
EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ V ČR  2015 

 

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 2015. Plné texty článků lze objednat 

prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) 

http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem 

na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma). 
 

1. 

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 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 2015 (stanovených č. j. MSMT-6/2015) / 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 71, č. 9-10 

(říjen) (2015), s. 2-3. 

 

MŠMT doplňuje s účinností od 1. 9. 2015 normativy neinvestičních výdajů 

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 

2015/2016, a o nově akreditované vzdělávací programy vyšších odborných škol, 

pro které normativ dosud nebyl stanoven. Přehled normativů uveden v příloze. 

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

soukromá škola ; střední škola ; střední odborná škola ; vyšší odborná škola ; 

rámcový vzdělávací program ; nestátní škola ; náboženská organizace ; církevní 

škola ; ministerstvo školství ; Česká republika ; normativy ; 2015-2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448942 

 

2. 

Kariérní systém je šancí na kvalitnější školu : příležitost pro všechny učitele, 

víc peněz pro ty špičkové, lepší vzdělávání pro žáky / Jiří Kuhn ; [Autor 

interview] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 9 (2015), s. 7-9. 

 

http://www.epk.cz/
mailto:petrovicova@npmk.cz
http://katalog.npmk.cz/documents/448942


Rozhovor s ředitelem gymnázia v Nymburce a předsedou Asociace ředitelů 

gymnázií na téma kariérní systém učitelů - průběh přípravy, filozofie a obsah. 

Přínos jednotlivých ministrů školství. Kariérní cesty v rámci kariérního systému 

učitelů, cesta rozvoje profesních kompetencí, cesta ke specializovaným pozicím a 

cesta k funkčním pozicím. Čtyři kariérní stupně (začínající učitel, samostatný 

učitel, vynikající učitel - pedagogický lídr školy, vynikající učitel - lídr školského 

systému) a profesní standard učitele. Otázka financování, odměňování a jeho 

návaznost na tarifní tabulku. Harmonogram zavádění kariérního systému, 

atestační komise. Metodická podpora, povinnosti ředitelů škol. 

pedagogické povolání ; učitel ; profesní dráha ; průběh kariéry ; kvalifikace ; 

pracovní kvalifikace ; kvalifikační úroveň ; pedagogická dovednost ; hodnocení 

učitele ; profesní standardy učitelů ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; 

postup ; plat ; financování 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/443779 

 

3. 

Kariérní systém startuje : mají se učitelé radovat, či bát? / Olga Šedivá -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 14 (2015), s. 3. 

 

Informace o plánovaném spuštění pilotního projektu kariérního systému učitelů. 

Zařazení učitelů do čtyř kariérních stupňů, finanční ohodnocení jednotlivých 

stupňů, průběh atestačního řízení na jednotlivých stupních. Odhadované rozložení 

počtu učitelů v jednotlivých stupních. 

pilotní projekt ; učitel ; profesní dráha ; hodnocení učitele ; kariérní systém 

pedagogických pracovníků ; plat 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/442886 

 

4. 

Marcel Chládek: chci dát školám jistotu : přisáté neziskovky, kvalita jako 

ekonomický bonus a financování podle reálných potřeb / Marcel Chládek ; 

[Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 19 (2015), s. 7-9. 

 

Rozhovor s ministrem školství na téma reforma financování regionálního školství. 

Návrh harmonogramu prací, změny ve financování základního a středního 

školství, způsob financování, hledisko kvality a role školní inspekce, kariérní řád 

a jeho financování, napojení neziskových organizací na školský systém aj. 

školství ; regionální školství ; základní školství ; střední školství ; financování ; 

přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; hodnocení školy ; kvalita 

http://katalog.npmk.cz/documents/443779
http://katalog.npmk.cz/documents/442886


; návrh reformy ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; školská politika ; 

reforma 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445749 

 

5. 

MŠMT připravuje nákladové financování : krajské úřady by přišly o část 

rozhodovacích kompetencí při rozpisu peněz pro školy, převzal by je stát / 

Václav Pícl ; [Redaktor] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 36-37 (2015), s. 4-6. 

 

O návrhu reformy financování regionálního školství s ředitelem odboru správce 

rozpočtu MŠMT, příprava nákladového financování, harmonogram prací, termín 

spuštění reformy. Hlavní problémy současného způsobu financování (na hlavu 

žáka). Podstata nákladového financování, rozsah vzdělání bude rozhodující pro 

objem prostředků pro školu, rozpočet školy, kompetence krajských úřadů a 

MŠMT v novele školského zákona. Návrh normativního financování pedagogické 

práce, financování platů nepedagogických pracovníků. 

školství ; regionální školství ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; 

financování ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; školská 

politika ; školský zákon ; reforma ; učitel ; nepedagogický personál ; plat ; novela 

zákona ; změna 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448519 

 

6. 

Nelze chtít vysokou kvalitu vzdělávání a nevytvářet k tomu školám potřebné 

podmínky : z vystoupení Františka Dobšíka, předsedy ČMOS pracovníků 

školství, na VII. sjezdu odborového svazu / František Dobšík -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 20 (2015), s. 3. 

 

Shrnutí poslání svazu a oblastí, kterým se odborový svaz věnuje. Postoj svazu k 

Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015 - 2020, k reformě financování regionálního školství a ke kariérnímu systému 

pedagogických pracovníků. 

odbory ; odborová organizace ; školství ; postoj ; rozvoj vzdělání ; koncepce ; 

reforma ; financování ; regionální školství ; kariérní systém pedagogických 

pracovníků 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/443913 

 

7. 

http://katalog.npmk.cz/documents/445749
http://katalog.npmk.cz/documents/448519
http://katalog.npmk.cz/documents/443913


Nový způsob financování regionálního školství žádnou školu nepoškodí, tvrdí 

Václav Pícl z ministerstva školství / Václav Pícl ; [Autor interview] Olga Šedivá 

-- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 35 (2015), s. 1, 3. 

 

Rozhovor s pracovníkem ministerstva školství o připravovaném novém modelu 

financování regionálního školství. Předností nového modelu má být větší 

spravedlnost v přerozdělování finančních prostředků a odbourání rozdílů mezi 

regiony. Změny se týkají jak rozdělování financí na platy pedagogických i 

nepedagogických zaměstnanců škol, tak i rozdělování ostatních neinvestičních 

prostředků. Očekává se, že nový model by mohl po odsouhlasení příslušné 

legislativy začít platit od školního roku 2017/2018. Na straně 10 v grafech 

uvedeny výše normativů na žáka v jednotlivých krajích. 

financování ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; regionální 

rozdíly ; plat ; učitel ; nepedagogický personál ; model ; koncepce 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448971 

 

8. 

Peníze v regionálním školství jsou pro letošní rok rozepsány / Olga Šedivá -- 

cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 16 (2015), s. 3. 

 

Základní principy rozdělení finančních prostředků do regionálního školství v roce 

2015. Možnost čerpání dalších peněz z rozvojových a dotačních programů 

vyhlášených pro tento rok (podpora technického vzdělávání, pohybové výchovy v 

mateřských a základních školách, inkluze aj.). Porovnání vývoje platů 

zaměstnanců regionálního školství v letech 2013 a 2014. 

přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; regionální školství ; plat ; 

učitel ; zaměstnanec ; komparace ; Česká republika ; 2015 ; 2013-2014 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/443421 

 

9. 

Pokles podílu školství na HDP je zkreslující informací : kdo prokáže kvalitu, 

může být podle prvního náměstka ministra školství dobře zaplacen / Jan Zikl 

; [Redaktor] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 6 (2015), s. 7-9. 

 

Rozhovor s prvním náměstkem ministra školství o rozpočtové kapitole školství a 

o střednědobém výhledu; rozpočet školství pro rok 2015, objem finančních 

prostředků na zvyšování platů a na běžné výdaje škol, vyplácení nemocenské. 

http://katalog.npmk.cz/documents/448971
http://katalog.npmk.cz/documents/443421


Fond na podporu mateřských a základních škol. Rozpočet církevního a 

soukromého školství. Zrušení rozvojového programu na podporu inkluze v 

základních školách. Financování vysokých škol. 

školství ; regionální školství ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; 

vysoká škola ; soukromá škola ; církevní škola ; ekonomika školství ; financování 

; rozpočet ; přidělení finančních prostředků ; hodnocení ; hodnocení výuky ; 

kvalita ; učitel ; plat ; Česká republika ; inkluze ; 2015 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/442937 

 

10. 

Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění 

pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014 / Jaroslav Fidrmuc -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 71, č. 1 

(2015), s. 5-9. 

 

Právnické osoby vykonávající činnost soukromých škol a školských zařízení, se 

kterými byla uzavřena smlouva o zvýšení dotace, mají povinnost doložit 

informaci o vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby potvrzené auditorem. 

Týká se i škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro 

žáky se zdravotním postižením. MŠMT ČR vydává pokyn, jaké náležitosti má 

zpráva obsahovat. Pokyn nabývá účinnosti 1. února 2015. 

školská legislativa ; soukromá škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; podpora ; 

ministerstvo školství ; speciální vzdělávací potřeby ; postižený ; zákon ; 

financování ; audit ; 2015 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/434660 

 

11. 

Posun dopředu, ale příliš malý, říká o letošním rozpočtu školství František 

Dobšík / František Dobšík ; [Redaktor] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 2 (2015), s. 7-9. 

 

Názor předsedy školských odborů na vývoj rozpočtu školství z hlediska 

střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017. Požadavky odborů na rozpočet 

školství r. 2015, objem finančních prostředků na mzdy, rozpis financí. 

Odměňování pedagogických pracovníků, komunikace mezi ministerstvem 

školství a učiteli. 

školství ; regionální školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; náklady na 

vzdělání ; ekonomika školství ; přidělení finančních prostředků ; učitel ; plat ; 

odbory ; Česká republika ; 2015 

http://katalog.npmk.cz/documents/442937
http://katalog.npmk.cz/documents/434660


ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/434954 

 

12. 

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení : 

změny za období listopad 2015 / Monika Puškinová -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

12, č. 12 (2015), s. 2-3. 

 

Příspěvek upozorňuje na změnu Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 2016, dále pak zveřejňuje 

informace MŠMT, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a ČŠI, a v souladu s 

rozsudkem Nejvyššího soudu pak výklad pojmu bezúhonnost pedagogického 

pracovníka. 

legislativa ; školská legislativa ; informace ; škola ; práce ; výchovně vzdělávací 

zařízení ; školství ; nařízení vlády ; plat ; zaměstnanec ; státní správa ; rozsudek ; 

pojem ; zveřejnění ; Česko. ; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ; Česká 

školní inspekce ; Česko. ; veřejná služba ; účinnost ; bezúhonnost ; pedagogický 

pracovník ; 2015 ; 2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448943 

 

13. 

Předseda školské komise Asociace krajů Martin Havel : musíme zlepšit 

bezpečnost škol / Martin Havel ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 27 (2015), s. 8-9. 

 

Stěžejní témata probíraná školskou komisí Asociace krajů, postoj jejího předsedy 

a hejtmana Karlovarského kraje k probíraným tématům: změny financování 

regionálního školství (od 1. 1. 2017), oddělení financování krajského a obecního 

školství, rozpočet na školní rok 2015/2016 (posílení o dvě miliardy), navyšování 

platů ve státní sféře o 3 %, přijímací zkoušky na SŠ, pomoc zemědělskému 

školství Karlovarského kraje, zařazování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných škol, trend inkluzivního vzdělávání, zrušení přílohy RVP 

ZV pro žáky s lehkým mozkovým postižením, kariérní systém učitelů, registrace 

učitelů na úřadech práce v období letních prázdnin aj. Stručná charakteristika 

Asociace krajů České republiky, která sdružuje všech čtrnáct krajů. 

školství ; regionální školství ; školská politika ; financování ; rozpočet na vzdělání 

; žák ; vzdělávání ; mentálně postižený ; lehká mozková dysfunkce ; speciální 

vzdělávací potřeby ; inkluzivní vzdělávání ; rámcový vzdělávací program ; 

http://katalog.npmk.cz/documents/434954
http://katalog.npmk.cz/documents/448943


základní škola ; výbor ; názor ; Asociace krajů České republiky ; Česko ; 

Karlovarský kraj ; kraje 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447158 

 

14. 

Překvapuje mne, kolik lidí do školství mluví, říká poslanec Petr Kořenek / 

Petr Kořenek ; [Redaktor] Jaroslava Štefflová -- cze 

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

Roč. 118, č. 6 (2015), s. 18-19. 

 

Rozhovor s poslancem (ČSSD), předsedou podvýboru pro předškolní a základní 

vzdělávání - podoba a změny v novele školského zákona, § 16, nejzávažnější 

problémy současného školství, rozdělování finančních prostředků, reforma 

financování regionálního školství, význam zájmového vzdělávání aj. 

školství ; regionální školství ; školský zákon ; financování ; reforma ; názor ; 

Česká republika ; novela zákona ; změna 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/442948 

 

15. 

Příkaz ministra č. 32/2014 ze dne 18. 12. 2014, kterým se mění Příkaz 

ministra č. 4/2014 / Marcel Chládek -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 71, č. 1 

(2015), s. 2-4. 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR mění přílohu č. 3 Příkazu ministra č. 

4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám - 

program Stipendia ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do 

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III). 

Nové znění je uvedeno v příloze tohoto Příkazu. Cílem programu je podpořit 

studium cizinců na českých veřejných a soukromých vysokých školách a studium 

studentů a akademických pracovníků vysokých škol v zahraničí. Tento příkaz 

nabývá účinnosti 1. ledna 2015. 

vysoké školství ; stipendium ; mezinárodní vzdělávání ; mezinárodní spolupráce ; 

mezinárodní organizace ; mezinárodní výměna ; výměna studentů ; výměna 

učitelů ; mobilita studentů ; zahraniční student ; zahraniční studium ; ministr 

školství ; CEEPUS (Central European Exchange Programme for University 

Studies) ; 2015 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/434632 

 

16. 

http://katalog.npmk.cz/documents/447158
http://katalog.npmk.cz/documents/442948
http://katalog.npmk.cz/documents/434632


Reforma financování středních škol v bodě nula : i ředitelé stále hledají 

model, který by skutečně fungoval / Petr Husník -- cze 

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

Roč. 118, č. 29 (2015), s. 4-6. 

 

Diskuse o podobě financování regionálního školství, změnách ve financování 

základních a středních škol a reformě kurikula (RVP). Financování podle 

oborových normativů i podle parametru potřebnosti oboru, indikátory kvality, 

efektivnější a spravedlivější přerozdělování finančních prostředků aj. Představy 

gymnázií o ideálním modelu financování středního školství. Financování 

soukromých a církevních škol. Přehled vývoje výkonů krajského a obecního 

školství v letech 2008/09 - 2014/15. 

školství ; regionální školství ; základní školství ; střední školství ; financování ; 

přidělení finančních prostředků ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; 

reforma ; diskuse ; názor 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447423 

 

17. 

Rizikem reforem je nedostatek peněz : odbory tvrdí, že bude potřeba 

prolomit limity ministerstva financí / František Dobšík ; [Autor interview] 

Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 17 (2015), s. 7-9. 

 

Rozhovor s předsedou školských odborů o aktuálních tématech, názor na 

připravovanou reformu financování regionálního školství (přerozdělení 

kompetencí mezi ministerstvem školství a krajskými úřady, otázka kvality škol, 

termín ověřování reformy), na zavedení Standardu učitele a kariérního systému 

(odměňování učitelů, zvyšování kvality vzdělávání, ekonomické zajištění, 

profesní komora, etický kodex) a na reformu speciálního školství (paragraf 16 s 

podpůrnými opatřeními, příloha RVP upravená pro žáky s LMP, inkluzivní 

vzdělávání) aj. 

vzdělávání ; školská politika ; školství ; regionální školství ; financování ; 

přidělení finančních prostředků ; reforma ; učitel ; profese ; hodnocení ; 

hodnocení učitele ; profesní standardy učitelů ; žák ; postižený ; speciální 

vzdělávací potřeby ; inkluzivní vzdělávání ; odbory ; názor ; inkluze 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445282 

 

18. 

Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely 

poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou 

http://katalog.npmk.cz/documents/447423
http://katalog.npmk.cz/documents/445282


zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo 

náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního 

práva zřizovat církevní školy / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- 

cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 71, č. 1 

(2015), s. 12-51. 

 

Stanovení dotací soukromým školám v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 

306/1999 Sb. Normativy neinvestičních výdajů soukromých škol na rok 2015 pro 

mateřské školy, základní školy, školní jídelny, střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, výučním listem, vzdělávání v konzervatoři, vyšší odborné vzdělávání a 

příplatky na zdravotní postižení. 

školství ; legislativa ; financování ; finanční zdroje ; náklady na vzdělání ; 

soukromá škola ; nestátní škola ; základní školství ; střední školství ; konzervatoř 

; odborné školství ; postižený ; soupis ; normativ ; 2015 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/434661 

 

19. 

Stávkovat možná začnou dřív rodiče : podle předsedy Asociace ředitelů 

gymnázií kvalita středoškoláků rapidně klesá / Jiří Kuhn ; [Autor interview] 

Petr Husník -- cze 

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

Roč. 118, č. 14 (2015), s. 8-9. 

 

Rozhovor s předsedou Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) o kvalitě středního 

školství, o optimalizaci středoškolských kapacit (poloprázdné třídy většiny 

krajských škol) aj. Postoj asociace k reformě financování regionálního školství, 

problematika čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Závěry 

celostátní konference AŘG, výzvy k systémovým změnám. 

střední školství ; regionální školství ; střední škola ; síť škol ; počet žáků ; úbytek 

žáků ; slučování škol ; kvalita vzdělání ; financování ; přidělení finančních 

prostředků 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445109 

 

20. 

Studium v cizině? : žádný problém / Marie Šmejkalová -- cze 

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

28, č. 210 (8.IX.) (2015), s. 15. 

 

Informace pro žáky středních a studenty vysokých škol o možnostech studia v 

zahraničí, postup, jak se dostat na zahraniční univerzitu, kde a jak sehnat 

http://katalog.npmk.cz/documents/434661
http://katalog.npmk.cz/documents/445109


stipendium, jaké jsou další možnosti financování studia v zahraničí, jaké doklady 

o vzdělání a dokumenty je třeba poskytnout pro přijímací řízení. Příspěvek 

obsahuje praktické příklady pro možnosti studia ve Velké Británii a ostatních 

zemích EU. 

zahraniční studium ; žák ; střední škola ; student ; vysoká škola ; výměna studentů 

; výměna žáků ; mezinárodní výměna ; mezinárodní spolupráce ; univerzita ; 

stipendium ; financování ; dokumentace studenta ; dokumentace žáka ; přijetí do 

školy ; Evropská unie ; Velká Británie ; doklad o vzdělání 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448598 

 

21. 

Šetřit nestačí, přidělené peníze potřeby mnohých škol nepokryjí / Olga Šedivá 

-- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 17 (2015), s. 3. 

 

Navýšení rozpočtu regionálního školství na rok 2015 o 3,2 miliardy korun proti 

roku 2014 nestačí zcela pokrýt nárůst počtu žáků a s tím související vyšší náklady 

na vzdělávání. Článek přináší první zkušenosti a ohlasy ředitelů základních škol 

na výši přidělených finančních prostředků a uvádí konkrétní problémy s 

financováním platů pedagogických a dalších pracovníků škol. 

rozpočet ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; základní škola ; 

ředitel školy ; názor ; zkušenost ; plat ; učitel ; personál školy 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/443441 

 

22. 

Těsně pod 140 miliard : vize rozpočtu školství ministra Marcela Chládka pro 

příští rok / Marcel Chládek ; [Redaktor] Radmil Švancar -- cze 

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

Roč. 118, č. 21 (2015), s. 19. 

 

Rozpočet školství na školní rok 2015/2016, požadavky a argumenty ministra M. 

Chládka; finanční prostředky pro vysoké školy, sport a odměňování pedagogů i 

nepedagogů v regionálním školství. 

školství ; regionální školství ; financování ; přidělení finančních prostředků ; 

rozpočet na vzdělání ; školská politika ; Česká republika ; 2015-2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446420 

 

23. 

Tři procenta navíc ještě letos : odboráři se s ministryní školství dohadují o 

platech / František Dobšík ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/448598
http://katalog.npmk.cz/documents/443441
http://katalog.npmk.cz/documents/446420


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

Roč. 118, č. 26 (2015), s. 8-9. 

 

Školní rok 2015/2016 z hlediska školských odborů, rozhovor s předsedou 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství - otázka budoucnosti 

kariérního systému učitelů, reformy financování regionálního školství, zavádění 

inkluze do škol, růstu platů pracovníků školství, navyšování běžných výdajů škol, 

role odborů. Odpověď MŠMT na dotaz UN, na co se využije navýšení rozpočtu 

2016 o 2, 1 miliardy korun. 

školství ; regionální školství ; školská politika ; financování ; přidělení finančních 

prostředků ; plat ; učitel ; odbory ; odborová organizace ; názor ; Českomoravský 

odborový svaz pracovníků školství ; 2015-2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447021 

 

24. 

Tři procenta navíc na zvýšení platů garantuji, říká ministryně školství 

Kateřina Valachová / Kateřina Valachová ; [Autor interview] Petr Husník -- cze 

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

Roč. 118, č. 28 (2015), s. 7-9. 

 

Rozhovor s ministryní školství o připravovaných změnách v rezortu školství, o 

aktuálních výsledcích vyjednávání o rozpočtu na r. 2016, zvýšení platů učitelů, 

reformě financování regionálního školství, financování základního a středního 

školství, odložení pilotáže kariérního systému (na leden 2016), úvazcích ředitelů, 

novele školského zákona aj. 

školství ; regionální školství ; základní školství ; střední školství ; školská politika 

; financování ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; učitel ; plat 

; 2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447399 

 

25. 

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy / Olga Šedivá -- 

cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 25 (2015), s. 3. 

 

Plány nastupující ministryně školství Kateřiny Valachové týkající se zvýšení platů 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, zlepšování pracovních podmínek 

učitelů, finančního ohodnocení vedení zájmových aktivit učiteli, reformy 

financování regionálního školství, úpravy návrhu kariérního systému učitelů a 

finančního zabezpečení realizace inkluze žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

http://katalog.npmk.cz/documents/447021
http://katalog.npmk.cz/documents/447399


ministr školství ; školská politika ; plán ; plat ; učitel ; nepedagogický personál ; 

pracovní podmínky učitelů ; zlepšení ; financování ; regionální školství ; integrace 

žáka ; speciální vzdělávací potřeby ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; 

Česká republika 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447078 

 

26. 

Ve školách se neučí, ale úřaduje, školí, projektuje, hlídá a testuje / Petr Nývlt 

-- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 23 (2015), s. 3-4. 

 

Kritické připomínky k současnému stavu organizace a financování regionálního 

školství, které by mohly být podnětem pro novou ministryni školství. Problémy s 

proplácením přespočetné práce pedagogů a změnou v posuzování tzv. přímé 

vyučovací povinnosti. Nedostatečná podpora zvyšování prestiže učitelského 

povolání i veřejného školství obecně. Kritika nesmyslných projektů (mléko či 

ovoce do škol), bezhlavé inkluze nebo současného návrhu kariérního systému 

učitelů. Negativní obraz českého školství v médiích. 

školství ; systém výchovy a vzdělávání ; regionální školství ; financování ; plat ; 

učitel ; pedagogické povolání ; prestiž ; projekt ; nedostatek ; názor ; Česká 

republika ; inkluze 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446319 

 

27. 

Všichni učitelé dostanou od listopadu přidáno, nikoliv však stejně / Olga 

Šedivá -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 31 (2015), s. 5. 

 

Výčet toho, co se podařilo nové ministryni školství Kateřině Valachové realizovat 

během prvních čtyř měsíců ve funkci, především schválení zákona o 

pedagogických pracovnících a zvýšení platů zaměstnanců školství od 1. listopadu 

2015. Nerovnoměrnost navýšení v jednotlivých platových třídách a stupních je 

vedená snahou vyrovnat deformace vzniklé v předchozím období (více si nyní 

polepší učitelé s delší praxí a vyšší platovou třídou). Doplněno neoficiálními 

platovými tabulkami pro pedagogy a pro nepedagogy. 

ministr školství ; učitel ; zaměstnanec ; vyučující personál ; nepedagogický 

personál ; školství ; plat ; Valachová, Kateřina, ; Valachová, Kateřina, 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447644 

 

28. 

http://katalog.npmk.cz/documents/447078
http://katalog.npmk.cz/documents/446319
http://katalog.npmk.cz/documents/447644


Vybíráme z Programu ČMOS PŠ na léta 2015 - 2019 / ČMOS PŠ -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 20 (2015), s. 9.¨ 

 

Záměry ČMOS v oblasti mezinárodní a mezisvazové spolupráce, v oblasti 

profesní, v oblasti pracovních a platových podmínek, deklarované v programu na 

roky 2015 - 2019. 

odbory ; odborová organizace ; program ; mezinárodní spolupráce ; pedagogické 

povolání ; pracovní podmínky učitelů ; plat ; učitel ; 2015-2019 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/443917 

 

29. 

Vzdělání bez diskriminace? Za miliardy : pomoc hůře vzdělatelným dětem 

bude stát 400 milionů, tvrdil Chládek : experti teď ale přišli s odhady až 

dvacetkrát vyššími / Kateřina Eliášová -- cze 

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

28, č. 136 (12.VI.) (2015), s. 2. 

 

Příspěvek reaguje na systém navržené pomoci hůře vzdělatelným dětem, 

konkretizuje výčet nákladů na zajištění jejich speciálních vzdělávacích potřeb, 

představuje podpůrná opatření, novou roli školských poradenských zařízení a 

popisuje, jaké pomůcky bude nový systém vzdělávání hůře vzdělatelných dětí 

potřebovat. Materiál je podkladem pro sepsání původní vyhlášky k novele 

školského zákona z pera ministra Marcela Chládka. 

vzdělání ; diskriminace ; speciální vzdělávací potřeby ; dítě ; stát ; státní správa ; 

školství ; financování ; systém výchovy a vzdělávání ; náklady na vzdělání ; role ; 

poradenství ; výchovné poradenství ; pedagogicko-psychologická poradna ; 

speciálně pedagogické centrum ; pomůcky žáka ; vyhláška ; ministr školství ; 

školský zákon ; školská politika ; Chládek, Marcel, ; Chládek, Marcel, ; expert ; 

odhad ; podpůrná opatření ; novela zákona 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445630 

 

30. 

Za delší studia zaplatí : ale jen někteří / Šárka Kabátová -- cze 

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

28, č. 126 (1.VI.) (2015), s. 5. 

 

Příspěvek reaguje na situaci, kdy Univerzita Karlova upouští od zavedení 

poplatků za prodloužení studia o rok. Rektor vydal pozměňující opatření, které 

stanovuje nově pravidla pro vyměření poplatku na Univerzitě Karlově. Situaci 

může ovlivnit ještě poslední novela vysokoškolského zákona, která nyní leží ve 

sněmovně. 

http://katalog.npmk.cz/documents/443917
http://katalog.npmk.cz/documents/445630


vysokoškolské studium ; studijní poplatky ; financování ; školská legislativa ; 

akademický rok ; rektor ; pravidlo ; parlament ; Univerzita Karlova ; prodloužení 

studia ; opatření ; změna ; novela zákona 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445614 
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