
Plány rezortu školství v roce 2019 

Financování 

 plán je navyšovat rozpočet kapitoly, zejména v oblasti odměňování pedagogických i 
nepedagogických pracovníků regionálního školství a růst mezd na VŠ. 

 zabezpečit plynulý přechod na nový způsob financování regionálního školství od roku 
2020. 

 začlenit financování společného vzdělávání do běžného režimu financování škol, vedle 
toho stabilizovat financování „speciálního“ školství. 

 analyzovat systém financování – soukromého a církevního školství ze státního rozpočtu. 
 rozvoj a obnova kolejí a menz veřejných vysokých škol. Podpora je zaměřená na 

rekonstrukce, modernizace či (byť v omezené míře) budování nových ubytovacích a 
stravovacích kapacit veřejných vysokých škol s cílem zefektivnit využívání infrastruktury 
a zlepšit standard ubytování pro studenty a zaměstnance. Tímto způsobem se zatraktivní 
studium na dané VŠ a vytvoří se inspirující univerzitní prostředí. Důraz bude kladen i na 
rozšíření doplňkových služeb a volnočasových aktivit pro ubytované studenty a zajištění 
ubytování pro zahraniční studenty. Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit má 
především za cíl úsporu nákladů na energie a provoz, zvýšení standardu ubytování 
a stravování, který již nevyhovuje současným požadavkům a může vést k poklesu počtu 
ubytovaných studentů. 

 pokračování programu Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit 
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Program byl 
zahájen 1. 12. 2016 a je zacílen na jmenovitě určené projekty v lokalitách 
s nejkritičtějším nedostatkem kapacity pro zajištění základní školní docházky. Jedná se o 
lokalitu v tzv. prstenci kolem Prahy s potřebou výstavby plně organizovaných škol, kde 
věcné zacílení dosavadních programů, včetně programů ostatních rezortů, neumožnilo 
poskytnutí dotace. Konkrétními problematickými lokalitami jsou Rudná u Prahy, 
Jesenice, Psáry, Čelákovice, Říčany, Ondřejov (svazek obcí), území svazku obcí Jenštejn, 
Podolanka a Přezletice, a dobrovolný svazek obcí Povýmolí v oblasti Úval a projekty 
okrajových městských částí hlavního města Prahy – městských částí Praha – Řeporyje 
a Praha – Čakovice.  
 

Priority na další léta 
 
 trvalý růst rozpočtu na školství 
 promítnout růst platů učitelů a ostatních zaměstnanců ve veřejných školách i  

do plynulého zvyšování mezd ve školách církevních a soukromých. 
 vyhlásit výzvy pro rozšíření a modernizaci infrastruktury lékařských a pedagogických 

fakult a realizovat strategické investice v těchto oblastech. 
 připravit program pro výstavbu kampusu na Albertově. 

 

Podpora pedagogů 
 

 MŠMT bude v průběhu roku 2019 usilovat o zvýšení platů pedagogických a 
nepedagogických pracovníků dle zpracovávané koncepce odměňování – vše v souladu 
s vládním prohlášením obsahujícím závazek zvýšit platy učitelů i nepedagogů do roku 
2021 na 150% stavu v roce 2017. 

 v plánu je novelizace zákona o pedagogických pracovnících; navrhuje rozšířit možnost 
vstupovat do školství i odborníkům z praxe, kteří získají pedagogickou kvalifikaci až 
v průběhu působení ve školách. 

 novelizace počítá s podporou profesního rozvoje začínajících učitelů zavedením 
adaptačního období. 



 změny nastavení akreditačního řízení v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
tak, aby mohla být sledována kvalita některých druhů tohoto vzdělání DVPP (konkrétně 
těch, které vedou k získání kvalifikačních předpokladů, jako např. studium v oblasti 
pedagogických věd, studium k rozšíření odborné kvalifikace, studium pedagogiky, 
studium pro asistenty pedagoga, kvalifikační studium ředitelů škol, studium pro 
výchovné poradce, studium k výkonu specializovaných činností). 

 zpracování standardu pro studium v oblasti pedagogických věd (tzv. DPS) – cílem je 
sjednocení požadavků na profil absolventa tohoto studia. 

 

Mateřské školy 

 podpora mateřských škol v souvislosti s přechodem na nový způsob financování od r. 
2020 - vyhlášení rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé 
pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol. 

 novela vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání s účinností od 1. 9. 2019. 
 

Střední školy 

 u maturitních zkoušek se navyšuje čas pro trvání didaktického testu z českého jazyka a 
z matematiky, mírně se upravily podmínky pro konání maturity pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, byly zavedeny dvě nové subkategorie žáků, kteří potřebují 
nějaké uzpůsobení u maturitní zkoušky. 

 u přijímacích zkoušek došlo ke zpřesnění všech uzpůsobení pro uchazeče se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 

 
Odborné vzdělávání: 

 zahájení inovace oborů SŠ a VOŠ. 
 inovace praktického vyučování ve vazbě na profesní uplatnění žáků. Měl by 

vzniknout standard kvality firemních pracovišť, na kterých probíhá praktické vyučování. 
I nadále budou vytvářeny podmínky k zapojování vyššího počtu odborníků z praxe do 
výuky a budou probíhat stáže pedagogů ve firmách. 

 od září 2019 bude vyhlášen rozvojový program v souvislosti s náběhem reformy 
financování regionálního školství. 

 
 
Speciální vzdělávání 

 novela vyhlášky o společném vzdělávání; měl by začít platit v březnu. MŠMT chce 
novelou upravit systém podpory asistentů pedagoga, a také snížit administrativní zátěž 

pro školy a školská poradenská zařízení spojenou se společným vzděláváním. Záměrem 

MŠMT je, aby, v případech, kdy dochází k tzv. nadužívání asistenta pedagoga, byl 

uplatňován princip sdílení asistenta namísto současného stavu, kdy je asistent 

doporučený na konkrétní dítě se speciálními vzdělávacími potřebami/SVP/ spíše 

asistentem dítěte než asistentem pedagoga. Záměrem je také důraz na kvalitu 

poskytovaného vzdělávání – finanční podpora by měla cílit na působení speciálního 

pedagoga, který je odborníkem v oblasti speciálně pedagogického působení při 

vzdělávání žáka. MŠMT chce vytvořit podmínky ke skutečnému zapojení žáka do 

skupiny, třídy při zajištění odborného speciálně pedagogického vedení. 

 vyhlášení rozvojového programu na navýšení kapacit školských poradenských zařízení 
(téměř 160 mil. Kč). 



 vyhlášení rozvojového programu Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení 
(10 mil. Kč). 

 
Prevence rizikového chování 
 

 začátkem roku by měla začít platit nová Národní strategie primární prevence rizikového 
chování a nový Akční plán ke strategii. Jejich cílem je snížit míru rizikového chování u 
dětí a mládeže a minimalizovat jeho vznik. 

 pro rok 2019 MŠMT poprvé od roku 2001 výrazně navyšuje finance na dotační program 
podporující primární prevenci ve školách o 40% (o 8 mil. Kč). 

 

Ústavní péče 
 

 postupná přeměna sítě zařízení od preventivních (střediska výchovné péče, vznik nových 
zařízení a jejich rozvoj) až po rozvoj vysoce specializovaných služeb (zařízení pro 
adiktologické problémy, výchovně léčebné pobyty, služby pro nezletilé matky s dětmi a 
extrémní poruchy chování). 

 od června 2019 bude vyhlášen nový investiční program na rozvoj sítě zařízení 
 v plánu je novelizace zákona o ústavní péči, která by měla redefinovat roli diagnostických 

ústavů při umísťování a přemísťování dětí. Novela také počítá se specializací 
jednotlivých typů zařízení dle klientely. 

 
 
Vysoké školy 

 prioritou bude kvalita vzdělávání na VŠ – postupný přechod na nový systém akreditací a 
zavedení institucionálních akreditací, propracuje se systém hodnocení kvality vysokých 
škol.  

 budou provedena národní i mezinárodní šetření studentů a absolventů VŠ. Tato šetření 
poslouží jako podklad pro další rozhodování ministerstva. 

 bude uspořádána řada konferencí a seminářů k zavádění nástrojů zjednodušujících 
mezinárodní mobilitu studentů vysokých škol. 

 v průběhu roku bude připravována Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a 
Strategický záměr pro oblast vysokých škol na roky 2021–2025. 

 budou navýšeny výdaje na řešení společenských priorit, konkrétně na navýšení počtu 
studentů lékařských fakult a navýšení výdajů na zlepšení podmínek akademických 
pracovníků na pedagogických fakultách. 

 bude vyhodnocen dopad navýšení doktorských stipendií v roce 2018. 
 v oblasti výzkumu a vývoje bude prioritou dopracování metodiky hodnocení 

výzkumných organizací pro segment vysokých škol, na kterém MŠMT spolupracuje 
s Radou pro výzkum, vývoj a inovace. 

 MŠMT se bude podílet na přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 
jež bude koordinovat Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Cíl je nastavit efektivní 
financování výzkumu z veřejných prostředků.  
 

 MŠMT bude spolupracovat na legislativním balíčku rámcového programu EU pro výzkum 
a inovace Horizontu Evropa (2021-2027), který bude na evropské úrovni představovat 
hlavní dotační titul podporující výzkum, vývoj a inovace.   

 MŠMT se bude podílet na přípravě nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 
na období let 2021+ 

 MŠMT bude usilovat o rozšíření mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a 
inovací s novými partnery jako například Kanada, Japonsko či Korea.  



 
Sport 

 příprava na vznik agentury pro sport. 
 program Můj klub bude rozšířen o podporu pohybových aktivit na školách Sportuj ve 

škole. MŠMT chce vytvořit podmínky pro trenéry, cvičitele a volnočasové pedagogy pro 
jejich práci a posílit volnočasovou roli škol. 

 investice do sportovních zařízení a ve spolupráci s MMR do tělocvičen a školních 
sportovních areálů. Investiční aktivita MŠMT a MMR se v roce 2019 může přiblížit 3 mld. 
Kč, což by mělo postupně odstranit zásadní dluh v této oblasti. 

 efektivnější zacílení peněz na sport díky sdílení dat a informací ze sportovního prostředí. 
Díky spolupráci s kraji a obcemi zlepšit zacílení sportovní politiky. 
 
 

Výhled na další léta 
 Priority českého základního a středního školství vychází z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR  2015-2020 a ze Strategie vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2020. 

 3 klíčové priority (pro nadcházející období 2019-2023 v oblasti regionálního školství): 
- více peněz za kvalitní práci pedagogů: v r. 2021 minimálně na 150 procent výše z roku 

2017. 
- dokončení revize kurikula a podpora implementace inovovaných rámcových 

vzdělávacích programů do škol. 
- zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce MŠMT s krajskými 

úřady. 
 
 


