
EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ V ČR  2017  

  

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje 

záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v České republice 

excerpovaných z českých pedagogických a jiných odborných 

časopisů, případně deníků, vydaných v roce 2017. Plné texty článků 

lze objednat na adrese: studovna@npmk.cz 

 

1. 

Absolventi mají žně / Barbora Cihelková -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 

30, č. 218 (19.IX.) (2017), s. 14. 

Příspěvek je věnován uplatnění čerstvých absolventů na trhu práce, uvádí 

statistické údaje o výši průměrného hrubého měsíčního platu v České republice 

podle profesí, dosaženého vzdělání a obvyklý nástupní plat čerstvého absolventa 

vysoké a střední školy. 

absolvent ; uplatnění ; trh práce ; ukončení školy ; statistika ; plat ; profese ; 

pracovní zařazení ; vzdělání ; vysoká škola ; střední škola ; Česká republika ; 

nástup do zaměstnání ; nástupní plat 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/464017 

 

2. 

Bezplatné obědy pro školáky z rodin v hmotné nouzi / Táňa Pikartová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 24 (2017), s. 3. 

Pražští radní schválili opětovné zapojení hlavního města do Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci. Jeho cílem je poskytování 

bezplatných obědů ve školních jídelnách dětem, jejichž rodiče se ocitli v obtížné 

finanční situaci. Od září 2017 se bude tato pomoc týkat 970 dětí z osmdesáti 

pražských mateřských a základních škol. Stejně tak se do této výzvy znovu 

zapojí i Liberecký kraj, který v příštím školním roce zaplatí obědy pro 1226 dětí. 

V prvních výzvách projekt potvrdil, že má i další pozitivní efekty, jako je 

zlepšení školních výsledků a docházky dětí do školy. 

mailto:studovna@npmk.cz
http://katalog.npmk.cz/documents/464017


základní škola ; mateřská škola ; školní stravování ; financování ; regionální 

správa ; podpora ; finanční zdroje ; jídelna ; docházka ; prospěch ; sociálně 

znevýhodněný ; Praha (Česko) ; Liberecký kraj ; stravování ; oběd ; operační 

program ; potraviny ; 2017 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/459650 

 

3. 

Bude do čtyř let ve školství ráj? : politické strany před volbami svorně 

slibují hlavně vyšší / Petr Husník -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 120, č. 31 (2017), s. 4-6. 

V článku jsou uveřejněny informace týkající se volebních slibů deseti 

politických stran, které mají šanci být zvoleny do Poslanecké sněmovny. 

Jednotlivé části se věnují jejich názorům na řešení problémů týkajících se: 

financování pedagogů, vzdělávání pedagogických pracovníků, zavedení 

povinného posledního ročníku MŠ, inkluze, obsahu vzdělávání. V poslední části 

článku jsou uvedeny další body jednotlivých politických stran. 

volby ; politická strana ; financování ; školství ; vzdělávání učitelů ; povinná 

školní docházka ; přípravný ročník ; inkluzivní vzdělávání ; kurikulum ; školská 

politika ; Česká republika ; poslanecká sněmovna 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/463630 

 

4. 

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 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 2017 (stanovených č.j. 

MSMT-279/2017 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- 

Roč. 73, č. 9-10 (říjen) (2017), s. 2-3. 

http://katalog.npmk.cz/documents/459650
http://katalog.npmk.cz/documents/463630


MŠMT doplňuje s účinností od 1. 9. 2017 normativy neinvestičních výdajů na 

rok 2016 soukromým školám, předškolním a školským zařízením jako roční 

objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů 

připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta. Část I. je doplněna o normativy 

pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných škol, pro které byly 

vydány rámcové vzdělávací programy, podle nichž bude realizována výuka od 

školního roku 2017/2018, a o nově akreditované vzdělávací programy vyšších 

odborných škol. Část IV. je doplněna o normativy pro mateřské školy, je-li dítě 

vzděláváno individuálně. Přehled normativů je uveden v příloze. 

financování ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; podpora ; 

soukromá škola ; střední škola ; vyšší odborná škola ; mateřská škola ; výchovně 

vzdělávací zařízení ; individuální výuka ; rámcový vzdělávací program ; nestátní 

škola ; náboženská organizace ; církevní škola ; ministerstvo školství ; Česká 

republika ; normativy ; 2016-2018 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/465145 

 

5. 

Dotované školní obědy si razí cestu k těm, kteří je potřebují / Romana 

Slaninová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 6 (2017), s. 5. 

Informace o rozvoji programů zajišťujících školní stravování pro děti z rodin, 

které si nemohou dovolit platit školní obědy. První program s názvem Obědy 

pro děti, určený pro žáky základních škol, financuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a zaštiťuje obecně prospěšná společnost Women for 

Women, druhý program je financován z prostředků Ministerstva práce                 

a sociálních věcí a je určen i pro děti v mateřských školách. Školy si stěžují na 

nadměrnou administrativní zátěž spojenou se zapojením do projektů, avšak 

kraje, které se do některého z projektů zapojily, je hodnotí jako přínosné. 

školní stravování ; podpora ; program ; sociálně znevýhodněný ; žák ; základní 

škola ; mateřská škola ; ministerstvo školství ; administrativa 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/455851 
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6. 

Dotování stravy dětem z chudých rodin v mateřských a základních školách 

- analýza současné situace v ČR / Marie Palečková -- cze 

In: Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 2336-6818 

-- Roč. 3, č. 6 (2017), s. 10-11. 

Nadace OSF, která se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání dětí                

a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, se rozhodla zmapovat 

současné možnosti dotování stravného v mateřských a základních školách. 

Téměř 80% dotazovaných škol, na kterých funguje nějaká forma dotací, 

potvrdilo znatelné zlepšení socializace podpořených dětí. Pozitivní dopady jsou 

citelné také v oblasti školní docházky a výkonu dětí. 

jídelna ; školní stravování ; mateřská škola ; základní škola ; sociálně 

znevýhodněný ; podpora ; finanční zdroje ; analýza ; socializace ; Nadace Open 

Society Fund Praha ; sociální pomoc ; stravování ; oběd 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/465683 

 

7. 

Dvojí metr na školy / Ondřej Šteffl -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 

30, č. 109 (12.V.) (2017), s. 15. 

Autor v příspěvku reaguje na diskuzi o rozdílech ve financování soukromých     

a veřejných základních a středních škol, o systému kontrol kvality 

poskytovaného vzdělávání těmito školami a přidělování dotací veřejným            

a soukromým základním školám. 

škola ; hodnocení školy ; hodnocení výuky ; financování ; základní škola ; 

střední škola ; soukromá škola ; veřejná škola ; kontrola ; kvalita vzdělání ; 

podpora ; dotace 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461641 

 

 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/465683
http://katalog.npmk.cz/documents/461641


8. 

Firmy mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců / 

Úřad práce ČR -- cze 

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- 

ISSN 0049-0962 -- Roč. 14, č. 4 (2017), s. 3. 

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného vzdělání svých 

zaměstnanců, mohou zažádat v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II (POVEZ II) o finanční příspěvek na Úřadu práce ČR, a to až do 

30. 11. 2020. Žádosti jsou přijímány elektronicky. O přiznání příspěvku a jeho 

výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka Úřadu práce ČR. Článek odkazuje na 

webové stránky projektu, kde jsou k dispozici podrobné informace. 

úřad práce ; vzdělávání dospělých ; projekt ; financování ; podpora ; rozvoj ; 

zaměstnavatel ; zaměstnanec ; odborný rozvoj zaměstnanců ; Česká republika ; 

příspěvek ; žádost 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/459100 

 

9. 

Chceme kariérní řád, který ocení dobré / Stanislav Štech, František Dobšík, 

Renata Schejbalová, Jiří Zajíček ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 26 (2017), s. 3, 5. 

Pedagogičtí odborníci odpovídají na otázky týkající se kariérního řádu. Co může 

znamenat pro učitele nepřijetí kariérního řádu a zda bude možné peníze, které 

měly být určeny na pokrytí kariérního řádu v následujícím roce, vrátit do 

rozpočtu škol. Autorka se ptala ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

Stanislava Štecha, předsedy ČMOS pracovníků školství Františka Dobšíka, 

předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové a předsedy Unie 

školských asociací ČR – CZESHA Jiřího Zajíčka. 

kariérní systém pedagogických pracovníků ; pedagogické povolání ; učitel ; 

průběh kariéry ; profesní dráha ; hodnocení učitele ; pracovní kvalifikace ; 

financování ; rozpočet ; ekonomika školství ; 2017 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/463042 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/459100
http://katalog.npmk.cz/documents/463042


10. 

Jak se změnily pracovní vyhlídky absolventů? -- cze 

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- 

ISSN 0049-0962 -- Roč. 14, č. 5 (2017), s. 5. 

V posledních třech letech se zásadně změnil pohled zaměstnanců na absolventy 

škol. V současné době jsou absolventi na pracovním trhu velmi žádaní. Firmy 

investují do vzdělávání zaměstnanců a spolupracují se školami, zvláště 

odbornými. V článku je uveden přehled nejžádanějších a nejlépe placených 

oborů středoškoláků i vysokoškoláků. Upozorňuje na velké rozdíly v uplatnění 

absolventů mezi regiony. 

absolvent ; střední škola ; spolupráce ; vysoká škola ; trh práce ; zaměstnavatel ; 

volba povolání ; plat ; mzda ; přechod ze školy do zaměstnání ; další vzdělávání 

; vzdělávání dospělých ; odborné vzdělání ; zaměstnanost mládeže ; vztah škola-

výroba ; Česká republika ; region 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461664 

 

11. 

Ministerstvo podpoří vznik dalších školních klubů -- cze 

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- 

ISSN 0049-0962 -- Roč. 14, č. 6 (2017), s. 3. 

MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyčlení finanční prostředky 

na vznik školních klubů. Školní kluby doplní kapacitu školních družin. Žádost o 

dotaci je nutné podat do konce září 2017. Mohou se o ni ucházet školy, obce, 

neziskové organizace a další. Podrobné informace jsou uvedeny na webových 

stránkách Evropského sociálního fondu. 

školní klub ; školní družina ; mimoškolní vzdělávání ; mimoškolní výchova ; 

program ; podpora ; projekt ; základní škola ; financování ; výchovně vzdělávací 

zařízení ; Česká republika ; ministerstvo práce a sociálních věcí 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461696 

 

 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/461664
http://katalog.npmk.cz/documents/461696


12. 

Ministerstvo školství chystá nové investiční dotační programy / Táňa 

Pikartová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 11 (2017), s. 3. 

Informace o novém dotačním programu ministerstva školství, ze kterého bude 

možno financovat úpravy vedoucí ke zvýšení kapacity škol, tj. stavební úpravy 

ve školách nebo zřízení mobilních učeben apod. Cílem je zajištění dostatku tříd 

zejména na prvním stupni základních škol a ve školních družinách. Čerpat 

dotace z programu budou moci přibližně od poloviny roku 2017 města a obce 

všech velikostních kategorií. Dotace jsou určeny pouze pro veřejné, nikoli 

soukromé školy. 

ministerstvo školství ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; rozvoj ; školní 

budova ; velikost školy ; učebna ; školní družina ; město ; obec ; první stupeň ; 

základní škola ; veřejná škola ; Česká republika 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/456781 

 

13. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo výzvu na šablony také 

pro střední a vyšší odborné školy / Jana Šmíd Winterová -- cze 

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- Roč. 2017, č. 2 

(2017), s. 10-12. 

Na konci roku 2016 byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I. Výzvy 

usnadní čerpání finančních prostředků z OP VVV. Jde o projekty 

zjednodušeného vykazování. Škola vybírá z přednastavených šablon aktivit        

a sestaví si celý projekt. Je nutné si zvolit správný typ výzvy. Šablony pomohou 

školám zvládnout společné vzdělávání prostřednictvím personálního posílení      

o školního asistenta, psychologa, speciálního a sociálního pedagoga, a podpoří 

vzdělávání žáků. Podpoří profesní rozvoj pedagogů a jejich další vzdělávání. 

ministerstvo školství ; střední odborná škola ; střední škola ; vyšší odborná škola 

; inkluzivní vzdělávání ; vzdělávání ; projekt ; další vzdělávání učitelů ; školní 

psycholog ; speciální pedagog ; financování ; podpora ; Česká republika ; 

sociální pedagog ; asistent pedagoga ; výzva ; šablona ; operační program 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/456781


http://katalog.npmk.cz/documents/459133 

 

14. 

Ministr školství Stanislav Štech bilancoval roky volebního období / Táňa 

Pikartová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 39 (2017), s. 3. 

Mezi hlavní úspěchy ministerstva školství za období let 2013-2017 podle 

ministra Stanislava Štecha patří systematické zvyšování platů pedagogů i 

nepedagogů a novela zákona o pedagogických pracovnících, která zamezila 

propouštění učitelů přes prázdniny a posílila jejich práva. Za uplynulé volební 

období došlo také k podpoře předškolního vzdělávání, zvyšování kapacit 

mateřských a základních škol i podpoře sportování dětí a mládeže. 

ministerstvo školství ; ministr školství ; systém výchovy a vzdělávání ; školská 

politika ; školský zákon ; pedagog ; nepedagogický personál ; plat ; předškolní 

výchova ; počet žáků ; mateřská škola ; základní škola ; sport ; Česká republika ; 

2013-2017 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/465675 

 

15. 

Ministryně školství chce podpořit vychovatelky školních družin / Markéta 

Grulichová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 12 (2017), s. 3. 

Ministryně školství Kateřina Valachová představila plán, jak vyřešit 

nedostatečnou kapacitu tuzemských školních družin a jak změnit platové 

ohodnocení vychovatelů. Řešením by mohly být mobilní učebny, tedy malé 

montované budovy, které by byly umístěny v areálu školy. Vychovatelé by měli 

být také nově přeřazeni z osmých a devátých platových tříd do desáté platové 

třídy. 

vychovatel ; školní družina ; školní klub ; základní škola ; školní budova ; plat 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/457576 
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16. 

Navrhuje MŠMT diskriminační postup? : plzeňský krajský úřad nemá z čeho 

podpůrná opatření platit / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 120, č. 36-37 (2017), s. 24-26. 

Podle pracovníků krajského úřadu Plzeňského kraje není inkluze špatná, 

nesouhlasí však s jejím provedením. Ve své podstatě funguje již od roku 2005. 

Velkým problémem je financování. Po zavedení inkluze nedošlo k zásadním 

změnám v počtu speciálních škol. Finanční podpora žáků se SVP se nevztahuje 

na děti ve speciálních školách. Peníze na jejich zabezpečení mají jít ze zdrojů 

kraje. Ty však nejsou dostatečné. V článku jsou uvedeny názory pracovníků 

kraje i informace z MŠMT. 

inkluzivní vzdělávání ; regionální správa ; financování ; speciální školství ; 

speciální vzdělávací potřeby ; ministerstvo školství ; školský zákon ; legislativa ; 

náklady na vzdělání ; finanční zdroje ; Česká republika 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/465129 

 

17. 

Neviditelní zaměstnanci škol si také zaslouží / Jarmila Střechová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 7 (2017), s. 5. 

Zatímco o nutnosti zlepšení postavení a tomu odpovídajícího platového ocenění 

pedagogů se v naší společnosti již diskutuje, o nepedagogických pracovnících se 

v této diskusi většinou nehovoří, přestože i oni se spolupodílejí na fungování a 

kultuře našich škol. Nedostatečné ocenění těchto pracovníků se odráží i v jejich 

nedostatku. Článek přináší podněty pro ředitele škol, starosty a vedoucí 

školských odborů i pro MŠMT, jak tyto pracovníky ocenit a zlepšit jejich 

situaci. 

nepedagogický personál ; škola ; veřejné mínění ; ocenění ; plat ; nedostatek 
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18. 

O asistentech a jiných těžkostech / Zdeněk Jirků; [Fotografie] Jan Šilpoch -- 

cze 

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- 

Roč. 25, č. 5 (2017), s. 6-9. 

Autor se zabývá problematikou úbytku osobních asistentů. Současná moderní 

asistenční služba se stala součástí sociálního systému, má svá pravidla, kurzy 

pro uchazeče a systémy hodnocení. Nízké společenské hodnocení a nízkou 

autoritu u veřejnosti provází i nízké finanční ohodnocení. Z tohoto důvodu nemá 

asistenční služba dost dobrých zájemců a stávající pracovníci odcházejí do 

jiných profesí. 

sociální služba ; sociální péče ; sociální práce ; sociální politika ; plat ; sociální 

postavení ; asistent ; postižený ; handicap ; asistenční služba ; terénní práce ; 

pomáhající profese ; osobní asistent 
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19. 

Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 

odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů  / 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- 

Roč. 73, č. 6-7 (červen-červenec) (2017), s. 2-8. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví dle zákona č. 306/1999 Sb. 

postup vyúčtování dotace a osnovu rozboru hospodaření s dotací. Tento postup 

nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, tj. v červnu 2017. 

hospodaření školy ; ekonomické zdroje ; finanční zdroje ; ekonomika ; 

účetnictví ; ekonomika školství ; podpora ; zákon ; soukromá škola ; výchovně 

vzdělávací zařízení ; mateřská škola ; škola ; ministerstvo školství ; Česká 

republika ; dotace ; školská zařízení ; předškolní zařízení ; 2017 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/462930 
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20. 

Průměrné platy pracovníků v zařízeních školního stravování / Václav Jelen -

- cze 

In: Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 2336-6818 

-- Roč. 3, č. 5 (2017), s. 6-8. 

Nízké platy nepedagogických zaměstnanců ve školství zajišťujících školní 

stravování. Vývoj platů v regionálním školství. Vývoj průměrného platu 

nepedagogických pracovníků v zařízeních školního stravování veřejného 

zřizovatele. 

školní stravování ; jídelna ; školství ; regionální školství ; plat ; zaměstnanec ; 

nepedagogický personál ; financování ; analýza 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/463511 

 

21. 

Předškolní děti se dočkají nových moderních budov / Táňa Pikartová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 7 (2017), s. 3. 

Kritická situace vyplývající z nedostatečné kapacity předškolních zařízení ve 

Středočeském kraji i v jiných oblastech České republiky. Informace o novém 

operačním programu připravovaném za ČR ve spolupráci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj, který je zaměřen na 

podporu výstavby, rekonstrukce a pořizování vybavení pro mateřské školy i 

další zařízení, která se podílejí na vzdělávacích aktivitách pro předškolní děti. 

85% finančních prostředků zabezpečí Evropská unie, 15% připadá na národní 

spolufinancování. 

podpora ; program ; financování ; mateřská škola ; vzdělávací středisko ; 

předškolní dítě ; budova ; vybavení ; Česká republika ; Středočeský kraj ; 

Evropská unie ; operační program 
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22. 

Republikové normativy a jejich vliv na rozpočty škol / Zlata Šťástková -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 10 (2017), s. 3. 

Poslední rok rozdělování finančních prostředků pro regionální školství 

normativním způsobem, tj. podle počtu žáků. Rozpis republikových normativů 

pro čtyři věkové kategorie žáků a kategorii mládeže v ústavní výchově. Srovnání 

s rokem 2016. 

rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; 

počet žáků ; ústavní výchova ; Česká republika ; 2017 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/456719 

 

23. 

Soustava republikových normativů pro rok / Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- 

Roč. 73, č. 1-2 (únor) (2017), s. 2-35. 

Republikové normativy, které stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) na kalendářní rok 2017. Následuje stanovení výše normativů 

neinvestičních výdajů regionálního školství pro účely poskytování dotací 

soukromému školství. Přehled normativů stanovených ministerstvem na rok 

2017 je uveden v příloze. 

školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; přidělení 

finančních prostředků ; finanční zdroje ; školská legislativa ; školský zákon ; 

soukromá škola ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; vysoká škola ; 

podpora ; Česká republika ; 2017 
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24. 

Šablony od A do Z / MŠMT -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 10 (2017), s. 11. 

Přehled základních doporučení a rad pro ředitele mateřských a základních škol 

žádající o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj                     

a vzdělávání. Doporučení se týkají volby typu výzvy, seznámení se s jejími 

podmínkami, s aplikací MS 2014+ sloužící k administraci projektů a s 

minimální a maximální výší finanční podpory, výsledkových indikátorů              

a dalších náležitostí spojených s podáním žádosti o dotaci na projekt. 

ředitel ; mateřská škola ; základní škola ; podpora ; projekt ; administrativa ; 

Evropská unie ; operační program ; žádost 
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http://katalog.npmk.cz/documents/456722 

 

25. 

Školní stravování je podfinancované : přesto je kvalita nabízených služeb 

poměrně vysoká / Lukáš Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 120, č. 40 (2017), s. 4-6. 

V současné době máme cca 8500 zařízení školního stravování (klasické školní 

jídelny, výdejny, vývařovny nebo jiná zařízení). Problémem není personální 

zajištění, ale financování pracovníků a nedostatek potřebných informací (např. 

ze školení a porad). Kvalitu přípravy jídla zvyšuje modernizace zařízení. 

Všechna ZŠS se zajímají o spokojenost s jídlem. Až 15 % žáků se v jídelnách 

nestravuje. Důvody jsou různé, např. jednotvárnost nabídky jídel, stravovací 

zvyklosti z rodiny, neochota za obědy platit nebo finanční problémy rodičů.       

V článku jsou zmiňovány problémy s nutričními normami i zaváděním dietní 

stravy. 

jídelna ; jídlo ; výživa ; dítě ; školní stravování ; nepedagogický personál ; 

financování ; plat ; zaměstnanec ; nedostatek ; vzdělávání ; modernizace ; 

vybavení ; kvalita ; dieta ; stravovací zvyklosti ; školní strava ; zdravá výživa 
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26. 

Školství čeká revize inkluze  / Barbora Cihelková -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 

30, č. 293 (19.XII.) (2017), s. 14. 

Příspěvek představuje novinky v oblasti školství v roce 2018 - úprava vyhlášky, 

která upřesňuje financování a využívání pedagogických asistentů; úlevy 

cizincům a Čechům žijícím v zahraničí; povinnost mateřské školy přijmout 

všechny tříleté uchazeče ze své spádové oblasti; povinná maturita z matematiky 

pro žáky, kteří se hlásí v letošním školním roce na střední školu; plavecký 

výcvik, kterým mají projít všechny děti na prvním stupni; vysvědčení na nových 

formulářích. 

školství ; inkluzivní vzdělávání ; výchovně vzdělávací principy ; školská správa 

; školská legislativa ; vyhláška ; financování ; vyučující personál ; asistent ; 

cizinec ; zahraničí ; mateřská škola ; přijetí ; střední škola ; maturita ; 

matematika ; plavání ; cvičení ; dítě ; první stupeň ; vysvědčení ; inovace ; 

revize ; formulář ; povinnost ; uchazeč ; spádová škola ; 2018 
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27. 

Ve financování vysokých škol MŠMT dlouhodobě selhává : jak objem 

peněz, tak způsob jejich rozdělování zástupci akademické půdy kritizují / 

Lukáš Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 120, č. 25 (2017), s. 20-21. 

Financování veřejného vysokého školství je dlouhodobě neutěšené. Bez ohledu 

na různé faktory se na tento druh vzdělávání nedostává. Odstupující ministryně 

vzdělávání přislíbila navýšení, ale ministerstvo financí s navýšením nepočítá. 

Ministr naopak požaduje po školách, aby využily své vlastní rezervy. S tím 

akademikové nesouhlasí. Vysoké školy mají námitky proti nově 

připravovanému modelu financování. Nesouhlasí také s rozdělením škol ani s 

dalšími kritérii. 

ministerstvo školství ; vysoké školství ; vysoká škola ; financování ; nedostatek ; 

Česká republika ; ministerstvo financí ; kritéria ; akademická obec 
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