EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ V ČR 2012
Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje
záznamy článků z českých periodik vydaných v roce 2012, které se věnují
ekonomickým otázkám českého školství.
Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím
elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/
nebo v papírové podobě e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz
1.
Být či nebýt učitelem : platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých
příležitostí a širší souvislosti [To be or not to be a teacher : Czech teachers' salaries
in respect of costs of lost opportunities and in broader context] / Daniel Münich, Jan
Straka -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4
In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 20, č. 6
(2012), s. 5-22.
Na základě nových ukazatelů autoři článku přinášejí další doklad o velmi nízké
platové atraktivnosti učitelské profese na základních a středních školách v ČR. To se
promítá i do velmi nízkého zájmu o učitelskou profesi. Platovou atraktivnost autoři
dokumentují na konceptu tzv. nákladů ušlých příležitostí. V analýze zohledňují roli
faktorů jako je věk, úroveň vzdělání, pohlaví a region. Dalším faktorem jsou studijní
dispozice současných zájemců o studium učitelských oborů. V grafech jsou
porovnávány výdaje na základní a střední školství v % HDP s obdobně vyspělými
zeměmi OECD.
školství ; základní školství ; střední školství ; ekonomika školství ; ekonomické
podmínky ; financování ; rozpočet ; plat ; pedagogické povolání ; učitel ; komparace
; země OECD ; Česká republika
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405300
2.
Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2012 pro účely poskytování
dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem,
krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, v roce 2012 (stanovených č. j. 7/2012 - 26) [Completion of
normatives of non-investment expenditures for 2012 for the purpose of granting
subsidies for activities of schools and school facilities which have not been
established by state, region, municipality, bound of municipalities, registered church

or religious society with the right to establish denominational schools, in the year
2012 (No. 7/2012 - 26)] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština
In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 10
(2012), s. 2-5.
Přehled normativů neinvestičních výdajů na rok 2012 (s účinností od 1. 9. 2012) o
poskytování dotací soukromým školám pro obory vzdělání středních škol a vyšších
odborných škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2012 nebyl dosud
stanoven. Podrobnosti v tabulkách v příloze.
nestátní škola ; soukromá škola ; střední škola ; střední odborná škola ; vyšší odborná
škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; 2012
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403834
3.
Erasmus za 500 miliard [Erasmus for 500 milliards] / Eva Hníková -- čeština
In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 207 (2012), s.
19.
V současnosti od nás vyjíždí do ciziny v rámci výměnného programu Erasmus asi
6000 studentů ročně. Toto číslo ale podstatně vzroste, protože na období 2014 až
2020 plánuje EU navýšení rozpočtu. Nový gigantický program má nést pro příští
sedmileté období jméno Erasmus for All (Erasmus pro všechny) a celkově na něj
půjde o 73 % víc peněz než na ten stávající.
vysokoškolské studium ; vysoká škola ; výměna studentů ; mezinárodní výměna ;
program ; rozpočet ; financování ; mezinárodní spolupráce ; školská politika ;
Erasmus ; Evropská unie ; Evropa ; 2014-2020
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=404841
4.
Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o
postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2012 (č. j. MSMT47148/2012-15 ze dne 27. 11. 2012) [Information for legal entities carrying-out
activities of schools and school facilities established by registered churches or
religious societies on the processes of financial set-up of granted subsidies for the
year 2012] / Jiří Nantl -- čeština
In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 12
(2012), s. 4-6.

Zásady a termíny finančního vypořádání dotací poskytnutých MŠMT církevním
školám v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. za kalendářní rok 2012. Finanční
vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU. V
příloze formuláře pro vyplnění.
výchovně vzdělávací zařízení ; škola ; církevní škola ; náboženská organizace ;
financování ; finanční zdroje ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; ekonomika
školství ; Evropská unie ; 2012
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405277
5.
Jak se dostat na Oxford či Cambridge [How to get to Oxford or Cambridge] /
Petra Sýkorová -- čeština
In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 56, č. 41
(2012), s. 60.
Informace o programu Scholarship Nadace Zdeňka Bakaly, který podporuje
zahraniční studium nadaných českých studentů. Kritéria a postup při hodnocení
žádostí uchazečů o podporu. Přehled dalších fondů a nadací, které podporují nadané
studenty (Fullbrighova komise, Nadace pro rozvoj vzdělání, Nadace Sophia a další).
nadaný ; student ; podpora ; stipendium ; vysokoškolské studium ; zahraniční
studium ; hodnotící kritérium ; nadace ; Nadace Zdeňka Bakaly ; žádost
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405406
6.
Kdo platí náklady na studium studentů se specifickými potřebami na vysoké
škole [Who pays the study of students with special needs in colleges and
universitites] / Jitka Motejzíková -- čeština
In: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP -- Roč. 20, č. 1
(2012), s. 18-19.
Od ledna 2012 platí nová pravidla pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu
za účelem kompenzace zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se
specifickými potřebami na veřejných vysokých školách. Článek přináší nejdůležitější
změny, které se týkají studentů se sluchovým postižením. Další informace na
www.msmt.cz.
sluchově postižený ; neslyšící ; student ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ;
služby ; podpora ; financování ; rozpočet na vzdělání ; náklady na vzdělání ;
přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; školská legislativa ; 2012
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371329

7.
Kdo se studiem nespěchá, zaplatí : nejvíc na čas si dávají studenti filozofických
a humanitně zaměřených fakult : za dlouhé studium platí ale relativně nejméně
[Those who don't hurry up with their studies will pay for them : it's mainly students
of humanities who study longer than necessary] / Radka Kvačková -- čeština
In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 68 (2012), s.
[17]-18.
Ministerstvo školství má v plánu přitvrdit při vybírání sankčních poplatků za
prodlužování vysokoškolského studia. Poplatky by se neměly platit (jako dosud) až
za rok po standardní době studia, ale hned po skončení této standardní doby. Přitom
sankční poplatky nejsou na všech školách stejné, nejvíc se platí na medicíně (až 26
000 Kč) a na Fakultě informačních technologií ČVUT (až 36 000 Kč).
vysokoškolské studium ; vysoká škola ; studijní poplatky ; délka studia ; student ;
sankce ; školská politika
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402313
8.
Kritická situace škol v prstenci kolem Prahy [Critical situation of schools in the
Prague ring] / Jaroslava Štefflová -- čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč.
115, č. 35 (2012), s. 14-15.
Na začátku dubna 2012 zpracovali starostové obcí a ředitelé jejich základních škol
dokument s varovným názvem Hrozící kolaps zajištění základního vzdělávání v
suburbanizačním prstenci okolo Prahy. Většina těchto škol je totiž přeplněna a hrozí,
že v nejbližších letech bude situace kritická. Už letos se stalo, že v jedné základní
škole vycházelo z 9. třídy 20 žáků a do 1. třídy jich nastoupilo 70. Dokument se
mimo jiné zabývá i finanční stránkou problému.
počet žáků ; počet žáků na učitele ; přechod z mateřské na základní školu ;
scholarizace ; základní škola ; základní školství ; nedostatek ; krize výchovy a
vzdělání ; financování ; dokument ; Středočeský kraj ; Praha ; 2012
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405232
9.
Možnost a nutnost úspor na platech v roce 2012 [The possibility and necessity of
saving for salaries in 2012] / Jan Mikáč -- čeština
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č.
6 (2012), s. 6-8.

K 1. lednu 2012 došlo k nárůstu prostředků na platy pedagogických pracovníků, ale
jen krátkodobému. Platové tabulky se nezměnily a ředitelé jsou nuceni realizovat
úsporná opatření. Autor článku se zaměřuje na to, jakými způsoby dosáhnout
nezbytných úspor, jak vystačit s přidělenými prostředky na platy, a formuluje své
úvahy o řešení v jednotlivých částech článku – Snížení počtu zaměstnanců, Snížení
rozsahu pracovní doby (úvazků), Snížení osobních příplatků zaměstnanců, Přeřazení
zaměstnanců do nižší platové třídy a Stanovení platového tarifu zvláštním způsobem.
vyučující personál ; ředitel školy ; plat ; pracovní smlouva ; pracovní doba ; přeřazení
zaměstnance ; rozpočet ; přidělení finančních prostředků ; platové třídy ; platový
předpis ; tarif
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371956
10.
Nestačí vám rozpočet? : snižte platy, doporučuje krajský úřad [Isn't your budget
sufficient? : regional authority recommends: cut salaries] / Olga Šedivá -- čeština
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 17 (2012), s. 3.
Problémy způsobené zavedením jedné platové tabulky v regionálním školství od
roku 2012. U řady pedagogů, zejména učitelek mateřských škol, dochází oproti roku
2011 ke skokovému navýšení platů, které není pokryto dostatečnými finančními
prostředky. V některých krajích dochází v důsledku toho k přeřazování pedagogů do
nižších platových tříd. Názory a stanoviska zástupců ministerstva školství, školské
inspekce a odborového svazu pracovníků školství k problému.
učitel ; plat ; učitelka ; mateřská škola ; pracovní zařazení ; rozpočet ; regionální
školství ; názor ; regionální správa ; odborová organizace ; inspekce ; ministerstvo
školství ; platové předpisy ; 2012
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371614
11.
Nový model financování regionálního školství : otázky a odpovědi [New model
of financing regional education : questions and answers] / Patrik Kubas -- čeština
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č.
3 (2012), s. 22-23.
Cílem připravované reformy financování regionálního školství je efektivnější a
spravedlivější přerozdělování finančních prostředků. Současná situace vypadá totiž
tak, že manažersky dobře zorganizované školy doplácejí na školy, které jsou vedeny
méně efektivně. V článku pracovník ministerstva školství vysvětluje nejdůležitější
části reformy.

školství ; vzdělávání ; regionální školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ;
přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; koncepce ; návrh reformy ;
školská politika ; názor
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371438
12.
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství od 1. ledna 2012
[Remuneration of pedagogues in public education since January 1st, 2012] / David
Borovec -- čeština
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č.
2 (2012), s. 16-20.
Autor seznamuje se změnami v oblasti odměňování pedagogických pracovníků, které
s sebou přináší tzv. věcná novela zákoníku práce (zákon č. 365/2011) platná od 1. 1.
2012. Pozornost věnuje platovým tarifům i základním metodickým doporučením,
které vedou k dodržování zásady spravedlivého odměňování.
učitel ; vyučující personál ; plat ; mzda ; mzdový index ; pracovní právo ; zákon ;
školská legislativa ; novelizace ; 2012-2016
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370789
13.
Otázky kolem učňovského školství v současné době [Current questions about
apprenticeship education] / Jaroslava Pavelková, Karel Preuss, Oldřich Knaifl -čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN
1211-2720 -- Roč. 22, č. 1 (2012), s. 20-29.
Příspěvek je věnován otázkám kolem nedostatku vyučených, manuálně i
intelektuálně schopných řemeslníků, kteří by sami mohli úspěšně vést firmu a
podnikat. Stávající odborné vzdělání neodpovídá potřebám požadovaných profesí a
ustrnulo na zaběhlých vzdělávacích postupech. Článek je věnován možným
způsobům, jak tento problém řešit v současné době. EU pracuje na sjednocení a
zefektivnění nových postupů. Historie učňovského školství v ČR. Problematika
hendikepovaných a sociálně vyloučených.
odborné školství ; odborné vzdělání ; kvalifikace ; kvalifikační úroveň ; organizace
výuky ; historické hledisko ; profese ; odborný rozvoj zaměstnanců ; odborný výcvik
; učňovské školství ; handicap ; nedostatek ; společenská potřeba vyučení ; Evropská
unie ; sociální vyloučení
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371483

14.
Poslední slušný rozpočet? [The last decent budget?] / Zuzana Matušková ; [Autor
interview] Radmil Švancar -- čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč.
115, č. 1 (2012), s. 14-15.
Rozhovor s vrchní ředitelkou ekonomické sekce MŠMT o problémech s
financováním českého školství v roce 2012. Přehledné porovnání rozpočtů pro léta
2011 a 2012. Ukazatele mzdové regulace pro rok 2012. Střednědobý výhled MŠMT
pro roky 2013 a 2014.
školství ; vzdělávání ; financování ; ekonomika školství ; rozpočet na vzdělání ;
přidělení finančních prostředků ; komparace ; školská politika ; názor ; Česká
republika ; 2012 ; 2011-2014
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371038
15.
Prodlužujete studium? Připlatíte si : vláda se chystá přitvrdit podmínky pro
studenty vysokých škol, kteří překračují standardní dobu studia [Are your
studies prolonged? Pay for it : Czech goverment is about to make study conditions
stricter] / Barbora Cihelková -- čeština
In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 242 (2012), s.
24.
Česká republika patří k zemím, kde je nejdelší doba ukončení vysokoškolského
studia. Jsou studenti, kteří po letech střídání škol končí bez získání diplomu. Někteří
studenti jsou zase věrní jednomu oboru třeba deset let i přes to, že z něho byli
několikrát vyhozeni. Studium se prodlužuje i kvůli práci nebo cestování. Vláda pro
"věčné" studenty připravuje zpřísnění pravidel a větší sankce. Bezplatné období
studia se má zkrátit o jeden rok, pokud student opustí školu bez diplomu a následně
se rozhodne pro jiný obor, bude si další studium platit atd.
vysokoškolské studium ; vysoká škola ; student ; délka studia ; přerušení studia ;
studijní poplatky ; financování ; sankce ; školská politika ; vládní politika"
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406070
16.
Projekty ve školství [Projects in education] / Tomáš Mikeska -- čeština
In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 20, č. 4
(2012), s. 4-9.
Stručné přehledy a charakteristiky stávajících projektů financovaných z prostředků
Evropské unie a webové odkazy na zajímavé projekty vybraných institucí. Projekty

mají zlepšit podmínky vzdělávání. Evropský sociální fond. Operační program Praha Adaptabilita. ESF projekty, kde je řešitelem Pedagogická fakulta UK. ESF projekty,
kde je PedF UK partnerem, projekty Národního institutu dalšího vzdělávání.
školská politika ; vzdělávací možnosti ; vzdělávací projekt ; vysoké školství ;
vysokoškolské studium ; pedagogická fakulta ; mezinárodní spolupráce ; studijní
program ; další vzdělávání ; financování ; Evropská unie ; operační program ;
strukturální fond
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402333
17.
Rozpočet regionálního školství pro rok 2012 : rozhovor s Ing. Vlastimilem
Finkem z ministerstva školství [Budget of regional school system for the year 2012
: interview to Ing. Vlastimil Finke from the Ministry of Education] / Vlastimil Finke
; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 3 (2012), s. 3.
Pravidla pro financování regionálního školství v roce 2012. Rozdělení peněz pro
pedagogy a nepedagogy, pokles ostatních neinvestičních výdajů, zvýšení platů
pedagogů o 9, 5 procenta, zrušení tzv. věkového automatu. Platová tabulka pro
nepedagogické pracovníky.
rozpočet na vzdělání ; financování ; přidělení finančních prostředků ; regionální
školství ; pravidlo ; plat ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; Česká
republika ; 2012-2016
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370034
18.
Rozpočet regionálního školství z pohledu odborů, aneb, Kde jsou slibované čtyři
miliardy na platy pedagogů [Budget of regional school system from the view of
trade unions, or, Where are the promised four billions for teachers' salaries] / Olga
Šedivá -- čeština
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 4 (2012), s. 3.
Rozpor mezi částkou, o kterou má být v roce 2012 navýšen rozpočet na platy ve
školství, udávanou Ministerstvem školství, a skutečností. Škrty v dalších oblastech,
jako jsou prostředky na běžnou činnost škol. Problémy spojené s posílením
normativů ve všech věkových skupinách pedagogů a s platy nepedagogických
pracovníků.
rozpočet ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; plat ; vyučující
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19.
Rozum bez emocí a víry nedává smysl [Mind without emotions and faith doesn't
make sense] / Tomáš Sedláček ; [Autor interview] Adam Ruth -- čeština
In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč.
59, č. 9 (2012), s. 6-8.
Rozhovor s ekonomem Tomášem Sedláčkem o systému vzdělávání v České
republice. Jak vnímá prostor pro emoce ve školství, jaký má názor na vysoké školství
a připravované školné. Proč školství a věda zůstávají na okraji zájmu společnosti.
Informace o jeho knize Ekonomie dobra a zla, kde můžeme díky autorově rozhledu,
erudici a čtivému zpracování poznat naši dobu, sami sebe a svůj vztah k věcem
hmotným i duchovním.
interview ; ekonomie ; ekonomický rozvoj ; školství ; systém výchovy a vzdělávání ;
vysoké školství ; financování ; emocionalita ; názor
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20.
Soukromé školy : normativ by měl být stejný pro všechny [Private schools :
normative should be the same for all] / Vladimír Kolder ; [Autor interview] Petr
Husník -- čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč.
115, č. 6 (2012), s. 12-13.
Rozhovor s předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠ
ČMS) o možných dopadech připravované reformy financování regionálního školství
na soukromý vzdělávací sektor. Návrh SSŠ ČMS na vymezení konkrétních
parametrů oborových normativů na třídu v rámci připomínek k reformě financování
regionálního školství.
soukromá škola ; soukromé vzdělávání ; financování ; rozpočet na vzdělání ;
přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; regionální školství ; školská
reforma ; návrh reformy ; koncepce ; názor ; Sdružení soukromých škol Čech,
Moravy a Slezska
ABA012
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371188
21.
Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2012 pro účely poskytování
dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem,
krajem, obcí, svazkem obcí nebo registovanou církví nebo náboženskou
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, v roce 2012 : č. j. 7/2012 - 26 [Setting normatives for non-

investment expenditures for 2012 aimed at the provision of subsidies to schools and
school facilities which were not established by the state, region, municipality, bound
of municipalities or registered church with the right to establish denominational
schools, in the year 2012] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština
In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 3
(2012), s. 19-49.
Soustava republikových normativů pro rok 2012. Poskytování dotací soukromým
školám. Přehled normativů neinvestičních výdajů stanovených MŠMT pro rok 2012
v Kč. Příplatky na zdravotní postižení. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s
výučním listem nebo s maturitní zkouškou. Obory vzdělání poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány RVP. Obory vzdělání
poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory vzdělání nástavbového
studia. Gymnázia. Konzervatoře. Vyšší odborné vzdělání.
gymnázium ; učební obor ; učební obor s maturitou ; konzervatoř ; vyšší odborná
škola ; střední škola ; soukromá škola ; ekonomika školství ; nestátní škola ;
financování ; přidělení finančních prostředků ; legislativa ; soupis ; Česká republika ;
2012-2016
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22.
Škola ve firmě, firma ve škole : chce to reformu odborného školství, zaznělo na
setkání škol a zaměstnavatelů ve Zlínském kraji [School in firm, firm in school :
reform in vocational education is needed, agreed a conference in the Zlín region] /
Petr Husník -- čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč.
115, č. 34 (2012), s. 10-11.
Nedávno se v Uherském Brodě uskutečnila konference s názvem Škola ve firmě firma ve škole. Zúčastnilo se jí 180 hostů z řad učitelů, ředitelů škol, zaměstnavatelů,
profesních svazů i cechů řemesel a odborníků z ministerstev. Konference přijala
memorandum, které požaduje reformu odborného školství, jak z hlediska
vzdělávacího obsahu a organizace výuky, tak i v řešení jeho financování a systémové
podpory jeho úzké provázanosti na podnikovou sféru.
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školská politika ; konference ; Uherský Brod
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23.
Vysoké školy loví cizince : čím víc zahraničních studentů, tím větší prestiž školy
a tím víc peněz : Rusové ale mají zatím smůlu [Higher education institutions hunt
for students : they boost the school's prestige and increase subsidies] / Radka
Kvačková -- čeština
In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 225 (2012), s.
[19]-20.
Ze statistiky ministerstva školství vyplývá, že na českých vysokých školách letos
studuje téměř 39 tisíc cizinců (nejvíc na Univerzitě Karlově a Masarykově
univerzitě), z toho 30 tisíc na školách veřejných. Cizinci studující v češtině, stejně
jako Češi, studují zdarma, studenti, kteří mají výuku v angličtině, za studium platí.
Vzrůstající počet zahraničních studentů má v poslední době nejen vliv na přidělování
státních dotací, ale i vliv na zvyšování prestiže českých vysokých škol.
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školská politika ; statistická data ; Česká republika
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24.
Vývoj financování regionálního školství v České republice [Development of the
financing of regional school system in the Czech Republic] / Václav Pícl -- čeština
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 34 (2012), s. 3.
Komentář k vývoji výdajů resortu školství od roku 2005 do roku 2011. Snižování
výdajů na ostatní neinvestiční náklady v regionálním školství. Vývoj průměrných
platů pedagogických i nepedagogických pracovníků a vývoj jejich reálných mezd ve
stejném období.
financování ; školství ; regionální školství ; statistická data ; plat ; vyučující personál
; nepedagogický personál ; náklady na vzdělání ; Česká republika ; 2005-2011
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25.
Zásadní připomínky ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování
regionálního školství / [Principal remarks to the Draft proposal for a reform in the
financing of regional school system] / Jiří Zajíček -- čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč.
115, č. 3 (2012), s. 17.
Kritické připomínky Unie školských asociací CZESHA ke koncepci financování
regionálního školství, která byla předložena MŠMT k odborné diskuzi. Unie

CZESHA tento koncepční záměr (pro velké nedostatky) nedoporučuje k realizaci od
1. 1. 2013, jak má ministerstvo školství v plánu.
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