RÁDI, POKUD SE ZAPOJÍTE, OSOBNĚ ANEBO VYUŽIJETE ONLINE DISKUZI NA YOUTUBE A FACEBOOKU

JE MOŽNÉ ZASLAT E-MAIL NA ADRESU: STREDNICLANEK@MSMT.CZ

INFORMACE O STRATEGII 2030+ MŮŽETE SLEDOVAT ROVNĚŽ I NA:

https://www.facebook.com/msmtcr/
https://twitter.com/msmtcr
https://www.instagram.com/msmtcr/
mailto:edu2030@msmt.cz

