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Společné vzdělávání (inkluze)
MŠMT na webových stránkách průběžně aktualizuje klíčové dokumenty k tématu společného
vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3?
Mateřské školy: Změny v oblasti společného vzdělávání
MŠMT připravilo základní informace pro mateřské školy v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak
organizace školy a tříd, tak využití a financování podpůrných opatření.
http://www.msmt.cz/file/37612/
Informace k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání
S ohledem na nezbytnost dodržení jednotnosti a kvality výkladu právních předpisů upravujících oblast
společného (inkluzivního) vzdělávání, stanovilo MŠMT podmínky pro udělení akreditace programům
s tématy společného vzdělávání v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-k-akreditaci-programu-zamerenych-naspolecne?
MŠMT pošle na asistenty pedagoga dalších 53 milionů korun
Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016“ je zaměřen na
finanční podporu asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
kterým školské poradenské zařízení doporučilo asistenta pedagoga před 1. září 2016, a toto doporučení
nezakládá nárok na zajištění asistenta pedagoga coby podpůrného opatření podle novely školského
zákona. Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních dotací
účelově určených na financování platů, mezd a odměn asistentů pedagoga z dohod u prací
vykonávaných mimo pracovní poměr. Po dobu platnosti doporučení školských poradenských zařízení
vydaných před 1. září 2016 tak můžou být tito asistenti pedagoga financováni právě z toho rozvojového
programu MŠMT. V této fázi je uvedených 53 milionů určeno pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením v soukromých a církevních školách, další finance jsou připraveny pro žáky se sociálním
znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-posle-na-asistenty-pedagoga-dalsich-53-milionu-korun?

Poslanci přehlasovali veto, podpořili školský zákon
Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která od roku 2017/2018 počítá například s
povinným rokem předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Zákonodárci tak
přehlasovali prezidentské veto. Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních
bezplatný a bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí - buď v mateřské škole zapsané ve
školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně. Norma také od roku 2020
zavede nárok na místo pro děti v mateřské škole již od dvou let věku. V rámci přijetí novely školského
zákona dojde také k úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, aby byla
zohledněna přítomnost dětí mladších tří let v mateřských školách. Z OP VVV je dále možné
prostřednictvím ' šablon' čerpat mzdové náklady na nepedagogické pracovníky – chůvy. Do budoucna se
počítá také se standardizací této profese.
V oblasti maturitní zkoušky se zavádí tři povinné zkoušky společné části maturity, a to z českého jazyka
a literatury, z cizího jazyka a z matematiky. Vláda stanoví nařízením, pro které obory je matematika
zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Příslušné nařízení bude respektovat princip, že
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studenti musí mít v průběhu studia vždy zajištěn dostatečný počet hodin
výuky matematiky. Povinnost konat tři povinné zkoušky bude pro vybrané obory vzdělání platit poprvé
ve školním roce 2020/2021. Zároveň se sjednotí systém hodnocení maturitních písemných prací z
českého a cizího jazyka, posuzovat je budou anonymní externí hodnotitelé poprvé od školního roku
2016/2017. Co se týče přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou, schválený
zákon přináší jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky na střední školy
s maturitou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Tato přijímací zkouška se bude
podílet na hodnocení uchazeče nejméně 60 %. I nadále však ředitel školy bude moci zohlednit v rámci
hodnocení i jiná kritéria. Žák bude mít dva pokusy a do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším
výsledkem. Tato pravidla budou platit poprvé ve školním roce 2016/2017.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/poslanci-prehlasovali-prezidenta-podporili-novelu-skolskeho?

Informace k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ
MŠMT připravuje v rámci OP VVV výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také
možnost dobře reflektovat potřeby školy. Její avízo již bylo zveřejněno na webových stránkách MŠMT,
závazné znění výzvy včetně všech příloh bude následně vyhlášeno v systému. Výzva podpoří jednak
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání
a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním
posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp.
chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity
(čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem). Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-pripravovanym-sablonam-pro-ms-a-zs-i?

Reforma financování regionálního školství
Od roku 2019 školy nebudou financované pouze podle počtu žáků. Financování se bude odvíjet od počtu
odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí ministerstvo školství.
Změny financování se dotknou mateřských, základních, středních škol a konzervatoří, vyšších odborných
škol, základních uměleckých škol a školních družin, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí. K tomuto
kroku vedlo MŠMT zjištění řady nevýhod současného systému financování. Například střední školy byly
závislé na počtu žáků a přijímaly často žáky bez dostatečných studijních předpokladů. Tito žáci pak měli
problémy u maturity. Dalším vybraným problémem byl menší objem peněz na platy zaměstnancům
v případě, že škola měla méně naplněné třídy. Nově se financování sjednotí. Ministerstvo školství určí,
kolik peněz dostane konkrétní škola.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-reformu-financovani-regionalniho-skolstvi?

Metodický pokyn ke svazkovým školám
Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009
a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a
možnost volby“. Průvodce představuje tzv. „svazkové školství“, tedy školy a školská zařízení zřizovaná
dobrovolnými svazky obcí, upozorňuje na pozitiva, ale i případná rizika tohoto modelu spolupráce obcí
z pohledu ekonomického, pedagogického i právního. Materiál představuje nezbytnou část metodické
podpory určené pro ty, kdo uvažují o založení dobrovolného svazku obcí a zřízení svazkové školy.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/metodicky-pokyn-ke-svazkovym-skolam?
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MŠMT rozšiřuje program asistentů ve výuce angličtiny na SŠ
Na českých středních školách bude pomáhat s angličtinou více absolventů špičkových amerických
univerzit. MŠMT zvyšuje příspěvek na Fulbrightův program asistentů ve výuce angličtiny. Místo
dosavadních 10 bude na českých středních školách od roku 2016/17 působit 20 a od roku 2017/18
dokonce 30 absolventů špičkových amerických univerzit. Ministerstvo tak reaguje na obrovský zájem
českých škol o tento úspěšný program, který výrazně přispívá ke zvýšení jazykových kompetencí českých
středoškoláků.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-rozsiruje-program-asistentu-ve-vyuce-anglictiny?

Informace o vyhlášení dodatku k pokusnému ověřování oborů, ve
kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního
vzdělání s maturitní zkouškou
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 8. června 2016 je dále uvedeno.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-vyhlaseni-dodatku-k-pokusnemuoverovani-oboru-ve-1

Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace a ukončování
středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v
podzimním zkušebním období roku 2016
MŠMT 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, vyhlašuje pro rok 2016
rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na
vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-na-podporuorganizace-a-1?

AMADEUS mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let
XXIII. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS se koná ve dnech 13. 15. 10. 2016 v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno. Účastníci soutěží v šesti věkových
kategoriích s povinností zařadit do svého soutěžního repertoáru jednu ze skladeb W. A. Mozarta a také
jeho současníků. Brněnská mezinárodní soutěž Amadeus se inspiruje dávnou hudební událostí:
koncertem jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v Brně roku 1767. Proto horní věková hranice
11 let pro soutěžící a ze stejného důvodu je také jediným soutěžním oborem hra na klavír.
http://www.amadeusbrno.cz/
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NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 6./2016
Červnové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech - 6./2016. Elektronické periodikum
informuje o aktualitách v evropském dění v oblastech vzdělávání, mládeže, výzkumu a vývoje, sportu
a profesních kvalifikací.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-6-2016?

