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SP ČR se seznámil se zněním návrhu zmíněné nového Dlouhodobého záměru (DZ) a uvádí zde své 
připomínky. 
 
 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

1. Filozofie DZ je školsky orientovaná a nezabývá se vzděláváním jako komplexním celkem, v němž 

mají být (alespoň ve středním a vyšším odborném vzdělávání) adekvátně zastoupeni i další 

aktéři. Tomuto přístupu odpovídá o formulace jednotlivých pasáží DZ, například cíle jsou 

formulovány jako „strategické cíle ministerstva“, nikoliv strategické cíle všech klíčových 

partnerů, kterých se vzdělávání dotýká: státu, zaměstnavatelů, odborů, obcí a krajů. DZ neřeší 

potřeby zásadních změn zejména v oblasti středního odborného vzdělávání. Dokument zřejmě 

vychází z předpokladu, že základní nastavení systému je v ČR v pořádku a je tedy orientován 

spíše na udržení, případně dílčí úpravy stávajících pravidel. Celkově je dokument místy vágní, 

nedefinuje často jednoznačné a měřitelné cíle. Jelikož je určujícím východiskem pro stanovení 

dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy v jednotlivých krajích, bude mít jeho pojetí a 

kvalita zásadní vliv i na regionální školství. Doporučujeme proto DZ zcela přepracovat a 

definovat další strategické cíle v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na dané období 

v souladu s těmito potřebami.  

 

2. Materiál svým časovým vymezením přesahuje jedno volební období, což je možno vnímat 

pozitivně zvláště ve školství, které se vyznačuje značnou setrvačností a kde i následky změn se 

významně projevují s delším časovým odstupem. I z tohoto důvodu je žádoucí, aby  realizace 

změn byla založena na širší bázi širšího společenského konsensu, než jen koaličního. Z tohoto 

pohledu je zásadní, zda a jak bude MŠMT o takovýto konsensus usilovat a zda bude realizovat 

jen ty záměry, kde tohoto konsensu dosáhne a v podobě, odpovídající tomuto širšímu 

konsensu. 
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3. Materiál je obsáhlý, obsahuje řadu záměrů, je podložen statistickými daty. To odpovídá snaze 

MŠMT opírat svá rozhodnutí o relevantní data. Ovšem sběr dat ve školství na druhou stranu 

vyžaduje byrokratická opatření náročná na čas a finanční náklady. Představuje i významnou 

zátěž především na vedení škol, což může odvádět jejich pozornost od pedagogického řízení 

školy a od péče o kvalitu vzdělávání. Navíc je třeba obezřetnosti při interpretaci výsledků 

šetření; některá data budou významně zatížena subjektivními názory tazatelů i respondentů a 

zjednodušenými informacemi o podmínkách vzdělávání v konkrétních školách.  

 

4. Jednotlivé kapitoly vznikly nejspíše soupisem problémů a návrů řešení dle jednotlivých odborů 

MŠMT. Každá kapitola končí tabulkou s přehledem opatření a termíny. Většina opatření 

vyžaduje změnu či vydání legislativních předpisů. Ze znalosti procedur spojených s přípravou, 

schválením a realizací legislativních předpisů máme pochyby, zda to lze v uvedených termínech 

zvládnout. Z množství uvedených priorit bychom navrhovali vybrat ty, na které se MŠMT zaměří 

především, tedy průřezové sestavení hlavních priorit mezi prioritami.  

 

5. Připomínáme výstupy a doporučení systémového projektu POSPOLU (zřízení koordinačních rad 

pro odborné vzdělávání, změny parametrů oborů a další), na něž doposud nebylo systémově 

reagováno. Bylo by proto vhodné ověřit, zda a jak jsou doporučení POSPOLU provázána do 

navrhovaných opatření DZ. 

 

6. Přestože jsme státem s nejvyšším podílem středního odborného vzdělávání na vyšším 

sekundárním vzdělávání v EU, pozornost věnovaná této části vzdělávání (a přípravy) je 

nedostatečná a navrhovány jsou jen triviální změny. Kapitola D se roli zaměstnavatelů ve 

středním vzdělávání věnuje velmi okrajově a nijak neřeší potřebu jejich adekvátního postavení 

v systému OVP.  Konkrétní návrhy jsou obsaženy níže v připomínkách. 

 

Tyto připomínky jsou doporučující. 

 
 
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
7. V kapitole 2.1, odst.2 („Dokončit revizi kurikula a podpořit implementaci inovovaných RVP 

do škol“, str. 19) doporučujeme za druhou větu vložit text: „Systém RVP by měl projít zásadní 
technickou změnou procesů, které umožní pružnou reakci na měnící se potřeby trhu práce, a 
to ve smyslu možnosti rychlé změny jednotlivých RVP i změn napříč více RVP.“ 
Tato připomínka je doporučující. 

 
8. V kapitole 2.2 (str. 20-21) vidíme jako vhodné k jednotlivým oblastem vzdělávání doplnit: 

Základní vzdělávání: - školení pro učitele na nové metody výuky; 
Střední vzdělávání: - konkretizovat roli zaměstnavatelů, při rozhodování o struktuře oborů a 
počtu žáků, vytvořit kapacitní podmínky pro zvýšení časové dotace pro praktické vyučování 
v reálných podmínkách firem; nastavit proces zapojení zaměstnavatelských střešních 
organizací při rozhodování o struktuře oborů a počtu žáků v regionech; podporovat vznik 
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nových interdisciplinárních oborů dle požadavků trhu práce (např. mechatronik, stavebnictví 
s elektro, IT a elektro ad.); 
Další vzdělávání: - využívat Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro žáky předčasně odcházející 
z počátečního vzdělávání; využít NSK i pro profese regulované dle dalších zákonů. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

9. V kapitole A, článku 2.2, v odst. a) (str. 23) požadujeme doplnit:  
„v případě reálného zájmu zejména ze strany zákonných zástupců dětí z příslušné lokality 
(zohledněna bude i podpora dalších subjektů, např. místní samosprávy a místních 
občanských sdružení a místních spolků věnujících se vzdělávání), se souhlasem místní 
samosprávy příslušné lokality a zároveň budou-li v přiměřené dojezdové vzdálenosti kapacity 
nespádových mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, které poskytují 
vzdělávání obdobným způsobem, naplněné,“. Obdobně upravit i pro mateřské školy ve 
článku 1.2, v odst. a) (str. 22).  
Zdůvodnění: Považujeme za nepřijatelné, aby zřizovatel spádových škol v dané lokalitě neměl 
právo se vyjádřit k zápisu nespádové základní či mateřské školy, což nevylučuje, že nemůže 
dojít k souladu místní samosprávy a zřizovatele plánované nespádové školy. Dále vnímáme 
jako nutné upřesnit, že v případě spolků věnujících se vzdělávání musí jít o spolek či sdružení 
s místní působností (např. občanské sdružení, MAS apod.). 
Tato připomínka je zásadní. 

 
10. V kapitole A, článku 3.1, v odst. a) (str. 24) požadujeme doplnit: 

„nové střední školy a nová místa poskytovaného vzdělávání v rámci kraje budou vzhledem k 
dostačující nabídce širokého spektra oborů vzdělání středního vzdělávání a neobsazeným 
kapacitám škol zapisovány do rejstříku škol a školských zařízení pouze ve výjimečných a 
odůvodněných případech s ohledem na dostupnost stávajících kapacit střední škol a potřeby 
trhu práce a se souhlasem příslušného krajského úřadu,“; zároveň v nadpise článku 3.1 
vypustit závorku takto: „Zápisy nových středních škol, nových míst poskytování vzdělávání 
nebo navyšování kapacit středních škol (vyjma středních škol poskytujících vzdělávání s 
maturitní zkouškou všeobecného zaměření s obory čtyřletého gymnázia nebo s obory 
vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami):“. 
Zdůvodnění: Považujeme za nepřijatelné, aby většinový zřizovatel středních škol v daném kraji 
neměl právo se vyjádřit k zápisu nové střední školy, což nevylučuje, že nemůže dojít k souladu 
krajské samosprávy a zřizovatele plánované střední školy. Dále nevidíme důvod, aby 
z uvedeného režimu byly vyňaty školy s obory čtyřletého gymnázia a školy pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

11. V kapitole C, tabulce cílů (str. 40-42) požadujeme doplnit tato opatření: 
- uzákonit samostatnou funkční pozici „kariérový poradce“; 
- posílit kariérové poradenství vycházející z potřeb trhu práce vč. spolupráce se 
zaměstnavateli. 
Zdůvodnění: Nezbytné pro kvalitní kariérové poradenství, zvláště na 2. stupni ZŠ 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 



 

4 

12. V kapitole C, tabulce cílů (str. 40-42) požadujeme doplnit opatření C.1.7: 
- zapojit mimoškolních vzdělávací zařízení (science centra, technická muzea, ZOO apod.) do 
výuky ZŠ a umožnit financování těchto aktivit z rozpočtu školy. 
Zdůvodnění: Jeden z vhodných způsobů zkvalitnění a zatraktivnění výuky, zvláště na ZŠ. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

13. Ke kapitole C, tabulce cílů (str. 40-42) dále konstatujeme, že ani jedno z kritérií nestanoví 
měřitelné hodnoty změny (např. zlepšení výsledků žáků z České republiky v žebříčku PISA v 
oblasti přírodovědné gramotnosti); často je kritériem „zpráva o situaci“ nebo obecná 
formulace typu “Podíl žáků odcházejících ze ZŠ na víceletá gymnázia“ v opatření C1.8 (má se 
podíl snížit – o kolik %?). 
Tato připomínka je doporučující. 
 

14. Ke kapitole D, prioritní cíl „Revize Rámcových vzdělávacích programů“ (str. 45): 
Dokument konstatuje, že revize odborné složky RVP byla provedena v roce 2018. Nijak přitom 
nedefinuje, jak budou RVP upravovány v dalších obdobích, tak aby byly flexibilně v souladu 
s měnícími se požadavky trhu práce. Experti z trhu práce přitom navrhují, aby se standardy 
upravovaly alespoň po dvou letech. Z terénu zaznívá (i od středních škol), že čas na 
připomínkování revidovaných RVP v roce 2018 byl zcela nedostatečný a že na připomínky 
nebyl brán zřetel – je tedy velkou otázkou, zda byla revize odborné složky RVP provedena 
v souladu s potřebami trhu práce a vzdělavatelů.  
Doporučujeme opatření (str. 48-49) doplnit: 

- vytvářet nástroje umožňující efektivní změny RVP ve vazbě na Průmysl 4.0; 

- zavádět interdisciplinárních obory a nové formy výuky – např. projektové; 

- zvýšit časové dotace pro praktické vyučování v reálných podmínkách firem; 

- využít Národní sítě sektorových rad (NSSR) při tvorbě i změnách jednotlivých RVP a 

změnách struktury RVP; 

- nastavit systém vzdělávání pedagogů o aktuálních změnách na trhu práce. 

Tato připomínka je doporučující. 

 
15. Ke kapitole D, prioritní cíl „Snížit administrativní a organizační náročnost systému 

přijímacího řízení“ (str. 46): 
Souhlasíme se zachováním jednotných přijímacích zkoušek, ale bylo by vhodné ve 

střednědobém horizontu přesunout jejich realizaci na ZŠ a zjednodušit celý systém přijímacího 

řízení, např. v přihlášce uvádět prioritní školu a obor vzdělání (pro určení pořadí a odstranění 

nesmyslného odvolávání), doplnit do přihlášky název ŠVP, sjednotit termíny přijímacího řízení 

nejlépe mimo období maturitních zkoušek atd. Doporučujeme do textu doplnit opatření 

v tomto směru. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

16. Ke kapitole D, prioritní cíl „Inovovat systém maturitních zkoušek“ (str. 46): 
Vidíme potřebu zásadně změnit organizaci a administraci společné části maturitních zkoušek; 

současný systém je administrativně, personálně a organizačně neúměrně náročný, drahý a 
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navíc vytváří nedostatek volných učitelů k zajištění výuky ostatních tříd v době zkoušek. 

Doporučujeme do textu doplnit opatření v tomto směru. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

17. Ke kapitole D, prioritní cíl „Zvýšit zapojení zaměstnavatelů a věcně příslušných resortů“ (str. 
47): 

Dokument navrhuje vytvoření standardu kvality firemních pracovišť, na kterých probíhá 

praktické vyučování. Bude-li však takový standard definován (např. ve formě normativů na 

materiálně-technické a prostorové vybavení pracovišť praktického vyučování), měl by platit i 

pro školní pracoviště praktického vyučování – neexistuje jediný důvod, proč by školy nemusely 

dodržovat takto nadefinovaný standard. Doporučujeme do textu doplnit. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

18. V textu na str. 47 doporučujeme opravit název a zavést zkratku: 
Svaz průmyslu a dopravy ČR - dále jen „SP ČR“, a tento název a zkratku pak opravit při všech 
dalších výskytech např. na str. 49, 96 ad. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

19. V kapitole G, tabulce cílů, opatření G 3.1 (str. 63) doporučujeme rozšířit následovně: 
„Podpořit další rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů, podpořit kvalitní diagnostiku nadání“.  

Rozvoj nadání žáků si nedokážeme představit bez rozvoje kvalitní diagnostiky jejich nadání, 

proto vidíme jako nezbytné podpořit také tuto oblast. 

Tato připomínka je doporučující. 

 
20. Ke kapitole H, prioritní cíl „Podporovat komplexní systém ucelené podpory profesního 

rozvoje učitelů i ředitelů zahrnující všechny prvky profesionalizačního kontinua“ (str. 66): 
Nevidíme zde žádnou vizi podpory a vzdělávání odborných pedagogů včetně učitelů 

odborného výcviku, jelikož tato skupina je specifická a není možno využít obecných 

vzdělávacích aktivit NIDV a dalších akreditovaných kurzů. Také zde nevidíme informace o 

způsobech specifické podpory třídních učitelů, kariérových poradců, koordinátorů spolupráce 

škol a firem atd. Doporučujeme v tomto směru doplnit text i opatření na str. 68-69. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

21. Ke kapitole K, prioritní cíl „Podporovat a rozvíjet další vzdělávání v ČR“ (str. 81): 
Dokument konstatuje, že je třeba zvyšovat motivaci dospělých k celoživotním vzdělávacím 

aktivitám, proto bude MŠMT rozvíjet v této oblasti koordinační a osvětovou roli. Jak 

konkrétně? Kritériem pro toto opatření (tabulka cílů, str. 82) je “Platforma relevantních aktérů 

dalšího vzdělávání“. Z dokumentu není patrné, jak by měla taková platforma fungovat, jaký je 

její účel, úkoly, pravomoc. Jedná se o nově vzniklou instituci nebo diskusní klub? Jedním 

z uváděných opatření bude také poskytnutí metodické podpory zřizovatelům škol, aby 

podporovali rozvoj škol jako center CŽU. Ale to už proběhlo v rámci všech tří realizovaných 
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projektů UNIV. Přesto ČR stále nedosahuje evropské referenční úrovně ani nevykazuje výrazné 

zlepšení v této oblasti. Bylo by tedy vhodné, aby DZ definoval a vyvolal realizaci účinnějších 

nástrojů, než je v textu uváděná analýza na základě šetření PIAAC, na základě které budou 

zpracovány strategické a koncepční dokumenty.  

Tato připomínka je doporučující. 


