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+Regionální školství 2015 - 2020
- MŠMT si začíná uvědomovat, že stát není schopen

efektivně realizovat vzdělávací politiku až na úroveň
konkrétní školy
- OP VVV – MAP, animace škol, KAP, systémové projekty (ČŠI,
NIDV atd). Bílá kniha 2020+ kvalitní, ale slabá implementace
- Stabilní vedení MŠMT – kvalitní tým prof. Veselého – 2019:
Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+

- představeno 11/2019 – nyní Strategie a implementace

Schváleno
19.10.2020
Výuka ve školách by se měla
víc zaměřit na získávání
dovedností a vědomostí pro
život v 21. století, zároveň by
se měly snížit nerovnosti v
přístupu ke vzdělávání. Počítá
s tím strategie vzdělávání do
roku 2030, kterou dnes podle
informací ministerstva školství
schválila vláda. Materiál podle
ministerstva reaguje jak na
dlouhodobější problémy, tak
na aktuální situaci kolem
pandemie koronaviru, kvůli
které školy musely dočasně
přejít na výuku na dálku
Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/skolstv
i/vyuka-se-ma-zmenit-vlada-schvalilavzdelavaci-strategii.0cf62946/
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Strategické cíle ČR, ke kterým přispíváme (HSVP2030+):
1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní
občanský, profesní i osobní život (SC1).
2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální
rozvoj potenciálu dětí a žáků (SC2).
◦ Iniciační fáze 2020-2021
◦ Partnerství založeno a funguje podle principů kolektivního dopadu
◦ Zaměření na 2 specifické systémové cíle ( 2 PS střední článek, wellbeing)
◦ Společná vize dosažení prvních dvou specifických cílů a akční plán, minimálně 10 % realizátorů MAP Alespoň 80%
zakládajících partnerů chce pokračovat
◦ Implementační fáze 2022-2028

◦ většina klíčových aktérů, specifické systémové cíle a posílení systému vedení a podpory škol na celém území ČR
◦ Měřitelné zlepšení vzdělávacích výsledků a wellbeingu žáků a snížení nerovností
◦ Partnerství jako trvalá součást systému 2029 - 2030
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Dle předních světových odborníků a dosavadních zkušeností je možné dosáhnout změny
vzdělávání pouze za předpokladu, že se podaří:
◦ zahájit veřejnou diskusi
◦ zapojit do ní všechny relevantní aktéry
◦ nastavit hlavní priority
◦ domluvit způsoby řešení
Tento proces se po 1-3 letech opakuje, vyhodnocuje, jde o trvalý nástroj.

MAPy proto vytvořily analýzu, stanovily priority a cíle a navrhly řešení- implementační
aktivity
◦ K tomu slouží pracovní skupiny, Řídící výbor a veřejné připomínkování + zapojené školy. A další partneři:
zaměstnavatelé, rodiče, sociální organizace, zájmové organizace apod. Hledají se cesty na koordinace: investic v území
dle demografie, dostupných volnočasových aktivit, kroužků, zapojení rodičů, spolupráce se zřizovatelem, rovnoměrné
úrovně vzdělání ředitelů a pedagogů atd. = rovné příležitosti jako princip

Střední článek a
NS MAS (KS)
- PS Vzdělávání vč. konkrétních
členských MAS spolupracovala na
HSVP 2030+
- Zástupci NS MAS jsou součástí
SKAV–Partnerství 2030
- PS Vzdělávání absolvovala
workshop s V. Srbem – Role
středního článku v úspěšných
vzdělávacích systémech a M.
Hřebeckým –-společný postoj ke
SČ za NS MAS
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Role v systému zlepšování učení, well-beingu a rovných
šancí

•Asociace krajských vzdělávacích zřízení, z. s.
•Asociace ředitelů základních škol ČR
•Česká odborná společnost pro inkluzivní
vzdělávání, z. s.
•Česká rada dětí a mládeže
•Nadační fond Eduzměna
•Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.
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Pět podmínek kolektivního dopadu
Společná agenda Všichni účastníci sdílejí vizi změny, která zahrnuje společné chápání problému a společný přístup
k řešení problému prostřednictvím dohodnutých akcí.
Sdílená data Všechny zúčastněné organizace se shodují na tom, jak budou úspěchy měřeny a šířeny. Shoda na
krátkém seznamu společných indikátorů určených a používaných pro učení se a zlepšování aktivit.
Vzájemně se podporující aktivity Rozmanitý soubor zainteresovaných mezisektorových stran koordinuje
prostřednictvím vzájemného akčního plánu řadu rozmanitých aktivit.
Stálá komunikace Všichni aktéři jsou zapojeni do časté, strukturované a otevřené komunikace k budování důvěry,
zajištění společných cílů a vytvoření společné motivace.
Páteřní organizace (MAP) Nezávislý a financovaný personál se věnuje iniciativě, poskytuje neustálou podporu
vedení vize a strategie iniciativy, podporuje slaďování aktivit, sdílí výsledky měření, podporuje veřejné mínění,
rozvíjí struktury na politické úrovni a mobilizuje zdroje.
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VÝSLEDKY KANADSKÉ CESTY PO OSMI LETECH
Zavedení středního článku v ontarijském školském systému se osvědčilo. Výsledky žáků se zlepšily, snížily se nerovnosti
vzdělání mezi dětmi a zvýšila se důvěra občanů ve veřejné školy. Procento žáků splňujících standardy ve čtenářské
a matematické gramotnosti stouplo – ve školním roce 2003/04 to bylo 55 procent, o osm let později už 70 procent.
Míra úspěšného dokončení středních škol se v tomtéž období zvýšila z 68 na 82 procent, což představovalo každý rok
zhruba o 93 tisíc absolventů více. Počet škol s výrazně podprůměrnými výsledky se snížil o 75 procent – rozdíly mezi
školami se začaly stírat. Vyplývá to ze studie Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací
politiku v ČR od Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
◦ Každá z deseti kanadských provincií se skládá ze 72 menších správních oblastí – distriktů – a každá má
svou školní radu. Členy rad jsou přímo volení zástupci místních komunit, kteří se orientují na školství
a nesou za kvalitu vzdělávání politickou zodpovědnost. Rady si pak jmenují své ředitele vzdělávání.

◦ https://zpravy.aktualne.cz/domaci/restart-ceskeho-skolstvi-se-ztraci-v-dzunglizrizovatelu/r~7089f09c0ebe11eb95caac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0LkdlI1vyhJOdgMQuR8-5n7JU0py6j5jpmERFoC6i9zvWYDpatraG8p8
Model regionální podpory vzdělávání- Kutnohorsko
https://eduzmena.cz/nase-priority/#analyzastavuvzdelavani
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Jak poznáme, že SČ vedení dobře funguje?
Zlepšuje se učení dětí
◦ Zlepšují se vzdělávací výsledky a wellbeing dětí na daném území
◦ Snižují se rozdíly ve výsledcích mezi dětmi, třídami, školami a regiony

Zlepšuje se kultura spolupráce učitelů a dalších aktérů ve vzdělávání
Zmenšují se rozdíly mezi regiony (při dobrém fungování všech SČ)
Měření změny (průběžné a pravidelné):
▪ Přímý výzkum pedagogické praxe např. pravidelné přímé pozorování výuky
▪ Vyhodnocování vzdělávacích výsledků
▪ Zjišťování zpětné vazby od učitelů a ředitelů na fungování středního článku
▪ Práce se statistickými údaji

Jak funguje SČ v zemích, kde se daří zlepšovat výsledky
žáků a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání?
❑ Zodpovědnost – optimální velikost –
počet škol – vnitřní struktura

❑ Personální zajištění – kvalifikační
předpoklady

❑ Činnost SČ s největším dopadem na
kvalitu vzdělávání dětí

❑Kritéria úspěchu – autoevaluace – externí
evaluace

❑Finanční náklady
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MAP
MAP1
MAP2
MAP3
MAP4

- tvorba partnerství -plán
- regionální priority + implementace
- data, priority, zdroje-partnerství-plán
- funkční koordinace + cílená implementace

Proč MAP?
◦ MAP je produktem spolupráce partnerů v území
• stanovuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací
politiky v území (vize, cíle, plán, evaluace)
• na základě místní potřebnosti a naléhavosti
• lokálních přínosy
• podloženost reálnými daty a analýzami z území

◦ Vytvoření místní platformy pro vzdělávání v ORP

škola, zřizovatel, rodič, NNO
◦

MAPy proto vytvořily analýzu, stanovily priority a cíle a navrhly řešení- implementační aktivity
◦ K tomu slouží pracovní skupiny, Řídící výbor a veřejné připomínkování + zapojené školy. A další partneři: zaměstnavatelé,
rodiče, sociální organizace, zájmové organizace apod. Hledají se cesty na koordinace: investic v území dle demografie,
dostupných volnočasových aktivit, kroužků, zapojení rodičů, spolupráce se zřizovatelem, rovnoměrné úrovně vzdělání ředitelů
a pedagogů atd. = rovné příležitosti jako princip
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MAP- rozvoj kvalitního inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků (3 – 15let)
Jak
• Pracovní skupiny
• Řídící výbor
• Workshopy
• Veřejná projednání
• Informovanost
(web/FB/periodika)

Aktivity
• Iniciace a posilování vazeb mezi
aktéry působícími v oblasti
vzdělávání

•
•
•
•

• Dohoda na společných aktivitách

• Sdílení praktických zkušeností a
podnětů

Inspirativní kavárny
Setkávání pedagogů
Návštěvy a exkurze
… a mnohé další

• Plnění těchto aktivit prostřednictvím
akčních plánů

MAP

www.nsmascr.cz

Zkušenosti z distanční výuky http://www.map2030.cz/
◦ Sdílení zkušeností:

◦ konzultace s kolegy, jaké nástroje pro online výuku využít 96%
◦ sdíleli materiály k výuce – alespoň jednou tak učinilo 84 % z nich,
◦ 87 % pak využívalo materiály vytvořené jinými učiteli a

◦ 30 % svoje aktivně nahrává na veřejná fóra.
◦ 80 % učitelů také poskytovalo podporu svým kolegům.
◦ zpětnou vazbu na způsob vedení distanční výuky – by ocenilo 65 %
◦ spokojenost s metodickou podporou (82 % dotázaných), tak i s technickou
podporou (72 % učitelů)
◦ 73 % dotázaných učitelů by uvítalo další možnosti vzdělávání
◦ 82 % učitelů komunikovalo v době karantény s rodiči častěji
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Zkušenosti z distanční výuky http://www.map2030.cz/
◦ Při samotné výuce jsou nejčastější individuální vzdálené konzultace se žáky, alespoň jednou uskutečnilo 87 %
Populární byla příprava prezentací pro děti (68 %) a zadávání úkolů v malých skupinách (53 %).
◦ Málo se ujalo natáčení video vzkazů se zadáváním úkolů (30 %) a natáčení vlastních videí s výkladem (33 %).

Jednotný systém výuky na dálku:
Ideální velikost skupiny dětí – cca 11 dětí
Koordinace činnosti v rámci školy-rozvrh
Sjednocení technických potřeb- vybavení
stejné on line prostředky, stejný přístup k dětem a rodičům
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Důležité odkazy:
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Podněty
k
návrhu
testu
Strategie
a implementačních karet

2030+

Prezentace
Strategie
2030
Prezentace
KO
inovace
oborové
soustavy
Prezentace
nerovnosti
Prezentace
podpora
a
řízení
škol
Prezentace
předškolní
vzdělávání
Prezentace RVP
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MAP III
vzory příloh MAP III, tak některé vzory jsou schovány v ISKP. Jedná se např. o vzor souhlasu ředitele
školy se zapojením školy do MAP či stanovisko RSK. Postup:
1) Založit žádost o podporu v ISKP.
2) Jít na záložku dokumenty - zde jsou ke stažení některé viditelné přílohy.
3) V záložce dokumenty jsou ale i vzory na první pohled neviditelných příloh. Nutno zmáčknout tlačítko
"nový", tím založíte novou přílohu. Potom si v šedém rozbalovacím poli vyberete konkrétní vzor přílohy
(např. souhlas ŘŠ se zapojením do projektu MAP III). Dáte uložit a potom lze vzor stáhnout.
A když budete mít všechny přílohy vyplněné, podepsané, nascenované atd., tak vzor v ISKP přehrajete
svou přílohou.
Ať žije zjednodušování a moc děkuji
za detektivní pátrání po vzoru přílohy.
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Děkuji za pozornost !
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