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Poslanci schválili kariérní řád učitelů
Dne 7. dubna 2017 poslanci schválili ve třetím čtení dlouho očekávaný kariérní řád učitelů.
Pedagogové tak mají šanci dočkat se systému, který jim umožní perspektivu profesního rozvoje,
zlepšení jejich finančních podmínek i postavení ve společnosti. Novela zákona o pedagogických
pracovnících, která kariérní řád zavádí, nyní míří do Senátu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/poslanci-budou-do-tretice-hlasovat-o-kariernim-radu-ucitelu

Organizace školního roku
MŠMT zveřejnilo informace k organizaci školního roku 2017/2018 a 2018/2019 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku

MŠMT podpořilo projekt k odhalování šikany ve školách
Ministryně školství Kateřina Valachová podpořila nový nástroj k odhalování šikany ve školách
s názvem „Nenech to být“. Nástroj funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém
prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podporilo-projekt-k-odhalovani-sikany-ve-skolach
https://www.nntb.cz/

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS
ve školách a školských zařízeních
MŠMT zveřejnilo metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací
týkajících se žáků s poruchou autistického spektra ve školách a školských zařízeních za účelem
zajistit bezpečnost a ochranu jejich zdraví a nastavit systémovou metodickou podporu. Materiál je
samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže“ č. j.: 21291/2010-28.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vznikuproblemovych-situaci
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení
mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem
tříd do pěti“
MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních
škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“. Žádosti o dotaci budou přijímány výhradně
v elektronické podobě na webové adrese: https://is-bezpecnost.msmt.cz, a to v období
od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017, přičemž příjem žádostí může MŠMT předčasně ukončit s ohledem na
vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na program.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-neinvesticniho-dotacnihoprogramu-podpora?source=rss
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Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro
MŠ a ZŠ I.
MŠMT připravilo a vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je
podpořit mateřské a základní školy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení
zkušeností pedagogů. Na tyto aktivity je vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít
všechny základní školy v ČR (0,5 mld. Kč je určeno pro MŠ a ZŠ v Praze a více než 4 mld. Kč pro MŠ
a ZŠ z území celé ČR mimo hl. m. Praha). Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6.
2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/posledni-sance-predlozit-projekt-v-eu-penize-skolamms-a-zs?source=rss

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017
V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnilo MŠMT kritéria
hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového
hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-maturitnizkousky-ve-skolnim-2

Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího
jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2018
MŠMT informuje o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka
profilové části. Jazykové zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky může ředitel školy zvolit jako náhradu
zkoušky z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním
zkušebním období 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovanizkousek-z-2

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
MŠMT zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu č. 02_16_041
Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. Žádost o podporu je zpřístupněna v IS KP14+ od 11.
dubna 2017 nejpozději do 31. srpna 2017 do 14:00. Cílem výzvy je podpora inovace vyššího
odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení
kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k
dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“ Inovace VOV se uskuteční
prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby
otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizací metod
hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvojem dalšího vzdělávání a analýzou role
VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1?source=rss

