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ReferNet – Evropská informaþní síĢ odborného vzdČlávání
ReferNet je strukturovaná síĢ, kterou založilo Evropské stĜedisko pro rozvoj odborného
vzdČlávání (Cedefop). Jejím úkolem je uspokojit rostoucí poptávku po srovnatelných
informacích napĜíþ Evropou z oblasti odborného vzdČlávání a pĜípravy, vþetnČ dalšího
odborného vzdČlávání a rekvalifikací a širších podmínek pro fungování vzdČlávacích
systémĤ.
ReferNet poskytuje decentralizovaný pĜístup k výmČnČ informací, který je založen na bázi
národních konsorcií vytvoĜených ve všech þlenských zemích Evropské unie a skládajících se
z institucí aktivních v oblasti odborného vzdČlávání v dané zemi.
Aktivity ReferNetu
Úkoly sítČ se skládají ze tĜí hlavních kategorií:
(a) Dokumentaþní a diseminaþní aktivity
Tato kategorie zahrnuje zejména sbČr informací, aktualizování online databází o publikacích a
informaþní služby. Dále šíĜení informací o Cedefopu a výsledkĤ jeho aktivit.
(b) SbČr a analýza informací
Tato kategorie se skládá z poskytování aktuálních informací o systémech odborného
vzdČlávání, stejnČ jako analyzování souvisejících témat.
(c) Výzkum
ReferNet pĜispívá k rozvoji soustĜedČného pĜístupu k výzkumu a prostĜednictvím vzájemné
výmČny informací o realizovaných a probíhajících výzkumech poskytuje vČtší
transparentnost, synergii a podporu výzkumu odborného vzdČlávání na národní a evropské
úrovni.

Struktura ReferNetu – národní konsorcia
ReferNet se skládá z národních konsorcií, která byla vytvoĜena ve všech þlenských zemích
Evropské unie. Konsorcia jsou tvoĜena organizacemi a institucemi aktivními v oblasti
odborného vzdČlávání a pĜípravy, vþetnČ dalšího odborného vzdČlávání a rekvalifikací,
rozvoje lidských zdrojĤ a výzkumu v této oblasti. Každé konsorcium je vedeno národním
koordinátorem, který zodpovídá Cedefopu za plnČní úkolĤ sítČ na národní úrovni.

Národní koordinátor Národního konsorcia ReferNetu ýR:
NVF - Národní vzdČlávací fond
VČra Czesaná
E-mail: czesana@nvf.cz
http://www.nvf.cz
www.refernet.cz
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ýlenové Národního konsorcia ReferNetu ýeské republiky:
NVF (NTF) – Národní vzdČlávací fond / National Training Fund
www.nvf.cz
NÚOV (NITVE) – Národní ústav odborného vzdČlávání / National Institute of Technical and
Vocational Education
www.nuov.cz
MŠMT (MoEYS) – Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy / Ministry of Education,
Youth and Sports
www.msmt.cz
MPSV (MoLSA) – Ministerstvo práce a sociálních vČcí / Ministry of Labour and Social
Affairs
www.mpsv.cz
ÚMV – ÚĜad místopĜedsedy vlády pro ekonomiku, Sekce výzkumu a vývoje a lidských
zdrojĤ / Office of the Deputy Prime Minister for Economics, Section for Research and
Development, and Human Resources
www.vlada.cz
MPO (MIT) – Ministerstvo prĤmyslu a obchodu / Ministry of Industry and Trade
www.mpo.cz
ÚIV (IIE) – Ústav pro informace ve vzdČlávání, vþetnČ Národní pedagogické knihovny
Komenského a Národního oddČlení Eurydice / Institute for Information on Education,
including Comenius State Library of Education and National Unit of Eurydice
www.uiv.cz
CSVŠ (CHES) – Centrum pro studium vysokého školství, vþetnČ Národního centra pro
distanþní vzdČlávání / Centre for Higher Education Studies, including National Centre for
Distance Education
www.csvs.cz
Svaz prĤmyslu a dopravy / Confederation of Industry of the Czech Republic
www.spcr.cz
ýMKOS – ýeskomoravská odborová konfederace odborových svazĤ / Czech-Moravian
Confederation of Trade Unions
www.cmkos.cz
VÚP – Výzkumný ústav pedagogický / Research Institute of Education in Prague
www.vuppraha.cz
VÚPSV (RILSA) – Výzkumný ústav práce a sociálních vČcí / Research Institute for Labour
and Social Affairs
www.vupsv.cz
SÚ AV – Sociologický ústav Akademie vČd ýR / The Institute of Sociology of the Academy
of Sciences of the Czech Republic
www.soc.cas.cz
MU Brno – Masarykova univerzita Brno / Masaryk University Brno
www.fss.muni.cz
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AIVD – Asociace institucí vzdČlávání dospČlých ýR / Association of Adult Education
Institutions in the Czech Republic
www.aivd.cz
CZESHA – Unie školských asociací ýR / Union of Educational Associations in the Czech
Republic
www.czesha.cz
ATKM – Asociace trenérĤ a konzultantĤ managementu / Association of Management
Trainers and Consultants
www.atkm.cz
AVOŠ – Asociace vyšších odborných škol / Higher Vocational Schools Association
www.asociacevos.cz
SŠVS (CASPHE) – Sdružení škol vyššího studia / Czech Association of Schools of
Professional Higher Education
www.ssvs.cz
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Cedefop – Evropské stĜedisko pro rozvoj odborného vzdČlávání
Cedefop – Evropské stĜedisko pro rozvoj odborného vzdČlávání, založené v roce 1975, je
agentura Evropské unie, která podporuje rozvoj odborného vzdČlávání a pĜípravy v Evropské
unii (EU). Cedefop byl založen v BerlínČ jako jedna z prvních specializovaných a
decentralizovaných agentur. V roce 1995 bylo ústĜedí Cedefopu pĜestČhováno do SolunČ;
stĜedisko provozuje kontaktní kanceláĜ v Bruselu.
Cedefop podporuje vytváĜení evropského prostoru celoživotního vzdČlávání a pĜípravy
v rámci rozšíĜené EU. Cedefop zpracovává a poskytuje informace a analýzy týkající se
systémĤ, politik, výzkumu a praxe v oblasti odborného vzdČlávání a pĜípravy.
Úkoly Cedefopu jsou:
x
x
x
x
x

zpracovávat vybranou dokumentaci a analýzy údajĤ;
pĜispívat k rozvoji a koordinaci výzkumu;
zpracovávat a šíĜit informace;
podporovat jednotný pĜístup k problémĤm odborného vzdČlávání a pĜípravy;
poskytovat fórum pro diskuzi a výmČnu názorĤ a nápadĤ.

Cedefop zveĜejĖuje informace prostĜednictvím elektronických a tištČných médií a umožĖuje
lidem se vzájemnČ setkávat bČhem studijních návštČv, konferencí a semináĜĤ, které poĜádá.
Informace Cedefopu jsou urþeny tvĤrcĤm politik odborného vzdČlávání a pĜípravy,
výzkumným pracovníkĤm a odborníkĤm z praxe v rámci EU i mimo ni.
Program þinnosti Cedefopu a poslední výroþní zpráva jsou dostupné na internetové adrese
www.cedefop.eu.int. K dispozici je rovnČž informace o zamČstnancích Cedefopu a správní
radČ i o jeho organizaþní struktuĜe. Cedefop rovnČž provozuje interaktivní webovou stránku s
názvem European Training Village (www.trainingvillage.gr).
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Téma 1:
1.1

SociálnČ-ekonomický kontext
Politický a sociálnČ ekonomický kontext

ýeská republika (ýR) vznikla v roce 1993 rozdČlením ýeské a Slovenské Federativní
Republiky. Státním zĜízením se Ĝadí mezi parlamentní demokracie, v þele státu stojí prezident.
V roce 2004 se zaĜadila mezi zemČ Evropské unie. Je þlenem Severoatlantické aliance.
Z hlediska správního þlenČní je ýR od roku 2000 rozdČlena do þtrnácti územnČsprávních
celkĤ nazývaných kraje (NUTS 3) Ĝízených krajskými samosprávami, v jejichž þele stojí
hejtmani.

1.2

Obyvatelstvo a demografie1

Rozloha ýR þiní 78,9 tis. km2, poþet obyvatel v roce 2003 dosáhl 10,2 mil. Po zmČnČ
spoleþenského systému po roce 1989 došlo k prudkému propadu porodnosti, která je od
poloviny 90. let na evropském i svČtovém minimu. DĤsledkem nízkého poþtu narozených
docházelo od roku 1994 k pĜirozenému úbytku obyvatelstva. V roce 2003 dochází poprvé po
devíti letech k celkovému populaþnímu pĜírĤstku, ale pouze díky pozitivnímu saldu migrace.
Z hlediska dlouhodobých vývojových trendĤ pĜedpokládá stĜední varianta demografické
prognózy zmČnu struktury obyvatelstva v neprospČch mladších vČkových skupin. DĤsledkem
je stárnutí populace se závažnými sociálními i ekonomickými dopady. Stárnutí populace se
projevuje v indexu stáĜí (podíl obyvatel 65+ na 0-14 let), který vzroste z hodnoty 89 v roce
2003 na pĜedpokládaných 163 v roce 2025. SouþasnČ se bude zvyšovat zátČž ekonomicky
aktivního obyvatelstva vyjádĜená indexem závislosti (podíl obyvatel 65+ a 0-14 na 15-64 let)
z hodnoty 42 v roce 2003 na 53 v roce 2025.
Struktura obyvatelstva podle vČkových skupin
VČková skupina
0 – 24
25 – 59
60 +
Celkem

Poþet obyvatel
2003
2025
2 958 575
2 319 205
5 281 655
5 044 361
1 971 225
2 853 634
10 211 455
10 217 200

Struktura obyvatelstva (v %)
2003
2025
29,0
22,7
51,7
49,4
19,3
27,9
100,0
100,0

Pramen: VČkové složení obyvatel ýeské republiky podle pohlaví a vČkových skupin v roce 2003; Projekce
obyvatelstva ýR (stĜední varianta s migrací), ýSÚ 2004, vlastní výpoþty.

1

Prameny: Vývoj obyvatelstva ýR v mezinárodním srovnání, ýSÚ 2002; VČkové složení obyvatel ýeské
republiky podle pohlaví a vČkových skupin v roce 2003, ýSÚ 2004; Projekce obyvatelstva ýR (stĜední varianta
s migrací), ýSÚ 2004, vlastní výpoþty.
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1.3

Ekonomika a ukazatele trhu práce2

Struktura þeské ekonomiky se výraznČ zmČnila po roce 1989. Dochází k poklesu podílu
zemČdČlství a prĤmyslu a naopak k rĤstu podílu služeb. Ve srovnání s EU-25 však ýR dosud
vykazuje pĜetrvávající strukturální rozdíly. VýraznČ vyšší je v ýR podíl prĤmyslu a
stavebnictví na hrubé pĜidané hodnotČ a zamČstnanosti, za hodnotami EU-25 naopak ýR
zaostává v pĜípadČ podílu sektoru služeb. Význam sektoru služeb se soustavnČ zvyšuje
zejména díky rostoucímu podílu služeb pro podniky. Význam stavebnictví klesá, mírnČ však
v posledních letech roste význam prĤmyslu zejména díky zpracovatelským odvČtvím, v nichž
pĤsobí zahraniþní podniky.
Struktura hrubé pĜidané hodnoty (v bČžných cenách) a zamČstnanosti (v %)

ZemČdČlství
PrĤmysl a
stavebnictví
Služby

Hrubá pĜidaná hodnota
ZamČstnanost
EU-25
ýR
EU-25
ýR
2003
1995
2000
2003
2003
1995
2000
2,1
4,6
3,9
2,8
5,8
6,0
4,7

2003
3,9

26,8

39,9

38,5

38,0

25,3

39,9

38,5

38,6

71,1

55,5

57,6

59,2

68,9

54,1

56,8

57,5

Pramen: EUROSTAT – New Cronos database (National Accounts, Labour Force Survey), Structural indicators
(Employment); VýbČrové šetĜení pracovních sil – Trh práce v ýeské republice 1993 - 2003, ýSÚ 2004, vlastní
výpoþty.

Míra zamČstnanosti v ýeské republice dosud pĜevyšuje úroveĖ EU-25, nicménČ od roku
1989 s menšími výkyvy soustavnČ klesá. Tento pokles byl od druhé poloviny 90. let spojen
s nárĤstem nezamČstnanosti (míra nezamČstnanosti vzrostla z 4 % v roce 1995 na
7,8 % v roce 2003) a rovnČž poþtu ekonomicky neaktivních (míra ekonomické participace
obyvatelstva se snížila z 61,5 % v roce 1995 na 59,4 % v roce 2003). ýR vykazuje oproti
EU-25 vČtší rozdíl mezi mírou zamČstnanosti mužĤ a žen, tento rozdíl se pohybuje na stabilní
úrovni.
Míra zamČstnanosti (skupina 15-64 let, v %)

celkem
muži
ženy

EU-25
2003
62,9
70,8
55,1

1995
69,4
77,9
61,0

ýR
2000
65,0
73,2
56,9

2003
64,7
73,1
56,3

Pramen: EUROSTAT – New Cronos database (Labour Force Survey), Structural indicators (Employment);
VýbČrové šetĜení pracovních sil – Trh práce v ýeské republice 1993 - 2003, ýSÚ 2004, vlastní výpoþty.

Vývoj nezamČstnanosti v ýeské republice byl v období transformace znaþnČ odlišný oproti
ostatním tranzitivním zemím. Míra nezamČstnanosti zaþala totiž v ýR výraznČji narĤstat až od
roku 1997 (do té doby se pohybovala kolem 4 %). Nejvyšší úrovnČ zatím míra
nezamČstnanosti (podle definice ILO) dosáhla v roce 2000 (8,7 %). Míra registrované
nezamČstnanosti mírnČ pĜekroþila v roce 2004 úroveĖ 9 %3. Rozdíly v míĜe nezamČstnanosti
2

Prameny: EUROSTAT – New Cronos database (National Accounts, Labour Force Survey), Structural
indicators (Employment, Innovation and research); VýbČrové šetĜení pracovních sil – Trh práce v ýeské
republice 1993 - 2003, ýSÚ 2004, vlastní výpoþty; Education at a Glance, OECD 2004.
3
Dle metodiky platné od r. 2004.
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mužĤ a žen jsou v ýR vyšší oproti EU-25. NárĤst vykazuje v ýR míra nezamČstnanosti ve
skupinČ mladší 25 let, která v roce 2003 pĜesáhla úroveĖ EU-25.
Míra nezamČstnanosti (v %, definice ILO/EUROSTAT)
EU-25
2003
9,1
8,3
10,0
18,4

celkem
muži
ženy
< 25 let

ýR
2000

1995
4,0
3,4
4,8
..

2003

8,7
7,3
10,4
17,8

7,8
6,2
9,9
18,6

Pramen: EUROSTAT – New Cronos database (Labour Force Survey), Structural indicators (Employment);
VýbČrové šetĜení pracovních sil – Trh práce v ýeské republice 1993 - 2003, ýSÚ 2004, vlastní výpoþty.

Podíl veĜejných výdajĤ na vzdČlávání na HDP se v ýR oproti roku 1995 snížil z 4,62 % na
4,16 % v roce 2001 (v EU-25 je podíl tČchto výdajĤ vyšší a dosahuje 5,09 %). K výrazné
nerovnováze došlo u výdajĤ na studenta v terciárním vzdČlávání. Zatímco index nárĤstu poþtu
studentĤ dosáhl 162 oproti roku 1995, index nárĤstu výdajĤ pouze 103. Podíl veĜejných
výdajĤ na vzdČlávání na celkových veĜejných výdajích v ýR mírnČ vzrostl z 7,7 % v roce
1995 na 8,3 % v roce 2001, stále však zaostává za hodnotou EU-25 (10,9 %).
VzdČlanostní úroveĖ populace4

1.4

VzdČlanostní struktura populace (25-64 let) se v ýR oproti EU-25 vyznaþuje výraznČ
nižším podílem skupiny se základním vzdČláním a nižším podílem skupiny s terciárním
vzdČláním, oproti tomu velmi vysoký je podíl skupiny se stĜedoškolským vzdČláním (viz
PĜíloha, Tabulka þ.1). Nízký podíl skupiny s terciárním vzdČláním je pĜipisován zejména
dosud nedostateþné nabídce terciárního vzdČlávání, zejména krátkodobých studijních
programĤ typu ISCED 5B, 5A.
Struktura populace podle vzdČlanostní úrovnČ (25-64 let, v %)
ISCED 0-2

ISCED 3-4

ISCED 5-6

EU-25

34

42

21

ýR

12

76

12

Pramen: EUROSTAT – New Cronos database (Labour Force Survey).

Ve srovnání s EU-25 má ýeská republika velmi nízký podíl mladé populace ve skupinČ 18-24
let s nejvýše základním vzdČláním. PĜes mírný nárĤst tohoto podílu v roce 2003 stále
dosahuje ménČ než poloviþní úrovnČ oproti evropskému prĤmČru.
Podíl populace ve vČku 18-24 let s nejvýše základním vzdČláním neúþastnící se
vzdČlávání þi dalšího vzdČlávání (v %)
EU-25
ýR

2002
18,5
5,5

2003
18,0
6,0

Pramen: EUROSTAT – New Cronos database (Labour Force Survey).

4

Prameny: EUROSTAT – New Cronos database (Labour Force Survey).
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Téma 2:
2.1

Vývoj vzdČlávací politiky – cíle, rámce, mechanismy, priority
Cíle a priority

V roce 1999 byla k veĜejné diskusi pĜedložena Koncepce vzdČlávání a rozvoje vzdČlávací
soustavy v ýR. (schéma viz Téma 4.1) Výsledkem tČchto pĜíprav je Národní program
rozvoje vzdČlávání v ýR, tzv. Bílá kniha, která byla v bĜeznu 2001 projednána vládou.
V návaznosti na Bílou knihu byl vypracován Ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy
v r. 2002 Dlouhodobý zámČr vzdČlávání a rozvoje vzdČlávací soustavy (DZ), který je
klíþovým strategickým dokumentem vymezujícím základní státem podporované zámČry
rozvoje vzdČlávací soustavy. PĜedstavuje úþinný nástroj, který umožĖuje harmonizovat
koncepþní pĜedstavy státu (MŠMT) a jednotlivých krajĤ v podmínkách, kdy došlo k pĜesunu
významné þásti Ĝídících a rozhodovacích kompetencí v oblasti vzdČlávání ze státu na kraje. V
návaznosti na Dlouhodobý zámČr publikovaný MŠMT v r. 2002 byly vypracovány v r. 2003
Dlouhodobé zámČry rozvoje vzdČlávání v jednotlivých krajích ýR (14). PĜíprava obou
úrovní zpracování, republikové i krajské, je navzájem propojena – þasovČ, postupem
zpracování i strukturou, je metodicky Ĝízena a koordinována MŠMT. Školský zákon ukládá
MŠMT zpracovávat DZ ýR, stejnČ jako krajĤm, vždy po dvou letech, kdy se vyhodnotí
výsledky a v pĜípadČ potĜeby se DZ upraví þi doplní. DZ ýR publikovaný v r. 2004 se má
orientovat na vzdČlávací politiku v evropském kontextu, zejména s ohledem na Lisabonské
cíle. Dle nového Školského zákona (platného od roku 2005) budou mít DZ ýR závazný
charakter (budou pĜedkládány vládou a Parlamentu k projednání).
V devadesátých letech probíhala rozsáhlá odborná diskuse a pilotní ovČĜování týkající se
zdokonalování obsahu vzdČlávání a kvality jeho výsledkĤ. Mnohé z tČchto zásad se promítly i
do nového Školského zákona. SouþasnČ byl zpracován VČcný zámČr nového zákona o
dalším vzdČlávání, který má být právním rámcem celoživotního uþení.
Z uvedených koncepþních a legislativních materiálĤ platných pro celou vzdČlávací soustavu
vyplývají i hlavní smČry a priority rozvoje odborného vzdČlávání. K nim patĜí zejména:
Kurikulární reforma
Kurikulární reforma je založena pĜedevším na pĜechodu od osvojování velkého množství
faktĤ k rozvoji klíþových kompetencí jako jsou práce s informacemi a informaþními
technologiemi, cizí jazyky, komunikaþní dovednosti apod., a na kontaktu škol s trhem práce.
Tento trend se odrazí v dvoustupĖové tvorbČ vzdČlávacích programĤ, kdy rámcové vzdČlávací
programy budou celostátnČ závazné pro urþitý stupeĖ a obor vzdČlání. Školní vzdČlávací
programy umožní výraznou individuální profilaci škol, pĜizpĤsobení potĜebám jejich žákĤ a
potĜebám regionálních trhĤ práce. (viz Téma 7)
Reforma ukonþování vzdČlávání a pĜípravy na stĜedních školách
ZávČreþné zkoušky ve vzdČlávacích programech s výuþním listem (ISCED 3C) se budou
zkvalitĖovat zavedením objektivizace všech þástí závČreþných zkoušek (písemné, ústní a
zejména praktické þásti, pĜi níž se významnČ uplatní spolupráce se sociálními partnery).
Budou vytvoĜeny evaluaþní standardy pro jednotlivé obory vzdČlání, které budou propojeny s
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tvorbou jednotného zadání závČreþných zkoušek. Nová podoba závČreþných zkoušek bude
vytvoĜena a pilotnČ testována do roku 2008.
Reforma maturitní zkoušky bude spoþívat v zavedení státní centrálnČ zadávané a
vyhodnocované þásti (v r. 2008) pro všeobecnČ vzdČlávací pĜedmČty (mateĜský jazyk, cizí
jazyk a volitelný pĜedmČt, kdy student bude volit z nabídky matematika, obþanský a
spoleþenský základ, pĜírodovČdnČ-technický základ þi informaþnČ-technologický základ).
Odborná þást maturitní zkoušky bude souþástí její školní þásti a odpovČdnost za její realizaci
a hodnocení bude mít škola (viz Téma 8).
Péþe o kvalitu, monitorování a hodnocení výsledkĤ vzdČlávání
PomČrnČ znaþný stupeĖ autonomie škol je nezbytné vyvážit systematickým hodnocením
dosažených výsledkĤ. Cílem je vytvoĜení uceleného systému monitorování a hodnocení škol,
který využívá nástroje externí evaluace a zavedení systému péþe o kvalitu škol založeného na
jejich vlastní evaluaci a evaluaci výsledkĤ vzdČlávání žákĤ. (viz Téma 8)
Rozvoj integrovaného diagnostického, informaþního a poradenského systému v oblasti
vzdČlávání
Tento systém má integrovat systémy pedagogicko-psychologického poradenství a informaþnČ
poradenská stĜediska pro volbu povolání a rozšíĜit je o služby školních psychologĤ. (viz Téma
9)
Optimalizace vzdČlávací nabídky a institucionální struktury poþáteþního odborného
vzdČlávání
VzdČlávací nabídka poþáteþního odborného vzdČlávání se má více pĜiblížit potĜebám
jednotlivých krajĤ, trhu práce a oþekávaným možnostem budoucího uplatnČní absolventĤ.
Posílit se má zejména nabídka poþáteþního odborného vzdČlávání ukonþeného maturitní
zkouškou. Základním úkolem zejména na úrovni krajĤ je optimalizace sítČ stĜedních škol, tzn.
zvČtšování velikosti škol, vytváĜení polyfunkþních škol a zavádČní oborĤ s širokým odborným
profilem.
Podpora rozvoje terciárního vzdČlávání, zejména bakaláĜského studia
DoĜešit je potĜeba zejména další vývoj vyšších odborných škol, posílit jejich roli jako
poskytovatelĤ krátkého typu profesního terciárního vzdČlávání (ISCED 5B), zlepšit postavení
a vazby na vysokoškolské vzdČlávání (ISCED 5A) a zlepšit rozložení sítČ tČchto škol po
republice. Omezený okruh tČchto škol se má stát základem pro nČkolik novČ vznikajících
veĜejných neuniverzitních vysokých škol s pĜevážnČ bakaláĜskými studijními programy.
Rozvoj dalšího odborného vzdČlávání jako souþásti celoživotního uþení
Vzhledem k tomu, že chybí ucelená právní úprava tohoto sektoru, je prioritou pĜíprava zákona
o dalším vzdČlávání. Zatím byl zpracován návrh jeho vČcného zámČru.

12

PĜehled o odborném vzdČlávání v ýR

Mnohé z uvedených priorit se již daĜí naplĖovat. Ve fázi ovČĜování jsou nČkteré vypracované
rámcové vzdČlávací programy, spoleþná þást maturitní zkoušky i objektivizovaná zadání
závČreþných zkoušek v nČkterých uþebních oborech. Prioritou dlouhodobých zámČrĤ na
úrovni krajĤ je optimalizace sítČ škol, které se kraje intenzivnČ vČnují. Péþe o kvalitu
vzdČlávání i rozvoj informaþního a poradenského systému je koncepþnČ rozpracován a jeho
realizace se pĜedpokládá za podpory systémových projektĤ z Evropského sociálního fondu.
K rozvoji bakaláĜského studia dochází ovšem zatím spíše díky soukromým iniciativám a
rozvoj dalšího odborného vzdČlávání dosud stále stagnuje.
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Téma 3:
3.1

Institucionální rámec
Administrativní rámec

ěízení a správa odborného vzdČlávání a pĜípravy byly silnČ ovlivnČny reformou veĜejné
správy probíhající v oblasti vzdČlávání od r. 2001. Hlavními principy této reformy byly
decentralizace, posílení úlohy regionální samosprávy a podpora autonomie škol. Podobné
trendy se týkají i systému financování. Všechny školy poþáteþního odborného vzdČlávání,
s výjimkou škol vysokých, jsou financovány ministerstvem školství pĜes krajské úĜady, které
rozdČlují prostĜedky jednotlivým školám. Náklady na provoz škol a na investice jsou
financovány z regionálních rozpoþtĤ. Soukromé školy, které jsou zaĜazené do sítČ škol, jsou
rovnČž financovány obdobným zpĤsobem z veĜejných zdrojĤ a pouze menší þást svých pĜíjmĤ
získávají ze zdrojĤ soukromých. (viz Téma 10)
Až do r. 2000 byly hlavní pravomoci v oblasti odborného vzdČlávání soustĜedČny v rukou
Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy. Od ledna 2001 v souvislosti s reformou státní
správy pĜevzaly jeho kompetence orgány novČ vzniklých regionálních samospráv. MŠMT tak
pozbylo své zĜizovatelské kompetence vĤþi stĜedním a vyšším odborným školám. Ty jsou
nyní v samostatné pĤsobnosti krajĤ. V souþasné dobČ je hlavní odpovČdností MŠMT:
x

vytváĜet koncepci a strategii národní vzdČlávací politiky pĜedevším ve formČ
dlouhodobého zámČru rozvoje vzdČlávání a vzdČlávací soustavy a dále metodickým
vedením a koordinací vytváĜení dlouhodobých zámČrĤ rozvoje vzdČlávání
v jednotlivých krajích;

x

stanovit kurikulární politiku a starat se o kvalitu ve vzdČlávání, a to na základČ
stanovení cílĤ a obsahu vzdČlávání prostĜednictvím schválené soustavy oborĤ vzdČlání
a rámcových vzdČlávacích programĤ; zajistit systém monitorování a evaluace
výsledkĤ žákĤ i škol;

x

koordinovat veĜejnou správu a financování v oblasti vzdČlávání vþetnČ komunikace se
sociálními partnery na národní úrovni; vydávat vyhlášky upravující podmínky
vzdČlávání ve školách; zajišĢovat rozvojové a inovaþní programy apod.

Na úrovni kraje vznikly na základČ voleb v roce 2000 samosprávné orgány – krajské
zastupitelstvo a rada kraje. Krajské zastupitelstvo, které má rozhodovací funkci, povinnČ
vytváĜí komisi pro vzdČlávání a zamČstnanost, která se vyjadĜuje napĜ. ke struktuĜe sítČ škol a
vzdČlávacích programĤ, ke kvalitČ škol, k otázkám financování vzdČlávání v regionu apod.
Rada kraje (9-11 þlenĤ) volená zastupitelstvem má výkonnou funkci. VytváĜí komise složené
z profesionálĤ v pĜíslušné oblasti, které mají poradní funkci. Jedna z komisí se zpravidla
vČnuje problematice mládeže a vzdČlávání. Regionální samosprávné orgány mají pĜímou
odpovČdnost pĜi zĜizování a rušení škol a školských zaĜízení odborného vzdČlávání, spravují
tyto školy a zabezpeþují jejich investiþní a provozní náklady. Jmenují Ĝeditele jimi
zĜizovaných škol na základČ konkursního Ĝízení a se souhlasem ministerstva.
Regionálním orgánem státní správy a samosprávy je krajský úĜad, který má rovnČž odbor
pro vzdČlávání, mládež a tČlovýchovu. Je odpovČdný za výkon státní správy v regionu. Jeho
hlavní úkoly v oblasti vzdČlávání spoþívají zejména ve zpracování krajského dlouhodobého
zámČru rozvoje vzdČlávání a vzdČlávací soustavy a ve zpracování výroþní zprávy o stavu
vzdČlávání v regionu. Krajský úĜad dále poskytuje školám finanþní prostĜedky ze státního
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rozpoþtu na mzdy pedagogických pracovníkĤ a pĜímé náklady na vzdČlávání a kontroluje
jejich využití.
Vzhledem k rozšíĜení autonomie škol mají jejich Ĝeditelé významné pravomoci. Jsou
zodpovČdní za implementaci schválených vzdČlávacích programĤ, za kvalitu pedagogické
práce a personální politiku i za management školy a efektivní vynakládání finanþních
prostĜedkĤ. PĜi škole je zĜízena školská rada jako orgán samosprávy školy. Skládá se ze
zástupcĤ zĜizovatele, pedagogických pracovníkĤ, rodiþĤ (popĜ. zletilých žákĤ) a dalších
partnerĤ5.

3.2

Legislativní rámec pro odborné vzdČlávání a pĜípravu

Poþáteþní odborné vzdČlávání až po úroveĖ vyšších odborných škol je právnČ upraveno
Zákonem o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (tzv.
Školským zákonem). Od 1. 1. 2005 platí nový Školský zákon6, který nahradil starý zákon a
další dosavadní roztĜíštČné, nepĜehledné a mnohokrát novelizované právní normy. Tento
zákon stanovuje podmínky, za nichž se vzdČlávání uskuteþĖuje ve školách a školských
zaĜízeních, vymezuje práva fyzických a právnických osob pĜi vzdČlávání a stanovuje
pĤsobnost orgánĤ vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. SouþasnČ zaþaly
platit ministerské vyhlášky a další normy, které blíže specifikují podmínky stanovené
zákonem.
Vysoké školy se Ĝídí Zákonem o vysokých školách7 z r. 1998, který umožnil zakládání
soukromých vysokých škol a který zmČnil právní statut státních vysokých škol. Ty se staly
tzv. veĜejnými vysokými školami, pĜiþemž novela z r. 2001 jim umožĖuje také podnikat
s vlastním majetkem a vybírat školné za kursy tzv. celoživotního vzdČlávání.
Administrativní rámec poþáteþního odborného vzdČlávání (POV) byl také zásadnČ ovlivnČn
Zákonem o vytvoĜení vyšších územnČ samosprávných celkĤ8 (krajĤ), který nabyl
úþinnosti 1. 1. 2000. (viz Téma 3.1)
K 1. 1. 2005 vstoupil v platnost Zákon o pedagogických pracovnících9, který novČ definuje
postavení pedagogických pracovníkĤ a upravuje pĜedpoklady pro výkon jejich þinnosti, jejich
další vzdČlávání a kariérní systém.
V oblasti dalšího odborného vzdČlávání neexistuje v ýR ucelená právní úprava. Existují
pouze dílþí pĜedpisy, které pokrývají nČkteré jeho oblasti (viz Téma 5). NapĜ. rekvalifikace
uchazeþĤ o zamČstnání se Ĝídí Zákonem o zamČstnanosti10, vzdČlávání dospČlých spadá ve
školském systému do Školského zákona a další odborné vzdČlávání v urþitých profesích
(napĜ. lékaĜi, elektrikáĜi, uþitelé) upravují pĜíslušné právní pĜedpisy na nižší úrovni než jsou
zákony. Vzhledem k tomu byl zpracován návrh VČcného zámČru zákona o dalším
vzdČlávání11. Tento zákon by mČl komplexnČ a pĜehlednČ Ĝešit otázky propojení poþáteþního
a dalšího vzdČlávání, uznávání neformálního vzdČlávání a informálního uþení, definovat
zákonné povinnosti hlavních aktérĤ, vymezit podmínky pro financování, zavést jednotný
5

Zákon þ. 561/2004 Sb. o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání.
Zákon þ. 561/2004 Sb. o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání.
7
Zákon þ. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
8
Zákon þ. 347/1997 Sb. o vytvoĜení vyšších územnČ samosprávných celkĤ.
9
Zákon þ. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o zmČnČ nČkterých zákonĤ.
10
Zákon þ. 435/2004 Sb o zamČstnanosti.
11
Návrh VČcného zámČru zákona o dalším vzdČlávání. Praha MŠMT, Ĝíjen 2004.
6
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systém hodnocení úrovnČ a kvality kursĤ dalšího odborného vzdČlávání, zavést systém
motivace pro všechny zúþastnČné subjekty (vzdČlavatele, vzdČlávané, zamČstnavatele)
a vymezit pravidla pro fungování informaþnČ poradenského systému, který by usnadnil
zájemcĤm orientaci v nabídce dalšího vzdČlávání. PĜestože navržený vČcný zámČr neĜeší
ucelenČ rámec celoživotního uþení, je to vzhledem k souþasné situaci významný pokrok, který
by mohl v pĜípadČ pĜijetí zákona podnítit rozvoj dalšího odborného vzdČlávání v ýR. (viz
Téma 8)
ěízení a správa poþáteþního odborného vzdČlávání
Funkce
ÚroveĖ
správy
národní

rozhodovací

výkonná

poradní

Parlament

Ministerstvo školství,
mládeže a tČlovýchovy

Rada pro rozvoj lidských
zdrojĤ

Krajské zastupitelstvo

Rada kraje (samostatná
pĤsobnost)

Komise pro vzdČlávání

Krajský úĜad – odbor pro
školství, mládež a
tČlovýchovu (pĜenesená
pĤsobnost)

regionální

školní

3.3

ěeditel

ěeditel školy nebo
vzdČlávacího zaĜízení

Školská rada

Krajská rada pro rozvoj
lidských zdrojĤ

Školská rada

Role sociálních partnerĤ

ZaþlenČní sociálních partnerĤ do odborného vzdČlávání je založeno na dobrovolnosti a
iniciativČ zúþastnČných stran. Neexistuje právní úprava pro jejich zaþlenČní a vymezení jejich
role. Stanoviska sociálních partnerĤ mají jen konzultativní povahu.
Na národní úrovni je orgánem pro sociální vyjednávání Rada hospodáĜské a sociální dohody.
Mimo jiné pokrývá také problematiku vzdČlávání, kterou se zabývá „pracovní tým pro
vzdČlávání a lidské zdroje“. Sociální partneĜi jako þlenové Rady se na této úrovni úþastní
zejména na formulování a pĜipomínkování právních norem a vládních dokumentĤ.
Významnou roli v podpoĜe uceleného pĜístupu k rozvoji lidských zdrojĤ hraje Rada vlády pro
rozvoj lidských zdrojĤ, která byla zĜízena v r. 2003. Má tripartitní složení doplnČné zástupci
vzdČlávacích zaĜízení a regionální samosprávy. PĜedmČtem její þinnosti je spolupráce pĜi
pĜípravČ strategických národních dokumentĤ a rozhodnutí propojujících otázky
zamČstnanosti, odborného vzdČlávání, kvalifikace a podpory podnikání. Obdobné orgány pro
strategické Ĝízení rozvoje lidských zdrojĤ vznikly i ve vČtšinČ krajĤ.
ObecnČ se na regionální úrovni sociální partneĜi angažují v krajských Radách hospodáĜské a
sociální dohody a Radách pro rozvoj lidských zdrojĤ, avšak v jednotlivých regionech je
situace odlišná. V praxi se podílejí zejména na zmČnách oborové skladby v rámci nabídky
odborného vzdČlávání a pĜípravy.
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Na sektorové úrovni existují nČkteré pĜípady dobré spolupráce sociálních partnerĤ
s odbornými školami. Jsou zpravidla iniciované profesními spoleþenstvími (hospodáĜskými
komorami), nikoli tedy zamČstnavateli nebo odbory. Spolupráce je podmínČna významem
odvČtví v regionu.
Na úrovni podnikĤ se rovnČž vyskytuje spolupráce se školami zejména tam, kde podnik
pĜímo „odebírá“ absolventy. VzdČlávání v odborných školách není zamČĜeno na
specializovanou pĜípravu pro konkrétní pracovní místo. Praktické zapracování je plnČ
v kompetenci firem. DĤvodem spolupráce je i to, že podniková sféra disponuje s þasto
nejmodernČjšími technologiemi, zatímco školy na výuku tČchto novinek nemají ani vyuþující,
ani uþebnice þi technické zázemí.
Souþástí sociálního partnerství je také proces kolektivního vyjednávání jak na úrovni resortĤ,
tak i jednotlivých podnikĤ a institucí. Tento proces je legislativnČ zakotven v právním
systému ýR.12 V kolektivních smlouvách se objevují þasto ujednání mající pozitivní dopad na
úþast zamČstnancĤ v celoživotním vzdČlávání.
Pozitivním krokem pĜi pĜibližování obsahu odborného vzdČlávání potĜebám praxe je þlenství
sociálních partnerĤ v tzv. oborových skupinách pĜi Národním ústavu odborného vzdČlávání.
Vznikly v roce 1998 z povČĜení MŠMT a podílejí se na formulování cílĤ a obsahu odborného
vzdČlávání. V souþasné dobČ pracuje 25 oborových skupin, které pokrývají prakticky celou
šíĜi profesního uplatnČní absolventĤ stĜedních a vyšších odborných škol. Mají 8-20 þlenĤ.
Jsou složeny z expertĤ, kteĜí znají vývoj ve svČtČ práce, a z odborníkĤ na pĜípravu kurikula.
Dalším významným úkolem je povinná úþast zástupce sociálních partnerĤ ve zkušební
komisi závČreþných zkoušek v programech s výuþním listem, která vyplývá z nového
Školského zákona.
Zapojení sociálních partnerĤ do rozvoje odborného vzdČlávání probíhá þasto na projektové
bázi v rámci rĤzných programĤ, které mohou být pĜíkladem dobré praxe (zejména v rámci
programu Leonardo da Vinci). PĜi Ĝešení projektĤ se projevují výše popsané problémy
sociálního dialogu, zejména nedostatek motivace sociálních partnerĤ a chybČjící legislativa.

OdpovČdnost sociálních partnerĤ
v oblasti odborného vzdČlávání

ÚroveĖ
Národní

x

formulace a pĜipomínkování právních
norem a vládních dokumentĤ,

x

formulace, doporuþení a pĜipomínkování
strategických dokumentĤ na úrovni krajĤ,
doporuþení k optimalizaci sítČ škol
formulace obecných rámcĤ pro zajišĢování
dalšího vzdČlávání v podnicích (realizuje se
v ojedinČlých pĜípadech v rámci
kolektivního vyjednávání vyššího stupnČ),
spolupráce pĜi tvorbČ Rámcových
vzdČlávacích programĤ,
plánování a implementace podnikového
vzdČlávání,
spolupráce škol a podnikĤ.

Regionální
x
x
Sektorová
x
x
Podniková

12

x

Zákon þ. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.
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Téma 4:
4.1

Poþáteþní odborné vzdČlávání
Východiska – systém poþáteþního odborného vzdČlávání a pĜípravy

Poþáteþní odborné vzdČlávání a pĜíprava zaþíná po absolvování povinné devítileté školní
docházky (ve vČku 15-ti let). Na sekundární úrovni je délka studia vČtšinou 3 nebo 4 roky
v závislosti na typu vzdČlávacího programu. Malá þást programĤ pĜedstavuje krátké 1-2 leté
vzdČlávací programy. Typický vČk studentĤ je 15-18/19 let. Absolventi, kteĜí složili maturitní
zkoušku, se mohou hlásit ke studiu na terciární úrovni. Délka studia na vyšších odborných
školách (ISCED 5B) je 3 – 3,5 let a typický vČk studentĤ je 19-21 let. Studium na vysokých
školách (ISCED 5A) trvá podle typu programu 3-6 let a typický vČk studentĤ je 19-24 let.
Na vyšší sekundární úrovni (ISCED 3) je odborné vzdČlávání poskytováno v rámci
odlišných vzdČlávacích programĤ a jinými školami než všeobecné vzdČlávání.
Všeobecné vzdČlávání je v ýeské republice, v souladu se stĜedoevropskou tradicí,
poskytováno v gymnáziích. Gymnázium poskytuje stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou
(ISCED 3A) a pĜipravuje své absolventy pĜedevším pro studium na vysokých školách, a to v
celém jejich spektru, popĜ. pro studium na vyšších odborných školách. Dále pĜipravuje i pro
výkon nČkterých þinností ve správČ, v kultuĜe a v dalších oblastech, které pĜedpokládají široké
všeobecné vzdČlání, ale nevyžadující zvláštní odbornou pĜípravu.
Odborné vzdČlávání je realizováno ve 3letých vzdČlávacích programech ukonþených výuþním
listem (ISCED 3C) nebo ve 4letých vzdČlávacích programech ukonþených maturitní
zkouškou (ISCED 3A). Odborné vzdČlávání zahrnuje i znaþný rozsah všeobecnČ vzdČlávacích
pĜedmČtĤ. Kurikulum 3letých vzdČlávacích programĤ je koncipováno tak, že alespoĖ 30%
celkového þasu pro výuku je vČnováno všeobecnému vzdČlávání, v kurikulu 4letých
vzdČlávacích programĤ je to minimálnČ 45%. Zahrnuty jsou všechny základní oblasti:
jazykové vzdČlávání (þeský jazyk, cizí jazyk), spoleþenskovČdní, matematické, pĜírodovČdné,
estetické vzdČlávání a rozvoj tČlesné kultury pĜimČĜenČ ve vztahu k oboru odborného
vzdČlávání.
Výhodou programĤ odborného vzdČlávání na úrovni ISCED 3A je, že jsou uznávány jako
rovnocenné s trasou všeobecnČ vzdČlávací v gymnaziálním studiu. Absolventi tČchto
programĤ mají možnost pokraþovat ve studiu na terciární úrovni. To zvyšuje atraktivitu
odbornČ vzdČlávacích cest.
Na terciární úrovni nejsou vzdČlávací programy dČleny na všeobecné (akademické) a
odborné. Veškeré studium na terciární úrovni (jak na vyšších odborných školách tak i na
vysokých školách) je považováno za odborné. VzdČlávací programy však obsahují složku
všeobecnČ vzdČlávací, zejména cizí jazyky a ICT.
Školy poskytující odborné vzdČlávání na sekundární a terciární úrovni (ISCED 2–5) se þlení
podle vzdČlávacího stupnČ a podle charakteru poskytovaného vzdČlávání na stĜední školy
(stĜední odborné školy, stĜední odborná uþilištČ), konzervatoĜe, vyšší odborné školy a
vysoké školy.
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Školská soustava ýeské republiky
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StĜední školy
a) stĜední odborné školy, které poskytují ve þtyĜletém studiu stĜední odborné vzdČlání
ukonþené maturitní zkouškou (ISCED 3A) opravĖující ucházet se o vysokoškolské
vzdČlávání, kvalifikují své absolventy k výkonu stĜedních technických, ekonomických a
obdobných funkcí. V roce 2003 þinil podíl absolventĤ stĜedních odborných škol na celkovém
poþtu absolventĤ stĜedních škol 35,6 %;
b) stĜední odborná uþilištČ poskytují ve dvou- a tĜíletých oborech kvalifikaci k dČlnickým a
obdobným povoláním (ISCED 3C). V roce 2003 þinil podíl absolventĤ tČchto oborĤ cca
38 %. V malém poþtu þtyĜletých oborĤ ukonþených maturitní zkouškou (ISCED 3A)
poskytují stĜední odborná uþilištČ kvalifikaci k nároþným dČlnickým povoláním a k funkcím
provozního charakteru a souþasnČ otvírají cestu k vysokoškolskému vzdČlávání - v roce 2003
þinil podíl absolventĤ tČchto oborĤ 5,4 %. StĜední odborná uþilištČ mohou také poskytovat
jedno a dvouleté programy (ISCED 2C) pro žáky, kteĜí ukonþili povinnou školní docházku v
nižším než 9. roþníku, nebo 9. roþník nedokonþili úspČšnČ, dále pro mládež se speciálními
vzdČlávacími potĜebami a absolventy zvláštních þi pomocných škol. V roce 2003 þinil podíl
absolventĤ tČchto oborĤ necelé 1 % všech absolventĤ stĜedních škol.
StĜední školy1 - poþty žákĤ v denním studiu (podle škol a úrovní ISCED) - 2003/2004
StĜední odborné StĜední odborná
školy
uþilištČ
204
604
192 980
Celkem
41,1%
38, 8%
- z toho podíl
s maturitou (ISCED 3A)
199 310
30 341
bez maturity (ISCED 3C)
2 790
143 591
nástavbové (ISCED 4)
2 504
19 048
Druh studia

Pozn.

Gymnázia2
100 053
20,1%
100 053
x
x

SŠ celkem
497 637
100,0%
329 704
146 381
21 552

1

StĜední školy bez konzervatoĜí.
Žáci vyšší sekundární úrovnČ víceletých gymnázií.
Pramen: Statistická roþenka školství 2003/2004, ÚIV.
2

StĜední školy1 - poþty žákĤ, uþitelĤ, škol a relativní údaje - 2003/2004
Žáci denního studia
podíl v %
Uþitelé
InstruktoĜi a mistĜi
Poþet škol
Poþet žákĤ na uþitele

Gymnázia
100 053
20,1%
10 991
x

SOŠ
204 604
41,1%
17 868
x

348
9,1

924
11,5

SOU
192 980
38,8%
9 948
11788
735
19,4

SŠ celkem
49 7637
100,0%
38 807
11788
2007
12,8

Pozn. 1 StĜední školy bez konzervatoĜí.
Pramen: Statistická roþenka školství 2003/2004, ÚIV.

KonzervatoĜe
KonzervatoĜe pĜedstavují specifickou vzdČlávací dráhu na vyšší sekundární a terciární
úrovni. VzdČlávací programy jsou zpravidla šestileté (pouze program taneþního oboru je
osmiletý a zahrnuje i druhý stupeĖ povinné školní docházky – ISCED 2). VzdČlávání
v konzervatoĜi rozvíjí umČlecké schopnosti, znalosti a dovednosti žákĤ získané v základním a
v základním umČleckém vzdČlávání, poskytuje všeobecné vzdČlání a pĜipravuje žáky pro
výkon nároþných umČleckých þinností v oborech hudba, tanec, zpČv a hudebnČ dramatické
umČní. V prĤbČhu studia skládají žáci maturitní zkoušku (ISCED 3B). ÚspČšným
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absolvováním celého programu konzervatoĜe a složením pĜíslušných zkoušek získávají žáci
vyšší odborné vzdČlání (ISCED 5B) ukonþené absolutoriem.
Vyšší odborné školy
Vyšší odborné školy (od roku 1996) pĜipravují pro kvalifikovaný výkon nároþných odborných
þinností. Poskytují absolventĤm stĜedních škol, kteĜí své vzdČlání ukonþili maturitní
zkouškou, vyšší odborné vzdČlání (ISCED 5B) ukonþené absolutoriem.
Vysoké školy
Vysoké školy poskytují vzdČlání ve tĜech druzích vzdČlávacích programĤ: bakaláĜském
(ISCED 5B), magisterském (ISCED 5A) a doktorském (v návaznosti na magisterské - ISCED
6). Do konce roku 1998 mČly všechny existující vysokoškolské instituce univerzitní status.
Od roku 1999 se otevĜela možnost vzniku neuniverzitních vysokých škol, které poskytují
pouze bakaláĜské programy.

4.2

Nižší sekundární úroveĖ poþáteþního odborného vzdČlávání

Odborné vzdČlávání na nižší sekundární úrovni je v ýR poskytováno pouze ve velmi
omezeném rozsahu. PatĜí sem krátké programy poþáteþního odborného vzdČlávání (ISCED
2C), do kterých mohou žáci vstoupit po ukonþení povinné školní docházky.
Do tČchto jedno- a dvouletých vzdČlávacích programĤ jsou vČtšinou pĜijímáni absolventi
zvláštních a pomocných programĤ základních škol a žáci, kteĜí ukonþili povinnou školní
docházku v nižším než devátém roþníku základní školy. Jejich typický vČk je 15 – 16/17 let.
VzdČlávací programy poþáteþního odborného vzdČlávání na úrovni ISCED 2C nabízejí
vČtšinou jedno- a dvouleté praktické školy. Ve velmi malé míĜe jsou tyto programy
realizovány i ve stĜedních odborných uþilištích, a to v samostatných tĜídách, ve kterých jsou
žáci vzdČláváni pro výkon jednoduchých profesí (ISCED 2C). Praktické školy zajišĢují
neprofesní pĜípravu k rozvoji a upevnČní manuálních dovedností a pracovních návykĤ,
pĜipravují na vykonávání jednoduchých pomocných þinností v oblasti služeb nebo výroby.
Hlavním cílem této odborné pĜípravy je snaha dosáhnout co možná nejvyššího stupnČ
socializace znevýhodnČných žákĤ, které jim umožní zaþlenit se do pracovního procesu podle
jejich zájmu, možností a schopností.
Poþet žákĤ, kteĜí získávají odborné vzdČlání na nižší sekundární úrovni (ISCED 2C) je velmi
malý. Podíl žákĤ nastupujících do prvních roþníkĤ tČchto programĤ ve školním roce 2003/04
pĜedstavoval zhruba 0,3 % žákĤ nastupujících do prvních roþníkĤ odborných škol.
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Kurikulum
Odborné vzdČlávání na nižší sekundární úrovni (ISCED 2C) se realizuje podle schváleného
vzdČlávacího programu. VzdČlávací programy jsou koncipovány diferencovanČ podle
nároþnosti a délky odborné pĜípravy s ohledem na stupeĖ postižení žákĤ a na jejich pĜedchozí
vzdČlání. VzdČlávání má vysoký podíl praktické pĜípravy ve školních dílnách.
Výsledky vzdČlávání
Absolventi získávají vysvČdþení o závČreþné zkoušce nebo pouze vysvČdþení a dosahují
vzdČlávací stupeĖ stĜední vzdČlání (bez výuþního listu a bez maturitní zkoušky). Podmínkou
úspČšného vykonání závČreþné zkoušky je úspČšné absolvování praktické i teoretické
zkoušky z odborných pĜedmČtĤ. OsvČdþení o závČreþné zkoušce však neopravĖuje k
pokraþování v dalším vzdČlávání na postsekundární þi terciární úrovni. Absolventi tČchto
vzdČlávacích programĤ vykonávají ménČ nároþné manuální profese.
Absolventi, kteĜí konþí vzdČlávání pouze s vysvČdþením se nejþastČji uplatĖují v tzv.
chránČných dílnách.

4.3

Poþáteþní odborné vzdČlávání na vyšší sekundární úrovni

Poþáteþní vzdČlávání na vyšší sekundární úrovni pĜedstavuje dominantní sektor ve srovnání
se všeobecným vzdČláváním. Studující odborných programĤ tvoĜili v roce 2000 kolem 80 %
(studující všeobecných programĤ tvoĜili pouze 20 %), což je nejvýraznČjší podíl ze všech
þlenských zemí EU (viz PĜíloha, Tabulka þ. 3). Je to ovlivnČno zejména tím, že absolventi
odborných programĤ získávají kvalifikaci relativnČ dobĜe uplatnitelnou na trhu práce, a navíc
nemají ani uzavĜenou cestu k terciárnímu vzdČlávání. O pĜijetí na vysokou školu nebo na
vyšší odbornou školu se mohou ucházet, pokud úspČšnČ absolvovali studijní program
ukonþený maturitní zkouškou. Pokud absolvovali studijní program ukonþený získáním
výuþního listu, mají možnost po dvouletém nástavbovém studiu (viz výše) maturitní zkoušku
složit a poté se o pĜijetí ucházet. Projevuje se zde však také vliv urþitého pĜevisu poptávky po
všeobecném vzdČlávání nad jeho nabídkou. NeúspČšní uchazeþi o všeobecné vzdČlávání se
tak pĜesouvají do odborného vzdČlávání.
Ke vzdČlávání na vyšší sekundární úrovni jsou pĜijímáni uchazeþi, kteĜí splnili povinnou
školní docházku (15letí) nebo úspČšnČ ukonþili základní vzdČlávání (9leté) pĜed splnČním
povinné školní docházky. Musí také splnit kritéria pĜijímacího Ĝízení.
Kritéria pĜijímacího Ĝízení, formu a obsah pĜijímací zkoušky stanovuje Ĝeditel školy podle
typu vzdČlávacího programu a stupnČ vzdČlání. PĜijímací Ĝízení je tedy rozdílné pro rĤzné
obory vzdČlání i rĤzné školy. Základním kritériem pĜijetí je prospČch žáka ze základní školy
nebo pĜedchozího vzdČlávání. Souþástí pĜijímacího Ĝízení bývá zpravidla pĜijímací zkouška
(písemná þi ústní), provČĜující dovednosti a vČdomosti žáka z uþiva základního vzdČlávání v
pĜedmČtech þeský jazyk, matematika, popĜ. cizí jazyk. ýasto se pĜijímací zkouška nekoná
vĤbec, a to zejména pĜi pĜijímání do uþebních oborĤ (ISCED 3C). V nČkterých oborech,
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zejména umČleckých, je povinnou souþástí pĜijímacího Ĝízení talentová zkouška, kterou
uchazeþ vykoná v termínu pĜed pĜijímací zkouškou. PĜedpokladem pĜijetí je také splnČní
podmínek zdravotní zpĤsobilosti uchazeþe ke studiu zvoleného oboru vzdČlání, které jsou
stanoveny ministerstvem zdravotnictví ve vládním naĜízení. Uchazeþ o studium mĤže být
pĜijat i do vyššího než prvního roþníku, popĜípadČ mu Ĝeditel školy stanoví jako podmínku
pĜijímacího Ĝízení vykonání zkoušky.
Délka vzdČlávacích programĤ je spojena se zpĤsobem jejich ukonþení. Pokud je vzdČlávací
program ukonþen získáním výuþního listu, trvá v denní formČ studia vČtšinou 3 roky (velmi
malou þást programĤ tvoĜí programy 2-leté). Pokud je ukonþen maturitní zkouškou, trvá
v denní formČ studia 4 roky. VzdČlávací programy uskuteþĖované ostatními formami studia
(veþerní, dálkové, distanþní, kombinované) mohou být nejvýše o 1 rok delší.
Základním, v souþasnosti celostátnČ platným, kurikulárním dokumentem je Standard
stĜedoškolského odborného vzdČlávání. Je rozdČlen do tĜí þástí: 1) všeobecné vzdČlávání
(spoleþné pĜedmČty vztahující se k sociálnČ kulturní funkci vzdČlávání), 2) klíþové
kompetence a 3) základní odborné vzdČlávání. Požadavky formulované ve Standardu jsou
vymezovány diferencovanČ, a to:
x pro dosahované stupnČ vzdČlání, tj. stĜední vzdČlání s výuþním listem (ISCED 3C)
a stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou (ISCED 3A),
x pro jednotlivé smČry vzdČlávání, (tzn. pro 21 obsahových tematických okruhĤ
studia (napĜ. strojírenství, elektrotechnika, zemČdČlství apod.).
Poþáteþní odborné vzdČlávání na vyšší sekundární úrovni je realizováno podle vzdČlávacích
dokumentĤ schválených MŠMT. ěeditelé škol však mají možnost tyto dokumenty upravit.
Uþební plán mohou zmČnit podle stanovených pravidel, obvykle v rozsahu do 10 % hodinové
dotace, uþební osnovy jednotlivých vyuþovacích pĜedmČtĤ v rozsahu do 30 % hodinové
dotace s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky
sociálních partnerĤ. Školy mohou vytváĜet i vlastní vzdČlávací programy, které však mohou
používat pouze po schválení MŠMT.
Do uþebních plánĤ jsou zaĜazeny všeobecnČ vzdČlávací pĜedmČty (þeský jazyk a literatura,
cizí jazyk, matematika, pĜírodovČdné pĜedmČty, obþanská nauka, dČjepis a tČlesná výchova) a
odborné pĜedmČty podle jednotlivých studijních oborĤ. Souþástí odborných pĜedmČtĤ jsou i
rĤzná praktická, laboratorní, konstrukþní aj. cviþení. Do uþebních plánĤ jsou zaĜazena i
období souvislé odborné praxe v podnicích a jiných institucích. Délka tČchto praxí je závislá
na povaze studijních oborĤ.
Od školního roku 2006/2007 budou existující vzdČlávací programy postupnČ nahrazovány
rámcovými vzdČlávacími programy a na nČ navazujícími školními vzdČlávacími programy.
(viz Téma 7.3)
Programy odborného vzdČlávání na vyšší sekundární úrovni jsou nabízeny následujícími typy
škol
x stĜedními odbornými školami,
x stĜedními odbornými uþilišti,
x konzervatoĜemi.
StĜední odborné školy (SOŠ) mohou být veĜejné, soukromé a církevní. Na veĜejných školách
je vzdČlání bezplatné, soukromé a církevní školy mohou vybírat školné. V roce 2003/04 byl
poþet stĜedních odborných škol 815, z toho veĜejných 598, soukromých 201 a církevních 16.
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Podíly všeobecnČ vzdČlávacích a odborných vyuþovacích pĜedmČtĤ nejsou ve všech
studijních oborech ani ve všech postupných roþnících stejné. Pohybují se v pomČru kolem
45:55 ve prospČch odborných vyuþovacích pĜedmČtĤ. Vyuþování probíhá ve tĜídách,
popĜípadČ v odborných uþebnách a laboratoĜích. Odborná praxe (v prĤmČru 6-8 týdnĤ za celé
studium), pĜi níž se žáci dostávají na reálná pracovištČ, umožĖuje kontakty mezi žáky a
zamČstnavateli.
Ve stĜedních odborných školách existuje jednak prĤbČžné hodnocení, jednak závČreþné
hodnocení žákĤ. Maturitní zkouška se skládá z þeského jazyka a literatury, z volitelného
všeobecného pĜedmČtu a z odborných pĜedmČtĤ. Zkouška z odborných pĜedmČtĤ má þást
teoretickou a þást praktickou. Po úspČšném složení maturitní zkoušky žáci získávají
vysvČdþení o maturitní zkoušce. ZamČstnavatelé bez výhrad uznávají vysvČdþení o tČchto
zkouškách jako doklady o získané odborné kvalifikaci.
StĜední odborná uþilištČ (SOU) mohou být veĜejná (453 - asi 90 % žákĤ), soukromá (90 - asi
10 % žákĤ) a církevní (zanedbatelný poþet). Ve veĜejných SOU je vzdČlávání bezplatné,
školné mohou vybírat uþilištČ soukromá a církevní. Typickým rysem uþĖovské pĜípravy je
vysoký poþet žákĤ, kteĜí se nepĜipravují pro žádný konkrétní podnik nebo organizaci.
Do uþebních plánĤ jsou zaĜazeny všeobecnČ vzdČlávací pĜedmČty, odborné pĜedmČty, jejichž
výbČr a zaĜazení do roþníkĤ je závislé na povaze uþebního a studijního oboru, a odborný
výcvik. PomČr všeobecnČ vzdČlávacích vyuþovacích pĜedmČtĤ, odborných vyuþovacích
pĜedmČtĤ a odborného výcviku není ve všech oborech ani ve všech postupných roþnících
stejný.
V tĜíletých uþebních oborech, které jsou nejrozšíĜenČjší, je všeobecnČ vzdČlávacím
vyuþovacím pĜedmČtĤm vyhrazeno 30–35 % vyuþovacího þasu, teoretickým odborným
vyuþovacím pĜedmČtĤm 20–30 % a odbornému výcviku 35–45 % vyuþovacího þasu. Ve
þtyĜletých studijních oborech se tyto podíly pohybují kolem 40:30:30.
Ve studijních oborech nástavbového studia pro absolventy tĜíletých uþebních oborĤ SOU jsou
do uþebních plánĤ zaĜazeny pouze všeobecnČ vzdČlávací vyuþovací pĜedmČty a teoretické
odborné vyuþovací pĜedmČty; jejich pomČr þiní zhruba 45:55.
Teoretické vyuþování probíhá ve tĜídách, odborný výcvik se uskuteþĖuje pĜevážnČ na
provozních pracovištích, ve cviþných dílnách a v provozovnách. S ohledem na povahu
jednotlivých oborĤ se však mĤže uskuteþĖovat i v laboratoĜích a v odborných uþebnách. Tak
je tomu pĜedevším ve þtyĜletých studijních oborech.
V SOU probíhá jak prĤbČžné, tak závČreþné hodnocení. Odborná pĜíprava (dvouletá nebo
vČtšinou tĜíletá) je zakonþena závČreþnou zkouškou, pĜi které žáci prokazují, jak jsou
pĜipraveni k výkonu pĜíslušných pracovních þinností a povolání. Skládá se z praktické a
teoretické zkoušky z odborných pĜedmČtĤ. Po úspČšném složení závČreþné zkoušky žáci
získávají vysvČdþení o závČreþné zkoušce a výuþní list. ZávČreþná zkouška neumožĖuje vstup
na terciární úroveĖ vzdČlávání. Absolventi ze dvou þi tĜíletých oborĤ odcházejí rovnou na trh
práce. V dalším studiu mohou pokraþovat pouze v pĜípadČ, že si stávající studium doplní
dvouletou nástavbou a složí maturitní zkoušku.
SOU mohou vzdČlávat žáky také ve studijních oborech pro výkon nČkterých nároþnČjších
dČlnických povolání a nČkterých technickohospodáĜských þinností provozního charakteru. V
tČchto pĜípadech je vzdČlávání þtyĜleté. PrĤbČžné a závČreþné hodnocení žákĤ je obdobné jako
na SOŠ. Maturitní zkouška umožĖuje vstup na vysokou školu nebo vyšší odbornou školu.
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KonzervatoĜe jsou specifickým typem stĜední odborné školy, které se Ĝídí odlišným
režimem. Do šestiletých hudebních a dramatických oborĤ jsou pĜijímáni absolventi 9. roþníkĤ
základních škol. Osmiletý taneþní obor je urþen talentovaným žákĤm již po dokonþení 5.
roþníku základní školy, kteĜí v nižších roþnících plní povinnou školní docházku. ÚspČšným
ukonþením vzdČlávacího programu v konzervatoĜi se získává buć stĜední vzdČlání s maturitní
zkouškou (ISCED 3B) nebo vyšší odborné vzdČlání (ISCED 5B).
StĜední vzdČlání s maturitní zkouškou získá žák úspČšným ukonþením odpovídající þásti
vzdČlávacího programu. U šestiletých vzdČlávacích programĤ nejdĜíve po 4 letech denní
formy vzdČlávání, u osmiletých vzdČlávacích programĤ po 8 letech denní formy vzdČlávání.
Vyšší odborné vzdČlání na konzervatoĜi získá žák úspČšným složením absolutoria.
Absolutorium je komplexní odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z
odborných pĜedmČtĤ, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby,
absolventského výkonu z jednoho nebo dvou hlavních oborĤ, popĜípadČ zkoušky z umČleckopedagogické pĜípravy. Absolutorium pro obor tanec se skládá z teoretické zkoušky z
odborných pĜedmČtĤ, absolventské práce a její obhajoby, absolventského výkonu a zkoušky z
umČlecko-pedagogické pĜípravy. Žák mĤže konat absolutorium, pokud složil maturitní
zkoušku (ISCED 3B) nebo úspČšnČ vykonal závČreþné komisionální zkoušky. ZávČreþné
komisionální zkoušky v šestiletém vzdČlávacím programu se skládají z þeského jazyka a
literatury a dČjin oboru, u osmiletého vzdČlávacího programu také z þeského jazyka a
literatury a z cizího jazyka.
Absolventi konzervatoĜí získávají vysvČdþení o absolutoriu a diplom absolventa. Oznaþení
absolventa konzervatoĜe je „diplomovaný specialista“, zkrácenČ „DiS“ (uvádí se za jménem).

4.4

UþĖovské vzdČlávání

V ýeské republice nejsou vzdČlávací programy, které by odpovídaly definici uþĖovského
vzdČlávání užívané v rámci Evropské unie.
Odborné kvalifikace þásteþnČ srovnatelné s tímto typem odborné pĜípravy získávají žáci ve
stĜedních odborných uþilištích. ÚspČšným ukonþením odpovídajících vzdČlávacích programĤ
dosahují stupeĖ vzdČlání oznaþený jako stĜední vzdČlání s výuþním listem (ISCED 3C). (viz
Téma 4.3)

4.5

Ostatní vzdČlávací cesty pro mladé, alternativní vzdČlávací programy/cesty

Odborné dovednosti mohou mladí lidé získávat i mimo systém formálního vzdČlávání na
školách. Jedná se zejména o zájmové vzdČlávání, pomaturitní kurzy a rekvalifikaþní
programy.
RĤzné formy zájmového vzdČlávání poskytují napĜ. jazykové školy. Další soukromé i
veĜejné instituce a zaĜízení poskytují programy rozvíjející talent (umČlecký, sportovní aj.) a
umožĖují uplatnit nadání.
Pro studenty, kteĜí dokonþili stĜední školu s maturitou, nabízejí jazykové školy jednoleté
pomaturitní studium jazykĤ. VČtšina škol, které pomaturitní studium nabízejí, umožĖuje
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výbČr jednoho ze dvou hlavních jazykĤ (angliþtiny a nČmþiny). K tomu si mohou zájemci
zvolit doplĖkový jazyk nebo i další pĜedmČty. Výuka hlavního jazyka probíhá pĜibližnČ 20
hodin týdnČ. Absolvování kurzu vede k získání osvČdþení o absolvování kurzu nebo dokonce
ke složení nČkteré ze zkoušek vedoucích k mezinárodnČ uznávaným certifikátĤm. Jazyková
škola musí mít toto studium akreditované MŠMT.
Rekvalifikaþní programy
Pro mládež, která odešla ze vzdČlávacího systému bez kvalifikace nebo s kvalifikací, pro
kterou nemĤže najít uplatnČní na trhu práce, existuje možnost rekvalifikace. Rekvalifikaþní
programy jsou jedním z opatĜení aktivní politiky zamČstnanosti a organizují je úĜady práce za
podmínek stanovených Zákonem o zamČstnanosti a pĜíslušnou vyhláškou. Mládež se úþastní
bČžných rekvalifikaþních kurzĤ, je jí však vČnována vČtší pozornost v rámci poradenství.
NČkteré kurzy mohou být specificky upraveny podle potĜeb urþité skupiny mladých lidí. (viz
Téma 5.6)
Absolventi akreditovaných kurzĤ získávají certifikát, který má formálnČ celostátní platnost.
Certifikát však není rovnocenný s certifikáty získanými ve vzdČlávacím systému. Jejich
uznávání na trhu práce závisí na vĤli zamČstnavatelĤ a na kvalitČ vzdČlávacího kurzu.

4.6

Odborné vzdČlávání na postsekundární (neuniverzitní) úrovni

V souþasné dobČ je jedinou formou odborného studia na post-sekundární úrovni tzv.
nástavbové studium (ISCED 4). Studium je urþeno absolventĤm tĜíletých vzdČlávacích
programĤ, kteĜí získali výuþní list, a dává jim možnost dosáhnout stĜedního vzdČlání s
maturitní zkouškou. Tím se otevírá cesta pro následné terciární vzdČlávání i pro širší
uplatnČní na trhu práce (na pozicích vyžadujících stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou).
VzdČlávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní formČ. Vedle denní formy mĤže
studium probíhat ve formČ dálkové, veþerní, externí nebo kombinované. Typický vČk
studujících je 19-20 let.
Základní podmínkou pĜijetí do nástavbového studia je absolvování tĜíletého uþebního oboru
a získání stĜedního vzdČlání s výuþním listem. Podmínky pĜijímacího Ĝízení do nástavbového
studia jsou obdobné jako u pĜijímacího Ĝízení do stĜedních škol. Jako souþást pĜijímacího
Ĝízení mĤže Ĝeditel školy stanovit pĜijímací zkoušku. Jedním ze základních kritérií pro pĜijetí
ke studiu jsou zpravidla výsledky v pĜedchozím vzdČlávání. Zájemci jsou pĜijímáni ke studiu
podle pĜíbuznosti oborĤ vzdČlání, tzn. že podmínkou ke vstupu do nástavbového studia
urþitého oboru je pĜedchozí absolvování stejného nebo pĜíbuzného oboru.
Nástavbové studium mohou nabízet stĜední školy, které poskytují vzdČlávací programy
daného oboru zakonþené maturitní zkouškou.
Obsah vzdČlávání v nástavbovém programu navazuje na vzdČlávání ve tĜíletém programu
s výuþním listem pĜíslušného oboru a doplĖuje jej tak, aby celkovČ odpovídal úrovni vzdČlání
s maturitní zkouškou. Kurikulum zahrnuje jak odborné, tak všeobecné vzdČlávání (v pomČru
pĜibližnČ 55:45). Odborná složka vzdČlávání obsahuje ve srovnání s tĜíletým programem vČtší
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podíl teorie, více se zdĤrazĖují intelektové než manuální dovednosti, rozvíjejí se dovednosti
organizaþní a Ĝídící, znalosti ekonomiky a ICT.
VzdČlávání je ukonþeno maturitní zkouškou a dokladem o absolvování studia a získaném
vzdČlání je maturitní vysvČdþení vydávané školou. Absolventi získávají kromČ stupnČ
vzdČlání - stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou - také kvalifikaci pro výkon stĜedních
technických, hospodáĜských povolání, nebo pro výkon nároþných dČlnických profesí
v daném oboru. VČtšina absolventĤ vstupuje pĜímo na trh práce. Absolventi se mohou také
ucházet o pĜijetí ke studiu na školách terciárního stupnČ (na vyšších odborných školách nebo
vysokých školách).

4.7

Odborné vzdČlávání na terciární úrovni

VzdČlávání na terciární úrovni se v ýR neþlení na odborné (profesní) a akademické. Terciární
vzdČlávání je považováno za vzdČlávání, které umožĖuje absolventĤm jeho jednotlivých
stupĖĤ vstoupit na trh práce nebo pokraþovat ve studiu v dalším stupni vzdČlávání, a to buć
pĜímo nebo po urþitém þase. PĜedpokladem je splnČní vstupních podmínek, které pĜíslušný
stupeĖ terciárního vzdČlávání požaduje. Terciární vzdČlávání je poskytováno vyššími
odbornými školami (ISCED 5B) a vysokými školami (ISCED 5A, 6).
Vyšší odborné školy
V ýR pĤsobí od roku 1996 vyšší odborné školy (VOŠ), které poskytují vzdČlání na úrovni
ISCED 5B. Vznikaly vČtšinou pĜi stĜedních odborných školách a vČtšinou s nimi tvoĜí jeden
právní subjekt, þást z nich je soukromých (z celkového poþtu vyšších odborných škol je
v souþasné dobČ 67 % veĜejných, 26 % soukromých a 7 % církevních). SamostatnČ pĤsobí jen
þtvrtina z celkového poþtu vyšších odborných škol. NČkteré z tČchto škol získaly v posledním
období status neuniverzitních vysokých škol. Cílem VOŠ je umožnit studentĤm získat
odbornou kvalifikaci pro výkon nároþných odborných þinností nebo prohloubit dosaženou
kvalifikaci.
Vyšší odborné školy nabízejí vzdČlávací programy v délce 3 - 3,5 roku. Ke studiu se pĜijímají
žáci, kteĜí získali stĜední vzdČlání s maturitou (obvykle starší 19 let). V rámci pĜijímacího
Ĝízení mĤže Ĝeditel rozhodnout o konání pĜijímací zkoušky a o jejím obsahu. Studium mĤže
být organizováno jako denní nebo pĜi zamČstnání.
VzdČlávací program si zpracovává každá jednotlivá škola. Tento však musí být schválen
MŠMT na základČ stanoviska Akreditaþní komise pro vyšší odborné vzdČlávání. VšeobecnČ
vzdČlávací pĜedmČty, základní odborné pĜedmČty a specifické odborné pĜedmČty jsou ve
vzdČlávacím programu zastoupeny v pomČru zhruba 20:40:40. Podstatnou složkou tohoto
typu studia je praktická odborná pĜíprava v urþitém oboru, která mĤže trvat až jeden rok.
V jejím prĤbČhu studenti pracují na úkolu nebo projektu, který spoleþnČ hodnotí škola i
pĜíslušný podnik þi instituce. Metody výuky jsou obdobné jako ve vysokoškolském studiu.
Výuka se þlení na pĜednášky a semináĜe, praktická cviþení, laboratorní cviþení a praxi.
ZpĤsob hodnocení výsledkĤ vzdČlávání a klasifikace si každá škola upravuje vlastním
klasifikaþním Ĝádem, který v souladu se zákonem schvaluje MŠMT. Klasifikaþní Ĝád stanoví
klasifikaþní stupnici (nejþastČji þtyĜstupĖovou) a zpĤsob hodnocení: zkouškou, splnČno a
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splnČno s klasifikací. ZároveĖ stanoví, který z tČchto zpĤsobĤ bude ke klasifikaci vyuþovacích
pĜedmČtĤ v roþníku použit. Škola si dále upravuje školním Ĝádem organizaþní podrobnosti
opravných zkoušek vþetnČ þasových limitĤ splnČní povinností za období (semestr), popĜ. za
školní rok.
Studium se ukonþuje absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z
teoretické zkoušky z odborných pĜedmČtĤ, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a
z její obhajoby. Skladbu a poþet odborných pĜedmČtĤ, z nichž se koná zkouška, stanoví
vzdČlávací program. Souþástí obhajoby mĤže být ovČĜení praktických dovedností. ÚspČšným
absolutoriem získává absolvent VOŠ vyšší odborné vzdČlání a oznaþení diplomovaný
specialista (zkratka DiS. uvádČná za jménem).
Absolventi VOŠ nacházejí uplatnČní na trhu práce v rĤzných oborech vyžadujících zvládnutí
kvalifikovaných þinností na vyšší odborné úrovni. Kvalifikaci si mohou dále zvýšit studiem
na vysokých školách, a to za stejných podmínek jako absolventi stĜedních škol s maturitní
zkouškou.
Vysoké školy
Vysoké školy uskuteþĖují akreditované bakaláĜské, magisterské a doktorské studijní
programy a programy celoživotního vzdČlávání.
BakaláĜský studijní program je zamČĜen na pĜípravu k výkonu povolání a ke studiu v
magisterském studijním programu. BakaláĜské studium trvá 3–4 roky (ISCED 5B).
Magisterský studijní program je zamČĜen na získání teoretických poznatkĤ založených na
soudobém stavu vČdeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na
rozvinutí schopností v tvĤrþí þinnosti; v oblasti umČní je zamČĜen na nároþnou umČleckou
pĜípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na bakaláĜský; standardní
doba studia je 1–3 roky (ISCED 5A). V pĜípadech, kdy to vyžaduje charakter studijního
programu, mĤže být udČlena akreditace magisterskému programu, který nenavazuje na
bakaláĜský. V tomto pĜípadČ trvá 4–6 let. Doktorský studijní program mĤže následovat až
po ukonþení magisterského. Je zamČĜen na vČdecké bádání a samostatnou tvĤrþí þinnost v
oblasti výzkumu a vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvĤrþí þinnost v oblasti umČní.
Standardní doba studia je 3 roky (ISCED 6).
Minimální podmínkou pro pĜijetí na vysokou školu je ukonþené stĜední vzdČlání s maturitní
zkouškou, popĜípadČ absolutorium na konzervatoĜi. (Výjimku mohou þinit umČlecké obory
vysokých škol; dodateþné složení maturitní zkoušky je však podmínkou pro udČlení
vysokoškolského diplomu.) PĜijetí k magisterskému studiu navazujícímu na bakaláĜské je
podmínČno Ĝádným ukonþením bakaláĜského studijního programu. Vysoká škola mĤže
stanovit další podmínky pĜijetí ke studiu, které se týkají napĜíklad urþitých znalostí,
schopností nebo nadání. SplnČní tČchto požadavkĤ se obvykle ovČĜuje pĜijímací zkouškou.
Podle Vysokoškolského zákona je vzdČlávání þeských státních pĜíslušníkĤ na veĜejných
vysokých školách bezplatné s výjimkou nČkterých speciálních poplatkĤ (za úkony spojené
s pĜijímacím Ĝízením, za prodlužování studia nad stanovenou dobu, apod.). Zahraniþní
studenti, kteĜí pĜicházejí studovat na základČ mezinárodních dohod, studují na þeských
vysokých školách za stejných podmínek jako studenti þeští.
Studijní program zpracovává a pĜedkládá k akreditaci vysoká škola, popĜ. instituce, která ho
chce ve spolupráci s vysokou školou uskuteþĖovat. Je urþen typem (bakaláĜský, magisterský,
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doktorský) a formou (prezenþní, distanþní nebo jejich kombinace). Studijní program podléhá
akreditaci, kterou udČluje ministerstvo školství na základČ stanoviska Akreditaþní komise
zĜízené vládou. Výuka v bakaláĜských a magisterských studijních programech se opírá o dvČ
hlavní metody – pĜednášky a cviþení. Studium v doktorském studijním programu probíhá
podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.
Studium v bakaláĜských a magisterských programech se ukonþuje státní závČreþnou zkouškou
a obhajobou bakaláĜské nebo diplomové práce. AbsolventĤm se udČluje pĜíslušný akademický
titul, který závisí na stupni a oboru vzdČlávacího programu. Studium v doktorském programu
se ukonþuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertaþní práce. Po úspČšném vykonání
zkoušky se udČluje titul doktor (Ph.D.).
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Téma 5:
5.1

Další odborné vzdČlávání a pĜíprava dospČlých13
Základní východiska a hlavní typy dalšího odborného vzdČlávání a pĜípravy
dospČlých

Další vzdČlávání se zaþalo ve vČtší míĜe rozvíjet až v prĤbČhu devadesátých let. PĜevládaly
v nČm tržní impulsy a spontánní rozvoj bez dostateþné koordinace a systémového rámce.
Delší tradici má vzdČlávání dospČlých na školách, v urþitých profesích a oblastech i
podnikové vzdČlávání. V posledních letech bylo zpracováno nČkolik strategických
dokumentĤ, které vymezují priority v této oblasti.
Dokumenty
Hlavní zámČry rozvoje vzdČlávání dospČlých v ýR jsou obsaženy v nČkolika dokumentech
vypracovaných na národní úrovni. V roce 2001 byl vládou schválen Národní program
rozvoje vzdČlávání v ýeské republice, (tzv. Bílá kniha), v roce 2003 vláda pĜijala Strategii
pro rozvoj lidských zdrojĤ v ýeské republice.
Otázek dalšího vzdČlávání se dotýkají i koncepþní materiály stanovující cíle v jiných
oblastech, zejména zamČstnanosti a sociálního rozvoje. TČmi jsou napĜíklad Národní akþní
plány zamČstnanosti, Národní akþní plán sociálního zaþleĖování na roky 2004 – 200614,
Národní program pĜípravy na stárnutí na období 2003 – 200715, Státní informaþní a
komunikaþní politika – e-ýesko 200616.
PĜes stanovené cíle, jichž by ýR chtČla v pĜíštím období v oblasti dalšího odborného
vzdČlávání dosáhnout, se vČtšina navrhovaných opatĜení uskuteþĖuje jen velmi zvolna a
þasto neúplnČ.
Typy dalšího odborného vzdČlávání
V souþasné dobČ se další odborné vzdČlávání uskuteþĖuje nČkterou z následujících
forem:
x studium dospČlých ve školách vedoucí k dosažení stupnČ vzdČlání,
x vzdČlávání zamČstnancĤ podnikĤ a dalších organizací,
x specifické vzdČlávání pracovníkĤ urþitých resortĤ a odvČtví (vþetnČ normativního
vzdČlávání),
x rekvalifikace uchazeþĤ o zamČstnání,
x zájmové vzdČlávání.

13

Téma bylo zpracováno s využitím studie „VzdČlávání dospČlých v rámci celoživotního uþení“ (Coufalík a kol.,
NVF, 2001) a pĜehledové zprávy „Struktury systémĤ vzdČlávání, odborné pĜípravy a vzdČlávání dospČlých
v EvropČ: ýR 2003“ (Eurydice, 2003).
14
Schválen usnesením vlády þ. 730/2004.
15
Schválen usnesením vlády þ. 485/2002.
16
Schváleno usnesením vlády þ. 265/2004.
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Studium dospČlých ve školách vedoucí k dosažení stupnČ vzdČlání se v ýR rozvinulo
zejména bČhem posledních padesáti let. Ve stĜedních a vysokých školách dosáhl tento druh
vzdČlávání dospČlých nejvČtšího rozmachu v 60. letech minulého století. Podíl vzdČlávaných
dospČlých na stĜedních školách dosáhl tehdy 22 % z celkového poþtu vzdČlávaných17. Nyní
tento podíl þiní kolem 5 %. Na vysokých školách se v 60. letech vzdČlávalo témČĜ 37 %
dospČlých z celkového poþtu vzdČlávaných. V souþasné dobČ se jich na vyšších a vysokých
školách vzdČlává ve studijních programech vedoucích k dosažení stupnČ vzdČlání asi 16 %
celkového poþtu zde vzdČlávaných.
Podíl dálkového, veþerního, externího a kombinovaného studia na stĜedních školách
(ve školním roce 1990/1991 až 2002/2003)
Poþet studentĤ celkem
(všechny formy studia)
Poþet studentĤ dálkového, veþerního,
externího a kombinovaného studia
Podíl na celkovém poþtu studentĤ
v%

1990/91

1995/96

2000/01

2001/02

2002/03

629 098

682 085

539 362

545 093

551 474

51 131

42 120

29 424

28 605

29 821

8,1

6,2

5,4

5,2

5,4

2001/02

2002/03

Pramen: Vývojová roþenka školství, Ústav pro informace ve vzdČlávání, 2003.

Podíl distanþního a kombinovaného studia na vysokých školách
(v akademickém roce 1990/91 až 2002/2003)
1990/91
Celkem všechny formy studia
Distanþní a kombinované studium
Podíl distanþního a kombinovaného
studia na celkové formČ studia v %

1995/96

2000/01

115 072
18 693

136 889
13 429

185 588
24 804

195 894
28 102

212 460
33 954

16,2

9,8

13,4

14,3

16,0

Data bez þtyĜ soukromých vysokých škol, jejichž údaje nebyly zahrnuty v systému SIMS.
Data bez šesti soukromých VŠ, jejichž údaje nebyly zahrnuty v systému SIMS.
Pramen: Vývojová roþenka školství, Ústav pro informace ve vzdČlávání, 2003.
Pozn.

VzdČlávání zamČstnancĤ podnikĤ a dalších organizací se ve své vČtšinČ vyvinulo do
souþasné podoby až bČhem posledních 15 let. Delší vývoj a tradici má pouze jedna jeho
(menší) souþást, a to povinné vzdČlávání pracovníkĤ stanovených povolání, jehož absolvování
ukládají pĜíslušné právní normy. Na poþátku ekonomické transformace došlo k
nČkolikaletému útlumu podnikových vzdČlávacích aktivit v dĤsledku restrukturalizace a
platební neschopnosti podnikĤ. Postupná zmČna byla zaznamenána až po roce 1994 zejména
v souvislosti s pĜílivem zahraniþního kapitálu, který pĜinesl progresivní pojetí rozvoje
lidských zdrojĤ. Nedostatek nabídky vyšších kvalifikací pracovních sil a nČkterých profesí na
trhu práce pĜinutil podniky se více angažovat ve vzdČlávání vlastních pracovníkĤ.
Údaje o rozsahu vzdČlávání zamČstnancĤ podnikĤ se v ýR pravidelnČ statisticky nesledují.
V rámci šetĜení o dalším odborném vzdČlávání zamČstnancĤ „CVTS 2“18 byl odhadnut podíl
vzdČlávaných zamČstnancĤ podnikĤ a dalších organizací v ýR v roce 1999 asi na 49 %
17

Historická roþenka školství v ýeské republice 1953/54 – 1997/98. Praha:UIV, 1998.
CVTS 2 (Continuing Vocational Training Survey) – podrobné šetĜení o dalším odborném vzdČlávání
zamČstnancĤ iniciované Evropskou unií, které probČhlo v roce 2000. ŠetĜení se uskuteþnilo celkem v 25 zemích,
probČhlo podle jednotné metodiky, za referenþní období šetĜení byl stanoven rok 1999 a v ýR byl za šetĜení
odpovČdný ýSÚ.
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celkového poþtu zamČstnaných osob. Tento údaj je prĤmČrný, skuteþnost se podstatnČ liší,
napĜíklad podle odvČtví, podle velikosti podnikĤ, podle zahraniþní kapitálové úþasti v
podniku, podle stupnČ vzdČlání zamČstnancĤ, podle povolání atd.
Podíl podnikĤ poskytujících vzdČlávání svým zamČstnancĤm (v %)
ýR
EU-15

Malé
62

StĜední
84

Velké
96

PrĤmČr
69

56

81

96

62

Pramen: European Social Statistics – CVTS 2, EC 2002.

69 % podnikĤ v ýR zajišĢuje nČjakou formu vzdČlávání pro své zamČstnance. Souhrnný údaj
lze rozlišit podle velikostních skupin podnikĤ. Rozsah vzdČlávání se zvyšuje s velikostí
podnikĤ. 96 % velkých podnikĤ poskytovalo vzdČlávání oproti 62 % malých podnikĤ. Mezi
sledovanými kandidátskými zemČmi patĜila v r. 1999 ýeská republika z hlediska podílu
podnikĤ poskytujících vzdČlávání k nejúspČšnČjším a její výsledky byly srovnatelné i
s prĤmČrem EU ve všech velikostních skupinách podnikĤ.
Podíl pracovníkĤ úþastnících se vzdČlávacích kurzĤ (pouze podniky poskytující vzdČlávací
kurzy)
ýR
EU-15

Malé
42
43

StĜední
42
42

Velké
53
49

PrĤmČr
49
47

Pramen: European Social Statistics – CVTS 2, EC 2002.

PrĤmČrný poþet hodin vzdČlávacích kurzĤ na úþastníka
ýR
EU-15

Malé
26
33

StĜední
24
32

Velké
25
30

PrĤmČr
25
31

Pramen: European Social Statistics – CVTS 2, EC 2002.

Také podíl pracovníkĤ úþastnících se vzdČlávacích kurzĤ je srovnatelný s prĤmČrem EU.
Naopak nižší je v ýR intenzita vzdČlávání vyjádĜená poþtem hodin na úþastníka kurzu,
pĜevažují spíše krátkodobČjší vzdČlávací aktivity.
Rozhodování o hlavních rysech vzdČlávání zamČstnancĤ podnikĤ, napĜ. o jeho rozsahu,
obsahovém zamČĜení, poskytovatelích nebo financování se uskuteþĖuje na úrovni podnikĤ.
VČtšina vzdČlávacích kurzĤ je zajišĢována prostĜednictvím externích vzdČlávacích institucí,
pouze þást kurzĤ je zajišĢována internČ prostĜednictvím podnikových vzdČlávacích útvarĤ.
VýraznČ nejþastČjším poskytovatelem vzdČlávání zamČstnancĤ podnikĤ jsou soukromé
vzdČlávací organizace, zatímco stĜední školy a vysoké školy zaujímají mezi poskytovateli
dalšího vzdČlávání jedny z nejnižších podílĤ (1,4% a 3,7 %).
Specifické vzdČlávání pracovníkĤ urþitých resortĤ þi odvČtví je zpravidla upraveno
zákonem (napĜ. ve zdravotnictví), vyhláškou nebo jiným rezortním þi oborovým pĜedpisem.
Resortní/oborové vzdČlávací instituty jsou zĜizovány a podĜízeny pĜímo jednotlivým
ministerstvĤm. Hlavními úkoly tČchto institutĤ jsou Ĝízení a provádČní školení pracovníkĤ
(specialistĤ) ve specializaþních kurzech a na výbČrových pracovištích, vypracovávání
uþebních plánĤ pro odbornou výchovu pracovníkĤ, jejich metodické Ĝízení a kontrola.
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Specifické vzdČlávání pracovníkĤ je tradiþnČ rozvíjeno zejména ve zdravotnictví, energetice,
veĜejné správČ, školství, dopravČ, vnitru a obranČ. (viz Téma 8.1)
Rekvalifikace uchazeþĤ a zájemcĤ o zamČstnání, popĜ. dalších skupin osob se zaþaly
rozvíjet po r. 1990 s budováním služeb zamČstnanosti a narĤstající nezamČstnaností. Jsou
jedním z opatĜení aktivní politiky zamČstnanosti. Poþty osob vstupujících do rekvalifikací se
do roku 1998 pohybovaly asi mezi 12 – 17 tis. a od roku 1999 se rychle zvyšují, takže v roce
2003 pĜekroþily 42 tis. Zvyšuje se i objem finanþních prostĜedkĤ vynaložených na
rekvalifikace. Vzhledem k rostoucímu poþtu nezamČstnaných se však podíl uchazeþĤ
zaĜazených do rekvalifikací zvyšuje pouze nevýraznČ a v souþasné dobČ dosahuje kolem 8 %.
Vývoj vybraných ukazatelĤ o rekvalifikovaných uchazeþích o zamČstnání (v tisících)
Rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Poþet uchazeþĤ
zaĜazených do
rekvalifikace
12 095
14 814
13 454
12 107
11 448
16 381
22 938
33 331
35 145
36 015
42 753

PrĤmČrný mČs. poþet
evidovaných
nezamČstnaných
155 214
172 064
154 992
162 042
222 983
316 567
447 367
468 708
444 017
479 650
522 758

Podíl uchazeþĤ zaĜ. do
rekvalifikace na prĤm.
poþtu uchazeþĤ (%)
7,79
8,61
8,68
7,47
5,13
5,17
5,13
7,11
7,92
7,51
8,18

Výdaje
(tis. Kþ)
73 359
103 248
100 091
91 727
90 418
147 325
236 232
345 920
382 652
370 431
405 870

Pramen: Analýzy trhu práce MPSV.

Vstupní požadavky pro pĜijetí k dalšímu vzdČlávání

PĜi vstupu do dalšího vzdČlávání vČtšinou není požadována urþitá úroveĖ pĜedchozího
dosaženého vzdČlání. Výjimku tvoĜí další vzdČlávání na školách, které vede k získání stupnČ
vzdČlání, kde platí obdobné pĜijímací podmínky jako v poþáteþním odborném vzdČlávání (viz
Téma 4.3). Také rezortní vzdČlávání pracovníkĤ, které je upraveno zákony þi rezortními
pĜedpisy, mĤže zahrnovat jako podmínku pro vstup do studia urþitou úroveĖ pĜedchozího
vzdČlání.

5.2

Plánování a organizace vzdČlávání

OdpovČdnost
Celkovou odpovČdnost za vzdČlávání má Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy.
VzdČlávání dospČlých poskytované stĜedními školami, vyššími odbornými školami a
školskými institucemi jako tzv. studium pĜi zamČstnání je v kompetenci pĜíslušných útvarĤ
tohoto ministerstva. VzdČlávání dospČlých na vysokých školách, tj. vzdČlávání distanþní a
celoživotní, vþ. univerzity „tĜetího vČku“, jsou v kompetenci vysokých škol.
OdpovČdnost za rekvalifikace má Ministerstvo práce a sociálních vČcí, které stanovuje
podmínky pro vzdČlávací organizace poskytující rekvalifikace (musí mít akreditaci MŠMT).
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Rekvalifikace jsou zajišĢovány prostĜednictvím úĜadĤ práce, které stanovují typy a rysy
rekvalifikací podle potĜeb a požadavkĤ regionálního trhu práce, popĜ. zamČstnavatelĤ.
Systémy specifického dalšího vzdČlávání v rámci jednotlivých resortĤ jsou upraveny zákony,
pĜedpisy a vyhláškami pĜíslušných ministerstev (napĜ. resort Ministerstva zdravotnictví19).
Obdobné je to u vzdČlávání urþitých profesních skupin prostĜednictvím celostátnČ pĤsobících
subjektĤ (napĜ. v energetice). PĜedpisy jsou závazné pro všechny zamČstnavatele.
Poskytování vzdČlávacích služeb na komerþní bázi nepodléhá žádnému Ĝídícímu orgánu.
Výjimkou jsou instituce, které chtČjí poskytovat certifikáty dalšího profesního vzdČlávání
s celostátní platností (ty žádají o akreditaci resortnČ pĜíslušný orgán) a instituce poskytující
jazykové vzdČlávání, které se považuje za studium (ty žádají o akreditaci MŠMT).
Poþátkem roku 2003 byla zĜízena Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojĤ jako stálý poradní,
iniciativní a koordinaþní orgán vlády ýeské republiky v oblastech strategického Ĝízení rozvoje
lidských zdrojĤ, vþetnČ vzdČlávání dospČlých. (viz Téma 3)
Sociální partneĜi se v oblasti vzdČlávání angažují pouze krátkou dobu – zhruba od roku
1996. Jde pĜedevším o tĜi hlavní instituce: Svaz prĤmyslu a dopravy ýR, HospodáĜská
komora ýR a ýeskomoravská konfederace odborových svazĤ. Usilují o zmČnu ekonomických
pravidel, která by mČla podniky zainteresovat na poskytování vzdČlávání pro své zamČstnance
a podpoĜit jejich vČtší angažovanost v poþáteþním vzdČlávání a pĜi spolupráci se školami.
Sociální partneĜi jsou zapojeni do tvorby a hodnocení klíþových dokumentĤ týkajících se
dalšího vzdČlávání. Jejich role je však omezena spíše na roli konzultantskou, nemají žádné
rozhodovací ani výkonné pravomoci. (viz Téma 3.3)
Legislativa
V ýR zatím neexistuje zákon, který by se zabýval vzdČláváním dospČlých a ani v minulosti
nikdy neexistoval. V roce 2004 byly zahájeny práce na tvorbČ zákona o dalším vzdČlávání.
V souþasné dobČ je zpracován návrh VČcného zámČru zákona. Zákon bude navazovat na již
existující právní pĜedpisy, zejména Školský zákon. Dokonþen by mČl být v roce 2005.
Souþasnou legislativu ovlivĖující další vzdČlávání tvoĜí pĜedpisy, které upravují jiné oblasti
než další vzdČlávání, avšak dotýkají se jeho rĤzných aspektĤ. Lze rozlišit tĜi skupiny norem:
x zákony platné pro oblast poþáteþního vzdČlávání, které na každém vzdČlávacím
stupni uvádČjí formy, jimiž lze na školách poskytovat vzdČlávání dospČlým (vþetnČ
doplnČní vzdČlání základního);
x normy, které souvisí s výkonem práce: Zákoník práce20, Zákon o zamČstnanosti21 a
návazná Vyhláška o rekvalifikaci uchazeþĤ o zamČstnání a zájemcĤ o zamČstnání a o
rekvalifikaci zamČstnancĤ22; Zákon o investiþních pobídkách a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ23 a NaĜízení vlády o hmotné podpoĜe na vytváĜení nových pracovních míst a
rekvalifikaci zamČstnancĤ v rámci investiþních pobídek24;
19

Podle zákona þ. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované
zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta.
20
Zákon þ. 65/1965 Sb. – zákoník práce.
21
Zákon þ. 435/2004 Sb. o zamČstnanosti.
22
Vyhl. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazeþĤ o zamČstnání a zájemcĤ o zamČstnání a o rekvalifikaci
zamČstnancĤ.
23
Zákon þ. 72/2000 Sb. o investiþních pobídkách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ.
24
NaĜízení vlády þ. 103/2002 Sb. o hmotné podpoĜe na vytváĜení nových pracovních míst a rekvalifikaci
zamČstnancĤ v rámci investiþních pobídek.

34

PĜehled o odborném vzdČlávání v ýR

x

ostatní zákony a vyhlášky (napĜ. Zákon o pedagogických pracovnících; Zákon o
technických normách a Zákon o státním odborném dozoru; Zákon o podmínkách
získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta; Zákon o živnostenském
podnikání atd.).

Certifikace a uznávání vzdČlání
V ýR není vytvoĜen všeobecný systém akreditace a uznávání neformálního vzdČlávání. V
nČkterých pĜípadech instituce poskytující další vzdČlávání ovČĜují znalosti úþastníkĤ kurzĤ.
V ýeské republice neexistuje ucelený systém hodnocení a certifikace znalostí a dovedností
získaných v dalším odborném vzdČlávání. Používá se nČkolik typĤ certifikátĤ. ÚspČšní
absolventi rekvalifikaþních kurzĤ a absolventi podnikového vzdČlávání obdrží certifikát, který
poskytuje informace o absolvování kurzu.
NČkteré certifikáty mají všeobecnou platnost. Po absolvování dalšího vzdČlávání, které vede
k získání stupnČ vzdČlání, obdrží absolvent dokument mající stejnou platnost jako dokument
získaný pĜi ukonþení poþáteþního odborného vzdČlávání (výuþní list, maturitní vysvČdþení,
vysokoškolský diplom). Po absolvování povinného dalšího odborného vzdČlávání obdrží
absolvent certifikát, který umožĖuje držiteli vykonávat specifické odborné aktivity (certifikát
má celostátní platnost). I v jiných pĜípadech jsou urþité druhy certifikátĤ vydávány na základČ
absolvování obecnČ uznávaného typu dalšího vzdČlávání – tyto certifikáty mohou vydávat
pouze akreditované instituce, mají celostátní platnost a jsou v mnoha pĜípadech i mezinárodnČ
uznávány. (viz Téma 8)

5.3

ZpĤsoby vzdČlávání a poskytovatelé

VzdČlávání dospČlých zajišĢují:
x školy - pĜevážnČ stĜední školy a vysoké školy
x neškolské instituce
i. komerþní vzdČlávací instituce (na komerþním základČ mohou v oblasti
vzdČlávání dospČlých pĤsobit i školy)
ii. neziskové organizace: nadace, církve, odbory, politické strany,
iii. vzdČlávací zaĜízení v: podnicích, institucích, orgánech veĜejné správy, atp.
Vzhledem k absenci statistiky v oblasti vzdČlávání dospČlých nelze pĜesnČ urþit poþet
institucí, které na vzdČlávacím trhu pĤsobí. Na základČ databáze, získané z rĤzných zdrojĤ,
lze jejich poþet odhadnout na cca 2 500 – 3 000 (v roce 2002). Poþet institucí
s akreditovanými vzdČlávacími programy v devadesátých letech rychle rostl (z 1 435 v roce
1998 na 1 825 v roce 2000) a v souþasné dobČ již spíše stagnuje (1 626 v roce 2002)25. PĜes
70 % institucí s akreditovanými vzdČlávacími programy tvoĜí soukromé vzdČlávací a
poradenské firmy.

25

Systém dalšího profesního vzdČlávání, ve VzdČlávání, výzkum a vývoj jako klíþové faktory
rozvoje spoleþnosti a ekonomiky, NVF 2003.
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Skladba institucí s akreditovanými vzdČlávacími programy, které se zabývají
vzdČláváním dospČlých:
1995
Skladba v %
64,5
7,6
10,6
1,5
7,6
5,9
2,3
100,0

Skladba
Soukromé vzdČlávací firmy
Resortní instituty
Školy
Humanitární organizace
VzdČlávací zaĜízení v podnicích
Soukr. agentury a porad. firmy
Jiné
Celkem

2000
Skladba v %
53,0
6,1
19,4
1,5
2,1
17,9
0
100,0

2002
Skladba v %
55
3,9
17,7
4,4
4,4
14,6
0
100,0

Pramen: PrĤzkum þinnosti institucí s akreditovanými vzdČlávacími programy provádČný MŠMT.

Struktura institucí nabízejících další vzdČlávání se mČní. CelkovČ je zaznamenáván pokles
podílu podnikových vzdČlávacích zaĜízení a nárĤst podílu flexibilních soukromých agentur a
poradenských firem. Velikost vzdČlávacích firem se nijak výraznČ nemČní. Více než 70 %
vzdČlávacích institucí má 1 – 9 zamČstnancĤ.
Struktura vzdČlávacích institucí s akreditovanými vzdČlávacími programy podle poþtu
jejich pracovníkĤ (v %):
Poþet pracovníkĤ
v instituci
1995

1-2

3-5

6-9

10-14

15-20

21-25

26-30

9,4

41

22,8

16,1

6,2

1,8

1,5

31
a více
1,2

2000

38,5

25,7

7,8

9,0

5,2

1,9

1,1

10,8

2002

31,6

35,5

13,4

7,2

5,2

0,9

1,6

4,6

Pramen: PrĤzkum þinnosti institucí s akreditovanými vzdČlávacími programy provádČný MŠMT.

StĜední a vyšší odborné školy
Školy realizují rĤznými formami studia (dálkové, veþerní, externí, kombinované) ucelené
vzdČlávání dospČlých poskytující stupeĖ vzdČlání. Je organizováno na úrovni stĜedního a
vyššího odborného vzdČlávání v nČkterých studijních a uþebních oborech, pro nČž existuje
denní studium. Pro obþany, kteĜí absolvovali povinnou školní docházku, ale nezískali
základní vzdČlání, mohou základní i stĜední školy organizovat kurzy pro získání základního
vzdČlání.
Studium dospČlých ve školách vedoucí k dosažení stupnČ vzdČlání se vyznaþuje nČkolika
charakteristickými rysy. Za prvé jeho vzdČlávací programy jsou odvozovány z kurikula
denního studia mládeže. To na jedné stranČ umožĖuje srovnatelnost výstupĤ a certifikátĤ,
avšak na druhé stranČ nebere dostateþnČ v úvahu odlišné odborné i životní zkušenosti
dospČlých. Za druhé jsou pro zmínČný druh vzdČlávání dospČlých pĜíznaþné dlouhé,
nČkolikaleté vzdČlávací programy, které jsou v souladu se vzdČlávacími standardy, avšak
nemohou pružnČji reagovat na vývoj vzdČlávacích potĜeb. Absolventi studia pĜi zamČstnání ve
stĜedních þi vyšších odborných školách získávají po složení pĜedepsaných zkoušek osvČdþení
nebo titul stejné platnosti jako ve studiu denním.
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StĜední odborné školy a stĜední odborná uþilištČ mohou také organizovat rĤzné kurzy dalšího
vzdČlávání vþ. rekvalifikací. Toto vzdČlávání probíhá na komerþním základČ.
Vysoké školy
Také vysoké školy poskytují dospČlým možnost studovat urþité studijní programy formou
distanþní nebo formou kombinace prezenþního a distanþního studia. Absolventi získávají po
složení pĜedepsaných zkoušek titul stejné platnosti jako ve studiu denním.
V rámci své vzdČlávací þinnosti mĤže vysoká škola poskytovat bezplatnČ nebo za úplatu
programy celoživotního vzdČlávání mimo rámec studijních programĤ. Mohou být orientovány
na výkon povolání nebo zájmovČ (napĜ. univerzity „tĜetího vČku“). Bližší podmínky
celoživotního vzdČlávání stanoví vnitĜní pĜedpisy jednotlivých škol.
PĜi nČkterých vysokých školách byla s podporou programu PHARE byla vytvoĜena Centra
distanþního vzdČlávání (napĜ. pĜi Pedagogické fakultČ Technické univerzity v Liberci). Tato
centra jsou vybavena uþebnou napojenou na internet a knihovnou s teoretickými publikacemi
o distanþní vzdČlávací technologii i ukázkami distanþních vzdČlávacích kurzĤ zahraniþních i
domácích.
Instituce vzdČlávání dospČlých (komerþní a neziskové)
VzdČlávání poskytované komerþními þi neziskovými organizacemi zahrnuje velmi rozmanité
typy, zamČĜení, úrovnČ a délky kurzĤ. Je organizováno v závislosti na nabídce a poptávce, a
proto nejsou vymezeny podmínky pro pĜijetí, cíle vzdČlávání, jeho obsah, metody, hodnocení
a certifikace. ObecnČ lze Ĝíci, že nejþastČji jsou kurzy zamČĜené na výuku cizích jazykĤ,
využívání poþítaþĤ, management a úþetnictví.
Podniková vzdČlávací zaĜízení
Podniková vzdČlávací zaĜízení se zamČĜují zejména na zabezpeþování a naplĖování
podnikových vzdČlávacích potĜeb. VČtšina aktivit vychází ze zákonné povinnosti školit nebo
z naplĖování podnikových smČrnic, Ĝada dokladĤ o ukonþených kursech má pouze
podnikovou platnost.
V posledních letech je bČžné, že v rámci „outsourcingu“ podniky vzdČlávací útvar vyþleĖují
z podnikové struktury a dávají mu možnost osamostatnČní. VzdČlávání je potom zajišĢováno
externČ.
Resortní a jiné vzdČlávací instituty a centra
V nČkterých resortech existují vzdČlávací instituty þi obdobná vzdČlávací zaĜízení, která
organizují systematicky školení zamČstnancĤ v daném resortu. ZpĤsob jejich Ĝízení
a fungování je rĤzný, v nČkterých pĜípadech jde o organizace pĜímo Ĝízené pĜíslušnými
ministerstvy, v jiných pĜípadech jde o poradenská a vzdČlávací centra poskytující služby na
komerþní bázi. PatĜí sem napĜíklad:
Instituty veĜejné správy: Institut státní správy pĜi ÚĜadu vlády ýR, který se vČnuje
vzdČlávání zamČstnancĤ v ústĜední státní správČ. Institut pro místní správu zĜízený
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Ministerstvem vnitra ýR, který zabezpeþuje vzdČlávání úĜedníkĤ územních samosprávných
celkĤ v souladu se Zákonem o úĜednících územních samosprávných celkĤ.
Resortní vzdČlávací instituty: NapĜ. Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví,
který je vČdeckým a vzdČlávacím pracovištČm Ĝízeným Ministerstvem zdravotnictví;
Pedagogické centrum Praha pĜímo Ĝízené MŠMT, které má detašovaná pracovištČ
v jednotlivých krajích a zabezpeþuje další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ pĜedevším
základních a stĜedních škol. NČkteré z poboþek realizují i vzdČlávací programy pro
nepedagogickou veĜejnost.
Další instituty, které slouží jako výuková centra: NapĜ. Institut Svazu prĤmyslu je zamČĜen
na poskytování vzdČlávání a výcviku, poradenství a konzultací pro þleny Svazu prĤmyslu.
HospodáĜské komory se ve vzdČlávání zamČĜují zejména na zaþínající, dále pak malé a stĜední
podnikatele. Regionální poradenská a informaþní centra (RPIC – síĢ 36 regionálních
poradenských a informaþních center pro malé a stĜední podnikatele) nabízejí vzdČlávací
programy zejména, ale nejen, pro zaþínající podnikatele. Podnikatelská a inovaþní centra
(BIC), která poskytují služby malým a stĜedním podnikĤm a orientují se na podporu
inovaþního podnikání, organizují v nČkterých pĜípadech semináĜe a školení pro podnikatele.
Informace o nabídce vzdČlávání
V ýeské republice zatím nefunguje ucelený systém poskytující informace o nabídce
vzdČlávání dospČlých. Existují pouze dílþí informaþní systémy þi zdroje.
Informace o nabídce dálkového, veþerního a externího studia na stĜedních, vyšších odborných
a vysokých školách jsou souþástí informaþního systému Registr sítČ škol, který je pravidelnČ
aktualizován Ústavem pro informace ve vzdČlávání (ÚIV). Tato informaþní databáze je
pĜístupná on-line, umožĖuje vyhledávání podle zadaných kritérií a zajišĢuje propojení na
webové stránky jednotlivých škol.
Informace o nabídce rekvalifikaþních kurzĤ je poskytována úĜady práce a jejich Informaþními
a poradenskými stĜedisky (IPS).
Informace o nabídce kurzĤ poskytovaných na tržní bázi jsou pomČrnČ roztĜíštČné a þasto
neúplné. Seznam institucí, které mají akreditovány vzdČlávací programy, je veden na
Ministerstvu školství, mládeže a tČlovýchovy a je pĜístupný veĜejnosti. V r. 2001 vznikla
internetová databáze dalšího vzdČlávání DAT (www.eu-dat.com) obsahující údaje o
vzdČlávacích akcích, které sem vkládají jejich poskytovatelé. Zájemci o vzdČlávání si mohou
informace vyhledat podle zvolených výbČrových kritérií. Databáze je zároveĖ používána
v rámci zprostĜedkování rekvalifikací úĜady práce.
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5.4

PĜístup ke vzdČlávacím pĜíležitostem a programĤm

Podmínky financování
Z hlediska pĜístupu ke vzdČlávání jsou dĤležité podmínky jeho financování. Tyto se liší
podle poskytovatele a typu vzdČlávání. Kurzy mohou být poskytovány zdarma, za þásteþnou
nebo úplnou úhradu úþastníkem.
Finanþní podmínky dálkového, veþerního, distanþního a kombinovaného studia na
školách vedoucího k získání stupnČ vzdČlání jsou obdobné dennímu studiu (viz Téma 10.2 a
10.3), tj. na veĜejných základních, stĜedních školách a veĜejných vysokých školách je studium
poskytováno zdarma. Na soukromých školách je placeno školné Výše školného je na
jednotlivých školách rĤzná, v prĤmČru se pohybuje za rok kolem 18 000 Kþ na soukromých
stĜedních a vyšších odborných školách a kolem 45 000 Kþ na vysokých školách. VeĜejné
vyšší odborné školy mohou také vybírat školné. Jeho výše je však limitována zákonem a
pohybuje se kolem 3 000 Kþ roþnČ.
Rekvalifikaþní kurzy jsou financovány z rĤzných zdrojĤ. NezamČstnaným uchazeþĤm a
zájemcĤm o práci je hradí úĜad práce v plné výši (a to ze státního rozpoþtu). Pokud
rekvalifikaci organizuje podnik pro vlastní zamČstnance, podílí se na jejím financování spolu
s úĜadem práce.
Další vzdČlávání v podnicích je záležitostí zamČstnavatele. ZamČstnavatel zpravidla
financuje celý rozsah vzdČlávání a poskytuje na nČj zamČstnanci placené volno, je-li
zvyšování kvalifikace v souladu s jeho potĜebami, pĜíp. se se zamČstnancem dohodne na
podmínkách spolufinancování.
Na financování dalších druhĤ vzdČlávání dospČlých (napĜ. univerzita tĜetího vČku,
vzdČlávání poskytované obþanskými sdruženími, nadacemi, apod.) se podílí nestátní
organizace, které mohou žádat o veĜejné granty, a jednotlivci. Údaje o finanþních zdrojích a
výdajích u tČchto druhĤ dalšího vzdČlávání nejsou k dispozici. Podle odhadu však pĜedstavují
jen velmi nízký podíl na celkových zdrojích financování dalšího vzdČlávání a výdajích na
další vzdČlávání v ýR.
Finanþní pobídky pro zvýšení úþasti na dalším vzdČlávání
Finanþní pobídky pro jednotlivce neexistují nebo jsou velmi slabé. Existuje pouze
zvýhodnČní vyšší sazbou (o 10 procentních bodĤ) pĜi pobírání dávek v nezamČstnanosti
v pĜípadČ, když osoba vstoupí do rekvalifikaþního kurzu.
Ani pobídky pro zamČstnavatele nejsou pĜíliš úþinné. Podniky mohou výdaje na školení
svých zamČstnancĤ zahrnout do uznatelných nákladĤ pro úþely zdanČní. V rámci aktivní
politiky zamČstnanosti mohou získat od úĜadu práce pĜíspČvek na zajištČní rekvalifikací, které
umožní setrvání tČchto zamČstnancĤ v daném podniku. V rámci investiþních pobídek pro
zamČstnavatele a podnikatele mohou velcí investoĜi získat dotaci na školení nebo
rekvalifikace zamČstnancĤ (viz Téma 5.2 a 5.6). Menší investoĜi mohou získat obdobnou
(omezenČjší) dotaci, a to v rámci Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst
v regionech nejvíce postižených nezamČstnaností (viz Téma 10). V budoucnu by mohla být
podpora dalšího vzdČlávání v podnicích výraznČjší, neboĢ v souvislosti se vstupem ýR do EU
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se novČ otevĜela možnost þerpání prostĜedkĤ na zajištČní specifického vzdČlávání
z Evropského sociálního fondu.
Uznávání pĜedchozího uþení
V ýR není vytvoĜen všeobecný systém akreditace a uznávání neformálního vzdČlávání.
PĜedchozí vzdČlání je uznáváno pouze v nČkterých pĜípadech. ObecnČ je uznáváno vzdČlání,
které poskytují školy a které vede k získání stupnČ vzdČlání. PĜedchozí vzdČlání získané
v kurzech dalšího vzdČlávání není všeobecnČ uznáváno. V nČkterých pĜípadech instituce
poskytující další vzdČlávání ovČĜují znalosti úþastníkĤ kurzĤ. V pĜípadČ pĜijímání ke studiu na
školách, mĤže Ĝeditel školy uznat pĜedchozí vzdČlání, vþetnČ neformálního a zaĜadit uchazeþe
do vyššího roþníku. (viz Téma 5.5 a Téma 8)
PĜístup ke vzdČlávání pro sociálnČ znevýhodnČné skupiny
SociálnČ znevýhodnČné skupiny zpravidla trpí nedostateþnou úrovní vzdČlání, nemají
odpovídající motivaci k jejímu zvyšování a þasto se u nich projevují finanþní, zdravotní þi
rodinné problémy. Neexistující legislativnČ institucionální rámec pro politiku dalšího
vzdČlávání má negativní dopad mimo jiné právČ na znevýhodnČné skupiny. Neexistuje
komplexní pĜístup státní politiky k tČmto skupinám v rovinČ vzdČlávání, natož pĜístup, ve
kterém by se propojovaly sociální a vzdČlávací aspekty.
Pro dospČlé, kteĜí nedokonþili všechny roþníky základní školy, nebo pro ty, kteĜí absolvovali
zvláštní školu (což nebylo uznáno jako ukonþené základní vzdČlání) existují pĜi základních
školách kurzy na doplnČní základního vzdČlání.
V roce 2003 zahájilo Ministerstvo informatiky vzdČlávání široké veĜejnosti v informaþních a
komunikaþních dovednostech prostĜednictvím Národního programu poþítaþové
gramotnosti. Cílem je nauþit se základĤm práce s poþítaþem a Internetem. V rámci programu
jsou za minimální cenu poskytovány kratší praktické kurzy, které jsou zamČĜeny zejména na
znevýhodnČné skupiny.
V ZákonČ o zamČstnanosti jsou uvedeny osoby, kterým se pĜi zprostĜedkování zamČstnání
vČnuje zvýšená péþe z dĤvodu jejich zdravotního stavu, vČku, péþe o dítČ nebo jiných
vážných dĤvodĤ26. Tyto skupiny mohou být zaĜazeny do všech typĤ rekvalifikaþního
vzdČlávání, vþetnČ cílených motivaþních a resocializaþních kurzĤ. Navíc mĤže úĜad práce pro
tyto osoby vypracovat tzv. individuální akþní plán (IAP) smČĜující ke zvýšení možnosti
jejich pracovního uplatnČní. Mladým lidem do 25 let a absolventĤm vysokých škol do 30 let
je úĜad práce povinen nabídnout do dvou let po ukonþení studia vypracování IAP (v rámci
programu První pĜíležitost, který je plošnČ realizován od roku 2004). IAP je urþitou formou
26

Jde o tyto osoby:
a) fyzické osoby se zdravotním postižením,
b) fyzické osoby do 25 let vČku,
c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspČšném ukonþení studia, nejdéle však do 30 let vČku,
d) tČhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého mČsíce po porodu,
e) fyzické osoby peþující o dítČ do 15 let vČku,
f) fyzické osoby starší 50 let vČku,
g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazeþĤ o zamČstnání déle než 6 mČsícĤ,
h) fyzické osoby, které potĜebují zvláštní pomoc; tČmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se
pĜechodnČ ocitly v mimoĜádnČ obtížných pomČrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby spoleþensky
nepĜizpĤsobené, fyzické osoby po ukonþení výkonu trestu odnČtí svobody a fyzické osoby ze sociokulturnČ
znevýhodnČného prostĜedí.
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poradenské þinnosti, kdy je uzavĜena mezi nezamČstnaným a úĜadem práce písemná dohoda
(zpravidla po 3-4 mČsících nezamČstnanosti), v níž úĜad práce spoleþnČ s nezamČstnaným
naplánuje všechny kroky a opatĜení nezbytné pro zvýšení jeho šance na zamČstnání. Obvykle
je jeho souþástí i vzdČlávací program pro nezamČstnaného pĜizpĤsobený jeho osobnostnímu a
pracovnímu potenciálu, pĜiþemž bývá využívána i bilanþní diagnostika.
Poradenství a bilanþní diagnostika pro potĜeby dospČlých ze znevýhodnČných skupin se
zaþaly rozvíjet jako souþást aktivní politiky zamČstnanosti na základČ usnesení vlády
640/199927. Ve všech regionech NUTS 2 vznikla stĜediska, která ve spolupráci s úĜady práce
poskytují služby na bázi testování individuálních schopností a pĜedpokladĤ pro uplatnČní
klienta na trhu práce vþetnČ doporuþení vhodných vzdČlávacích kurzĤ.
PĜístup osob se zdravotním postižením k dalšímu vzdČlávání vyžaduje systematické Ĝešení. Po
dlouhých letech, kdy zĤstávala tato oblast nedoĜešená, byly schváleny vládou v r. 2003 „Teze
ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením“. Na nČ navázala pĜíprava zákona,
který by mČl platit od r. 2006. Bude Ĝešit mimo jiné i vzdČlávání zdravotnČ postižených osob
pro vhodné pracovní uplatnČní, a to v návaznosti na léþebnou, sociální a pedagogickou
rehabilitaci. Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci, kterou
zabezpeþují úĜady práce a která nabízí širší možnosti jejich integrace na trh práce.

5.5

Propojení poþáteþního a dalšího vzdČlávání a pĜípravy

PrĤchodnost mezi poþáteþním a dalším vzdČláváním je zatím omezená. Mezi dĤvody patĜí
zejména skuteþnost, že certifikáty získané v kurzech dalšího vzdČlávání poskytovaných
institucemi mimo školský systém, nemají obecnou platnost. Chybí transparentní národní
systém kvalifikací, který by umožnil posuzovat a uznávat kompetence získané
prostĜednictvím rĤzných vzdČlávacích programĤ vþetnČ kompetencí osvojených neformálním
uþením. Nejsou rozvinuty modulární formy studia v rámci školského systému, které by
umožĖovaly flexibilnČji kombinovat kurzy poþáteþního a dalšího vzdČlávání anebo jednotlivČ
doplĖovat chybČjící þásti vzdČlání nutné pro pĜijetí do vyššího stupnČ škol.
Nový Školský zákon, který vstoupil v platnost od roku 2005, sice dané problémy neĜeší, ale
obsahuje nČkteré prvky, které usnadĖují prĤchodnost mezi obČma systémy. NovČ se zavádí
možnost zkráceného studia k získání výuþního listu a zkráceného studia k získání stĜedního
vzdČlání s maturitou. Mládež i dospČlí absolventi stĜedních škol s maturitou budou moci
získat druhou odbornou kvalifikaci, aniž by museli absolvovat celé nČkolikaleté studium.
ěeditelé škol budou moci pĜi pĜijímání do studia uznat pĜedchozí formálnČ i neformálnČ
dosažené vzdČlání. PĜestože uznání jinde nabytého vzdČlání není založeno na objektivních
kritériích, kreditním systému apod., lze oþekávat, že aspoĖ þásteþnČ usnadní pĜechody mezi
poþáteþním a dalším vzdČláváním.
Národní systém kvalifikací zatím neexistuje. Probíhají práce na jeho pĜípravČ. Základem by se
mohl stát Integrovaný systém typových pozic (ISTP), jehož garantem je Ministerstvo práce a
sociálních vČcí. ISTP obsahuje informace o profesích na trhu práce vþetnČ jejich nárokĤ na
vzdČlání. Ve stávající podobČ je zamČĜen na charakteristiku vhodného poþáteþního vzdČlání,
požadované praxe a nezbytných certifikátĤ pro výkon pĜíslušné profese a typové pozice.
V budoucnu by mČl zahrnovat i informace týkající se dalšího vzdČlávání. V cílové podobČ
27

Usnesení vlády þ. 640/1999 o opatĜeních na podporu zamČstnanosti osob obtížnČ umístitelných na trhu práce.
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tento systém bude propojovat požadavky na vzdČlávání a pĜípravu v jednotlivých oborech
poþáteþního i dalšího vzdČlávání s požadavky trhu práce.

5.6

PotĜeba rekvalifikace z dĤvodu zmČn na trhu práce a mobility

ÚĜady práce organizují rekvalifikace v rámci aktivní politiky zamČstnanosti. Rekvalifikací se
rozumí zmČna þi doplnČní dosavadní kvalifikace uchazeþe, získání nových znalostí
a dovedností umožĖující jeho pracovní uplatnČní ve vhodném zamČstnání. Za rekvalifikaci se
nepovažuje studium na stĜedních a vysokých školách, ani nástavbové formy
studia. Rekvalifikace se provádí na základČ uzavĜené písemné dohody mezi úĜadem práce
a uchazeþem o zamČstnání, ve které jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace
provedena (vyhláška MPSV þ. 519/2004 Sb.).
PostupnČ se vytvoĜily dva základní druhy rekvalifikací:
x specifická (cílená), tj. zmČna dosavadní kvalifikace zamČĜená na získání konkrétních
teoretických a praktických poznatkĤ pro nové vhodné pracovní uplatnČní. Vychází
vČtšinou z bezprostĜedních nebo oþekávaných potĜeb trhu práce a je podpoĜena þasto
pĜíslibem zamČstnání;
x nespecifická, tj. pro zvýšení zamČstnanosti zejména absolventĤ stĜedních a vysokých
škol prostĜednictvím osvojování znalostí trvale požadovaných a bČžných na trhu
práce.
Nejvyšší podíl osob se úþastní specifických rekvalifikací (více než 50 %), tj. rekvalifikací
zamČĜených na chybČjící profese na souþasném trhu práce, na stranČ druhé stoupá i podíl
nespecifických rekvalifikací a doplĖkových rekvalifikací (cca 30 %), které jsou urþeny
zejména pro absolventy škol nedostateþnČ pĜipravené pro vstup na trh práce.
PrĤmČrná délka rekvalifikaþních kurzĤ se pohybuje kolem 2 mČsícĤ. VČtšina absolventĤ
rekvalifikaþních kursĤ je umístČna do 3 mČsícĤ po rekvalifikaci (63,2 %) a spoleþnČ
s umístČním do 6 mČsícĤ (19,5 %) je celková úspČšnost zaĜazení do pracovního procesu
82,7 %.
S rozvojem rekvalifikaþního vzdČlávání se rozšíĜily i formy jeho poskytování. Legislativa28
nyní vymezuje tyto formy rekvalifikací:
a) ve vzdČlávacích programech dalšího profesního vzdČlávání,
b) ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,
c) ve vzdČlávacích aktivitách v rámci mezinárodních programĤ,
d) ve vzdČlávacích programech urþených pro uchazeþe o zamČstnání, kterým se vČnuje
zvýšená péþe pĜi zprostĜedkování zamČstnání podle Zákona o zamČstnanosti,
e) ve školních vzdČlávacích programech pro stĜední vzdČlávání v rámci soustavy oborĤ
vzdČlání,
f) v jiných vzdČlávacích aktivitách, které smČĜují k získání nové kvalifikace nebo
rozšíĜení stávající kvalifikace.
Dalším impulsem rozvoje rekvalifikaþního vzdČlávání na trhu práce je poskytování pĜíspČvku
na úhradu nákladĤ na rekvalifikaci a školení zamČstnancĤ podnikatelĤm podle Zákona o
28

Vyhláška 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazeþĤ o zamČstnání a zájemcĤ o zamČstnání a o rekvalifikaci
zamČstnancĤ. Vyhláška doplĖuje novČ zpracovaný zákon o zamČstnanosti platný od 1. 10. 2004.
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investiþních pobídkách29 a speciálních vládních programĤ spojených s podporou tvorby
pracovních míst30. Investiþní pobídky jsou cílenČ zamČĜeny do okresĤ s vyšší nebo
prĤmČrnou mírou nezamČstnanosti. ZamČstnanci, kteĜí nemají požadované dovednosti a které
investor pĜijme na novČ vytvoĜená pracovní místa, mohou být vyškoleni podle jeho
požadavkĤ. Tento zpĤsob vzdČlávání je využíván zejména, když na pracovním trhu
požadované kvalifikace chybČjí a rovnČž pro zaškolení na práci s novou technikou þi novými
technologickými postupy.
Rekvalifikaþní vzdČlávání mohou poskytovat pouze instituce akreditované Ministerstvem
školství, mládeže a tČlovýchovy. V roce 2002 mČlo 1 12431 institucí akreditované vzdČlávací
programy. Hlavními poskytovateli rekvalifikaþního vzdČlávání jsou soukromá vzdČlávací
zaĜízení, stĜední odborná uþilištČ a podniková zaĜízení. Podle prĤzkumu Výzkumného ústavu
práce a sociálních vČcí32 jsou poskytovateli rekvalifikaþního vzdČlávání asi ve dvou tĜetinách
pĜípadĤ soukromé vzdČlávací instituce. Orgány služeb zamČstnanosti zabezpeþují
rekvalifikace vČtšiny dČlnických profesí v podnikových vzdČlávacích zaĜízeních a
v uþĖovských zaĜízeních, rekvalifikace technickohospodáĜských pracovníkĤ, administrativy a
zejména absolventĤ stĜedních škol zabezpeþují v soukromých vzdČlávacích zaĜízeních a
þásteþnČ na stĜedních odborných školách.

29

Zákon þ. 72/2000 Sb. o investiþních pobídkách.
Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezamČstnaností (Usn.
vlády þ. 566/2004); Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb (Usn.
vlády þ. 1238/2003).
31
PrĤzkum akreditací MŠMT k rekvalifikacím za rok 2002. Praha: MŠMT, 2003.
32
Úloha politiky zamČstnanosti a služeb zamČstnanosti ve státní vzdČlávací politice. Praha: VÚPSV, 1999.
30
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Téma 6:
6.1

VzdČlávání uþitelĤ a školitelĤ v odborném vzdČlávání a pĜípravČ
Východiska

V odborném školství v ýeské republice pĤsobí uþitelé všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ,
uþitelé odborných teoretických pĜedmČtĤ a dále uþitelé praktického vyuþování a uþitelé
odborného výcviku .
Uþitel praktického vyuþování vyuþuje praktické pĜedmČty ve školních dílnách stĜedních
odborných škol. Uþitel odborného výcviku odpovídá za praktickou složku odborné pĜípravy
ve stĜedním odborném uþilišti. Mimo systém školství se na odborném vzdČlávání a výchovČ
podílejí také instruktoĜi praktického výcviku, kteĜí vedou praktický výcvik žákĤ stĜedního
odborného uþilištČ na pracovišti.
VzdČlávání všech pedagogických pracovníkĤ, tedy i výše zmínČných uþitelĤ je upraveno v
novém ZákonČ o pedagogických pracovnících, který vstoupil v platnost poþátkem r. 2005.
Dosavadní právní úprava ve Školském zákonČ a návazných vyhláškách byla nedostaþující.
Nový zákon stanovuje pĜedpoklady pro výkon uþitelské profese vþetnČ odborné kvalifikace v
rĤzných druzích vzdČlávacích zaĜízení, upravuje další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ
a zavádí systém jejich kariérního postupu. PedagogĤm ukládá povinnost dalšího vzdČlávání a
ĜeditelĤm povinnost organizovat další vzdČlávání podle školního plánu dalšího vzdČlávání.
Pro kariérní rĤst uþitele budou relevantní osvČdþení ze vzdČlávacích akcí tČch institucí, které
mají akreditaci MŠMT. PodrobnČjší podmínky zaĜazování pracovníkĤ do kariérních stupĖĤ
stanoví vyhláška, která se nyní zpracovává.
ěeditel je jmenován zĜizovatelem školy. Školy mají právní subjektivitu, mají tedy i
pravomoci v pracovnČprávních vztazích, jsou zamČstnavateli uþitelĤ. Uþitelé jsou pĜijímáni na
základČ otevĜeného náboru, který není standardizován. Pracovní smlouvu podle podmínek
stanovených Zákoníkem práce uzavírá s pedagogickým pracovníkem Ĝeditel školy. ěeditelé
mohou pĜijímat kvalifikované uchazeþe podle vlastního výbČru. V pĜípadČ nedostatku
kvalifikovaných uchazeþĤ mĤže Ĝeditel pĜijmout i uchazeþe bez odpovídající aprobace,
uþitelské kvalifikace þi který není plnČ kvalifikovaný.
Nízká atraktivita uþitelského povolání a neadekvátní finanþní ocenČní uþitelĤ a mistrĤ se
negativnČ odráží v kvalitČ pedagogických sborĤ a výuky samé. Absolventi uþitelských studií
do školství vstupují v malé míĜe, a pokud nastoupí, jsou velmi þasté jejich odchody z profese
bČhem nČkolika prvních let praxe. Z finanþních dĤvodĤ opouští profesi mnoho mužĤ a
kvalitních pedagogĤ. DĤsledkem zmínČných finanþních problémĤ je stárnutí pedagogických
sborĤ. Decizní sféra, odborné školské instituce a zĜizovatelé škol si uvČdomují vážnost situace
týkající se uþitelské profese. V programových dokumentech jsou vymezeny cíle smČĜující k
profesionalizaci práce pedagogických pracovníkĤ, zvyšování kvality jejich pĜípravného i
dalšího vzdČlávání a nápravČ platové úrovnČ pedagogických pracovníkĤ.
ZavádČní ICT do výuky a pĜípravy na výuku je podmínČno poþítaþovou gramotností uþitelĤ
a vybaveností škol. Cílem Koncepce státní informaþní politiky ve vzdČlávání (viz Téma 7.3)
je dosáhnout využití ICT jako bČžného výukového nástroje u 75 % uþitelĤ a zajistit
vybavenost škol výpoþetní technikou. VzdČlávání uþitelĤ v používání ICT je financováno
státem, je poskytováno akreditovanými školícími stĜedisky (napĜ. Pedagogickým centrem
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Praha) a umožĖuje uþitelĤm získat poþítaþové kompetence od úrovnČ zaþáteþník až po úroveĖ
pokroþilý s možností specializací po absolvování rĤzných modulĤ.
V souþasné dobČ neprobíhají zásadní zmČny v metodách výuky uþitelĤ. Existují jen dílþí
pĜíklady inovací jako je využití e-learningu (napĜ. výuka pro pĜedmČt Úvod do svČta práce,
vzdČlávací program pro Ĝeditele škol) nebo nČkteré zmČny ve vykonávání odborné praxe pĜi
pedagogickém studiu využívající ve vČtší míĜe prvek zpČtné vazby pro následující studium.

6.2

VzdČlávání pedagogických pracovníkĤ ve vzdČlávacích zaĜízeních

PĜípravné vzdČlávání uþitelĤ stĜedních škol
V ýeské republice existují dva modely pĜípravného vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ:
integrativní a konsekutivní.
Integrativní model je charakteristický pro pĜípravné vzdČlávání uþitelĤ všeobecnČ
vzdČlávacích pĜedmČtĤ. V integrativním modelu jsou všechny prvky uþitelské pĜípravy, tedy
odborné pĜedmČty, pedagogicko psychologické disciplíny a praxe, integrovány v jednom
vzdČlávacím programu. V závČru studia vykonávají studenti státní závČreþné zkoušky
z aprobaþních pĜedmČtĤ a jejich didaktik a z pedagogických a psychologických disciplín. Tím
splĖují podmínky odborné i pedagogické zpĤsobilosti.
Budoucí uþitelé, kteĜí se pĜipravují na svou profesi v rámci integrativního modelu, studují
akreditované magisterské studijní programy na veĜejných vysokých školách, na kterých
se v ýR neplatí školné. Nejvíce uþitelĤ všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ studuje na
pedagogických fakultách univerzit. Kurikulum studijních programĤ pĜipravují jednotlivé
fakulty vysokých škol. Každý studijní program podléhá akreditaci, kterou udČluje
ministerstvo školství na dobu odpovídající maximálnČ dvojnásobku standardní doby studia
pĜíslušného programu.
Konsekutivní model vzdČlávání je charakteristický pro pĜípravné vzdČlávání uþitelĤ
odborných pĜedmČtĤ. Student je nejprve pĜipravován jako budoucí odborník ve zvoleném
oboru a tomuto cíli odpovídá výbČr uþiva i zvolené formy a metody výuky. Po vykonání
pĜíslušných státních zkoušek se stává napĜ. strojním, ekonomickým, chemickým,
zemČdČlským þi jiným inženýrem. Pokud se absolvent rozhodne pro uþitelství, musí dále
splnit podmínky tzv. pedagogické zpĤsobilosti. Tu získá absolvováním pedagogického
studia, které mĤže probíhat soubČžnČ s pregraduální pĜípravou v daném oboru, nebo až po
dokonþení své odborné pregraduální pĜípravy.
Tento model je v souþasné dobČ jedinou možností, jak mohou podmínky odborné i
pedagogické zpĤsobilosti splnit uþitelé odborných pĜedmČtĤ, nicménČ v tomto modelu
získává uþitelskou kvalifikaci i þást uþitelĤ všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ.
Do roku 1998 byly pro (doplĖující) pedagogické studium stanoveny MŠMT urþité podmínky,
napĜ. vstupní požadavky na posluchaþe, délky studia, souboru disciplín, jež musely být ve
studiu zahrnuty, požadavky na závČreþnou zkoušku apod. Od roku 1998 je však toto studium
podle Zákona o vysokých školách zaĜazeno mezi tzv. celoživotní vzdČlávání. Kurzy
celoživotního vzdČlávání nemusí vysoká škola akreditovat, není stanoven ani hodnocen
jejich rozsah þi obsah. V závČru kurzu obdrží frekventant osvČdþení o absolvování kurzu.
V pravomoci zamČstnavatele pak je rozhodnutí, zda toto osvČdþení bude þi nebude
respektovat, zda splnČnou podmínku pedagogické zpĤsobilosti uzná þi neuzná. Kurzy
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celoživotního vzdČlávání, a tedy i pedagogické studium, mohou být vysokými školami
realizovány za úplatu, stát na jejich realizaci nepĜispívá. Proto vysoké školy, resp. jednotlivé
fakulty þasto buć „dotují“ pedagogické studium z prostĜedkĤ, které jim stát poskytuje na
vzdČlávání v akreditovaných studijních programech, nebo žádají od posluchaþĤ
pedagogického studia úhradu.
Základní podmínkou pro pĜijetí do pedagogického studia je splnČní požadavkĤ kladených
na již získané vzdČlání: budoucí uþitelé odborných pĜedmČtĤ musí být absolventi
akreditovaného vysokoškolského magisterského studia. Protože však pro uþitele nČkterých
odborných pĜedmČtĤ vyuþovaných zejména v programech stĜedních odborných uþilišĢ
(ISCED 3C), ale i v programech napĜ. vyššího odborného studia (ISCED 5B) neexistuje
adekvátní vysokoškolská pĜíprava (jedná se napĜ. o odborné pĜedmČty oborĤ kadeĜník, þíšník,
zubní technik, ortopedicko-protetický laborant aj.), jsou k tomuto studiu pĜijímáni i zájemci,
kteĜí mají pouze úplné stĜední odborné vzdČlání (ISCED 3A), tj. maturitní zkoušku. Tito
uþitelé pak na školách pĤsobí jako ne plnČ kvalifikovaní, což má za následek jejich nižší
finanþní ohodnocení i nižší sociální jistotu.
Pedagogické studium není – vyjma soubČžného studia - realizováno jako prezenþní studium,
posluchaþi pĜi studiu vČtšinou pracují jako uþitelé odborných pĜedmČtĤ. NČkteré odborné
školy, ve kterých posluchaþi pedagogického studia pracují, finanþnČ participují na úhradČ
jejich pedagogického studia. NČkteré školy svým uþitelĤm poskytují na studium studijní
volno, jiné jim hodiny jejich uþitelského úvazku soustĜedí napĜ. do 4 dnĤ v týdnu, na
nČkterých školách si musí uþitelé vybírat na studium dny dovolené.
Kurikulum pedagogického studia zpracovává každá pĜíslušná fakulta, resp. katedra þi ústav
odpovídající za jeho realizaci. Rozsah pedagogického studia realizovaného tzv.
kombinovanou formou se na všech pracovištích, která jej realizují, pohybuje mezi 3 až 4
semestry. Pedagogické studium je ukonþováno závČreþnou zkouškou, která zpravidla
zahrnuje pedagogické a psychologické disciplíny a didaktiku odborných pĜedmČtĤ. Souþástí
této zkoušky je i obhajoba závČreþné práce.
KromČ doplĖujícího pedagogického studia realizovaného na vysokých školách formou kursĤ
celoživotního vzdČlávání pĜedpokládá nový Zákon o pedagogických pracovnících další formy
získávání doplĖující pedagogické zpĤsobilosti u uþitelĤ odborných (ale i všeobecnČ
vzdČlávacích) pĜedmČtĤ stĜedních škol. Jedná se o vysokoškolské vzdČlání získané studiem
v akreditovaném bakaláĜském studijním programu v oblasti pedagogických vČd zamČĜeném
na pĜípravu uþitelĤ stĜední školy nebo o vzdČlání získané studiem v akreditovaném
vzdČlávacím programu v oblasti pedagogických vČd uskuteþĖovaném zaĜízením dalšího
vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ.
PĜípravné vzdČlávání uþitelĤ vyšších odborných škol
Uþitel všeobecnČ vzdČlávacích nebo odborných pĜedmČtĤ vyšší odborné školy získává
odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzdČláním získaným studiem v akreditovaném
magisterském studijním programu pĜíslušného studijního oboru, který odpovídá charakteru
vyuþovaného všeobecnČ vzdČlávacího nebo odborného pĜedmČtu. To znamená, že na rozdíl
od uþitele stĜední školy je postaþující pouze odborná kvalifikace pro vyuþovaný pĜedmČt –
pedagogická kvalifikace již pro tento stupeĖ vzdČlání není vyžadována.
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PĜípravné vzdČlávání uþitelĤ odborného výcviku
PĜípravné vzdČlávání uþitelĤ odborného výcviku je obdobou pĜípravného vzdČlávání uþitelĤ
odborných pĜedmČtĤ. Podmínky odborné zpĤsobilosti plní uþitelé odborného výcviku
ukonþením vysokoškolského magisterského nebo bakaláĜského studia, nebo vyššího
odborného studia, nebo úplného stĜedního odborného vzdČlání a vyuþením v daném oboru. Ve
školní praxi pĜevažují uþitelé odborného výcviku s ukonþeným stĜedním odborným vzdČláním
s maturitou a vyuþením v pĜíslušném oboru. Podmínky pedagogické zpĤsobilosti plní uþitelé
odborného výcviku absolvováním výše popsaného pedagogického studia. Další formou
získávání pedagogické zpĤsobilosti uþitelĤ odborného výcviku je tzv. doplĖkové pedagogické
studium.
Kurikulum pedagogického studia pro uþitele odborného výcviku je obdobné jako kurikulum
tohoto studia pro uþitele odborných pĜedmČtĤ. Pouze je zde vedle didaktiky odborných
pĜedmČtĤ, jejíž rozsah je menší než u uþitelĤ odborných pĜedmČtĤ, vyuþována i didaktika
odborného výcviku. Vstupní požadavky i podmínky ukonþení pedagogického studia uþitelĤ
odborného výcviku jsou shodné s podmínkami stanovenými pro uþitele odborných pĜedmČtĤ.
Spolupráce vysokých škol, které realizují pedagogické studium pro uþitele odborných
pĜedmČtĤ þi uþitele odborného výcviku byla do nedávné doby nesystematická a nahodilá. V
lednu 2005 došlo z iniciativy MŠMT a za podpory Evropského stĜediska pro rozvoj odborné
pĜípravy (Cedefop) k vytvoĜení partnerské sítČ vzdČlavatelĤ, uþitelĤ odborných pĜedmČtĤ,
uþitelĤ odborného výcviku a instruktorĤ v podnicích – tzv. TTnetu ýeské republiky, která
bude podporovat spolupráci pedagogických pracovišĢ vČnujících se vzdČlávání uþitelĤ
Další vzdČlávání uþitelĤ odborných pĜedmČtĤ a uþitelĤ odborného výcviku
NejobecnČji je povinnost dalšího vzdČlávání pracovníkĤ v ýeské republice zahrnuta
v Zákoníku práce. Nový Zákon o pedagogických pracovnících ukládá jednoznaþnČ povinnost
dalšího vzdČlávání. MŠMT poskytuje školám každý rok urþitou þástku, která je úþelovČ
vázána na další vzdČlávání. Z tČchto prostĜedkĤ mohou školy hradit programy dalšího
vzdČlávání, které jsou akreditovány akreditaþní komisí MŠMT pro další vzdČlávání
pedagogických pracovníkĤ. PostupnČ se v praxi škol objevují plány personálního rozvoje.
Školy z nabídky dalšího vzdČlávání volí na základČ svých potĜeb a vzdČlávacích potĜeb
jednotlivých uþitelĤ.
Programy dalšího vzdČlávání mohou realizovat vysoké školy jako kurzy celoživotního
vzdČlávání, dále Pedagogické centrum Praha a další instituce a organizace vþetnČ škol,
které mají uvedeno poskytování dalšího vzdČlávání ve své zĜizovací listinČ. Pedagogické
centrum Praha je financováno z rozpoþtu Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy. Jeho
poboþky existují v každém kraji a jsou institucemi urþenými pĜímo pro další vzdČlávání
pedagogických pracovníkĤ. Další vzdČlávání je realizováno vždy za úplatu.
Programy dalšího vzdČlávání tedy vytváĜejí pracovníci výše uvedených institucí a akredituje
je komise MŠMT. ObsahovČ smČĜují k inovaci, prohlubování þi rozšiĜování profesních
kompetencí pedagogických pracovníkĤ, tzn. že se týkají aprobaþní, pedagogickopsychologické i osobnostnČ kultivující složky vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ. Podniky
a svČt práce se na dalším vzdČlávání uþitelĤ podílejí pouze v omezené míĜe.
UþitelĤm odborných pĜedmČtĤ a uþitelĤm odborného výcviku je pĜitom urþeno nejménČ
programĤ dalšího vzdČlávání. Jedním z dĤvodĤ je, že spektrum odborných pĜedmČtĤ je velmi
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široké, avšak poþet vyuþujících jednotlivých odborných pĜedmČtĤ je ve srovnání s poþty
pracovníkĤ v jiných pedagogických sub-profesích relativnČ nízký. Dále existuje obecnČ
nedostatek odborníkĤ zabývajících se didaktikou odborných pĜedmČtĤ a didaktikou
odborného výcviku. Otázkám odborného vzdČlávání není navíc vČnována dostateþná
pozornost ani ve výzkumu.
Na vzdČlávání uþitelĤ, zejména dalším, se vedle vzdČlávacích zaĜízení mohou podílet také
podniky. Školení uþitelĤ provádČjí nejþastČji ty firmy, jejichž nové technologie a výrobky se
právČ prosazují na trhu (napĜ. sádrokartonové systémy, automobily, apod.). Relevantní
informace o rozsahu tohoto typu vzdČlávání, umožĖující jakékoli srovnání, však nejsou
k dispozici. VzdČlávání uþitelĤ v podnicích je spíše ojedinČlé, není systémovČ ošetĜeno a
v podstatČ závisí na iniciativČ samotných škol a podnikĤ a na kvalitČ vztahĤ dané školy
s potenciálními zamČstnavateli svých absolventĤ.

6.3

VzdČlávání lektorĤ a uþitelĤ uþĖovského a dalšího vzdČlávání pĤsobících v
podnicích

Praktický výcvik žákĤ stĜedních odborných uþilišĢ vedou pĜímo v podnicích tzv. instruktoĜi.
Tito pracovníci jsou zamČstnanci podniku, který zajišĢuje na smluvním základČ s uþilištČm
praxi. Kompetence a zodpovČdnost je upravována kontraktem, jehož stranami je stĜední
odborné uþilištČ, podnik a instruktor. InstruktoĜi za tyto služby pobírají smluvní odmČnu.
Pedagogické vzdČlávání instruktorĤ není upraveno žádnými pĜedpisy a není systematicky
zajišĢováno. Záleží na dohodČ uzavĜené mezi školou a pĜíslušným pracovištČm odborné
pĜípravy, jestli bude pedagogické vzdČlání instruktorĤ požadováno.
InstruktoĜi mohou získat tzv. pedagogické minimum v krátkých kurzech (cca 40 hodin)
zamČĜených na psychologické a pedagogické discipliny. Kurzy jsou nabízené nČkterými
školami.

6.4

VzdČlávání lektorĤ a uþitelĤ dalšího vzdČlávání pĤsobících mimo podniky

V ýR nejsou podmínky pro lektorské pĤsobení v programech dalšího vzdČlávání nijak
regulovány. Ani další vzdČlávání lektorĤ a uþitelĤ dalšího vzdČlávání není zajišĢováno
systematicky. V souþasné dobČ pĤsobí na þeském vzdČlávacím trhu dvČ instituce, které
zajišĢují vzdČlávací programy lektorĤ ukonþené certifikátem. Asociace institucí vzdČlávání
dospČlých (AIVD) zajišĢuje vzdČlávací kurzy, které jsou vedeny distanþní formou
kombinovanou s prezenþní výukou v tréninku dovedností. LektoĜi manažerského vzdČlávání
jsou pĜipravováni Asociací trenérĤ a konzultantĤ managementu (ATKM).
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Téma 7:
7.1

Rozvoj dovedností a zpĤsobilostí a inovaþní pedagogika
Mechanismy prognózování kvalifikaþních potĜeb

Požadavek pĜedvídání budoucí potĜeby kvalifikované práce pro trh práce je uvádČn ve
významných vládou pĜijatých dokumentech jako jedna z priorit (Strategie rozvoje lidských
zdrojĤ, Dlouhodobý plán rozvoje vzdČlávání a vzdČlávací soustavy, Národní akþní plán
zamČstnanosti 2003).
V ýR neexistuje ucelený mechanismus prognózování potĜeby kvalifikací. Již nČkolik let se
však rozvíjejí iniciativy smČĜující k vytvoĜení stálého systému vþasné identifikace potĜeby
kvalifikací. Zatím existují jako jednotlivé projekty, které nejsou vzájemnČ propojené a jejich
výsledky neslouží jako pravidelný zdroj informací, který by mohli uživatelé na rĤzných
úrovních bČžnČ využívat.
Kvalitativním zmČnám v obsahu kvalifikované práce se vČnují tzv. oborové skupiny
vytvoĜené v rámci resortu MŠMT. V nich jsou zastoupeni odborníci na tvorbu programĤ
odborného vzdČlávání, dále zástupci odborných škol a zamČstnavatelĤ. Na základČ
dostupných informací o vývoji jednotlivých odvČtví sledují vývojové trendy ve skupinách
pĜíbuzných povolání. Oborové skupiny svým zamČĜením pokrývají prakticky všechny
možnosti profesního uplatnČní absolventĤ stĜedního a vyššího odborného školství. Dílþím
výsledkem práce jednotlivých oborových skupin se stalo 21 sektorovČ zamČĜených studií,
jejichž texty byly podkladem pro zpracování souhrnné studie publikované v r. 1999.33
Sledování vývojových trendĤ ve skupinách pĜíbuzných povolání se bude v oborových
skupinách periodicky opakovat. Výsledky tohoto sledování mají bezprostĜední využití pĜi
tvorbČ rámcových vzdČlávacích programĤ odborného vzdČlávání, které jsou kurikulárními
dokumenty na národní úrovni.
Zejména kvantitativní pĜístup se uplatĖuje v projektu Informaþní systém o uplatnČní
absolventĤ škol na trhu práce (ISA)34 realizovaném rovnČž v rámci resortu školství. ISA
podává aktuální informace o faktorech, které uplatnČní absolventĤ ovlivĖují (ekonomický
vývoj, demografický vývoj, potĜeby zamČstnavatelĤ, vývoj nezamČstnanosti, vývoj
vzdČlávacího systému apod.) a následnČ tyto informace zprostĜedkovává dĤležitým skupinám
uživatelĤ prostĜednictvím Internetu, publikací, informací v médiích apod. Uživateli jsou
zejména uchazeþi o studium na odborných školách a jejich absolventi, poradenská pracovištČ
(napĜ. Informaþní a poradenská stĜediska pĜi úĜadech práce), školy þi úĜady regionální školské
správy a zamČstnavatelé. Cílem tohoto projektu je poskytovat informaþní servis tak, aby
v okamžiku rozhodování o volbČ povolání byly zohlednČny jak schopnosti a zájmy uchazeþe,
tak i rizika spojená s volbou povolání ve vztahu k situaci na trhu práce a možnostem
pracovního uplatnČní. Projekt RISA – Regionální informaþní systém o uplatnČní
absolventĤ na trhu práce35 je variantou pro regionální úroveĖ dokonþenou v r. 2004
v Moravskoslezském regionu. UmožĖuje shromažćovat, zpracovávat a analyzovat informace
vztahující se k vývoji nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, k potĜebám regionálních
zamČstnavatelĤ a k nabídce vzdČlávání ze strany škol a dalších vzdČlávacích zaĜízení
v regionu.
33

Kadlec, M.: Sledování vývojových trendĤ ve skupinách pĜíbuzných povolání. Praha, VÚOŠ 1999.
VojtČch, J. a kol: UplatnČní absolventĤ škol – 2003. Praha NÚOV, 2003.
35
www. risa.cz
34
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V r. 2001 byla v rámci projektu financovaného z programu Leonardo da Vinci vypracována
kombinovaná kvantitativnČ kvalitativní metodika prognózování36 potĜeby kvalifikované
práce založená za zkušenostech pĜevzatých z praxe vybraných zemí západní Evropy a
pĜizpĤsobená pro podmínky ýR. Metodika zahrnuje jednak kvantitativní prognostický
model, který poskytuje informace o vyhlídkách na uplatnČní na pracovním trhu v rámci celé
ýR v pČtiletém þasovém horizontu pro nositele urþitého typu vzdČlání a informace o šancích
zamČstnavatelĤ takového pracovníka najít. Dále je doplnČna metodikou zpracování
kvalitativních sektorových þi regionálních studií, jejichž úlohou je prohloubit znaþnČ
agregované informace modelu a doplĖovat je o kvalitativní aspekt požadovaných kvalifikací.
Metodika je dále rozvíjena a využívána v rámci projektĤ podporovaných MPSV.
PĜi prognózování potĜeb kvalifikací a dovedností se tedy v ýR uplatĖují rĤzné pĜístupy
rozpracované zpravidla v rámci jednotlivých projektĤ, které postupnČ získávají na významu
jak pĜi projektování odborných kurikulí, tak i pĜi rozhodování o kvantitativních aspektech
struktury systému poþáteþního odborného vzdČlávání (napĜ. poþty pĜijímaných žákĤ do
jednotlivých oborĤ).
Nároþnost procesu vþasné identifikace potĜeby kvalifikované práce na zdroje informací, na
potĜebu spolupráce širokého okruhu institucí a expertĤ na rĤzných úrovních (národní,
regionální, resortní) a rovnČž na finanþní zdroje vedla ke zpracování návrhu na vybudování
stálého systému prognózování potĜeby kvalifikací pro ýR. Návrh, zpracovaný v r. 2003
pro MPSV, obsahuje pĜehled vykonávaných þinností, okruh spolupracujících institucí
vázaných smlouvou o spolupráci, odhad finanþní nároþnosti a možné zdroje financování.
Systémový pĜístup by mČl vytvoĜit prostĜedí pro pravidelnČ se opakující prognostické práce
nezávislé na schválení izolovaných projektĤ. Tento systém zatím jako celek nefunguje.
ýR se pĜihlásila k nové iniciativČ Cedefopu Skillsnet, zamČĜené na vytvoĜení a fungování
mezinárodní sítČ zabývající se problematikou vþasného rozpoznávání potĜeby kvalifikací.
Cílem spolupráce je sdílení vČcných informací, metodických pĜístupĤ i zpĤsobĤ organizace
prací pĜi jejich zjišĢování, což pĜináší cenné informace a inspiraci pro další rozvoj
prognostických prací.

7.2

Propojování vzdČlávacích cest a nová partnerství ve vzdČlávání

V ýR se uplatĖuje pĜi pĜekonávání bariér mezi rĤznými typy a úrovnČmi vzdČlávání
pĜedevším strategie spolupráce a integrace rĤzných vzdČlávacích programĤ v rámci jedné
školské instituce.
PĜíkladem toho je napĜ. tzv. nástavbové studium, v rámci kterého mají absolventi stĜedních
odborných uþilišĢ (ISCED 3C) možnost pokraþovat ve studiu a doplnit si tak vzdČlání na
úroveĖ ISCED 3A, která již otevírá cestu k terciárnímu vzdČlávání. Podmínkou k pĜijetí je
vyuþení v oboru stejného nebo pĜíbuzného zamČĜení. Dvouletá nástavba je zakonþena
maturitní zkouškou. V optimálním pĜípadČ se tak žák mĤže stát bČhem pČti let držitelem jak
výuþního listu, tak maturitního vysvČdþení, a to bez pĜerušení studia a pĜestupu do jiného
školního zaĜízení.

36

PĜedvídání kvalifikaþních potĜeb: vypracování a ovČĜení metodologie. Národní observatoĜ pro odborné
vzdČlávání a trh práce, NVF. Praha 2001, IABN 80-238-7549-3.
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K propojení stĜedního všeobecného a odborného vzdČlávání došlo spíše ojedinČle integrací
programĤ gymnázia a stĜední odborné školy. Gymnázia se totiž profilovala jako školy pro
pĜípravu na studium na vysokých školách a integrace s odbornými školami se obávala.
Vzhledem k tomu byly již v 90. letech vytvoĜeny a zavedeny na stĜedních odborných školách
obecnČ odborné vzdČlávací programy typu lyceum (technické, ekonomické, pĜírodovČdné a
pedagogické), které mají všeobecnČ vzdČlávací charakter a jsou urþeny pro žáky, kteĜí mají
zájem studovat vysoké školy technického a ekonomického zamČĜení. Ve školním roce
2003/2004 tvoĜil podíl studentĤ prvních roþníkĤ lyceí 5,7 % studentĤ prvních roþníkĤ
stĜedních odborných škol (ISCED 3A). Do budoucna se jako velmi perspektivní jeví zejména
technická lycea, neboĢ mají dobĜe zajištČnou spolupráci s vysokými školami. Vznik lyceí se
navíc tČší znaþné podpoĜe krajských samospráv. V situaci nízkého poþtu gymnázií mĤže být
totiž obor lyceum alternativní cestou, jak zvýšit poþet žákĤ s všeobecným i odborným
vzdČláním na úrovni ISCED 3A, pĜipravených zároveĖ ke studiu na vysoké škole.
K propojování vzdČlávacích cest metodou modularizace v ýR nedošlo, protože modulární
konstrukce kurikula mohla být dosud uplatnČna z dĤvodu legislativních bariér pouze v rámci
existujících vzdČlávacích cest. Teprve v souþasné dobČ se pĜipravuje národní soustava
kvalifikací, která by v budoucnu mohla umožnit propojení vzdČlávacích cest poþáteþního i
dalšího vzdČlávání, formálního a neformálního uþení.

7.3

Inovace kurikula

Tvorbou vzdČlávacích programĤ pro odborné vzdČlávání se zabývá Národní ústav odborného
vzdČlávání (NÚOV) z povČĜení MŠMT. PĜi jejich zpracování využívá informace z tzv.
oborových skupin. V nich se úþastní zástupci škol a sociálních partnerĤ, pĜedevším
zamČstnavatelĤ. Oborových skupin je v souþasné dobČ 25 a pracuje v nich na 270 odborníkĤ.
Tématicky pokrývají všechny obory odborného vzdČlávání37. Práci každé oborové skupiny
Ĝídí pracovník NÚOVu, který odpovídá za pĜíslušnou oblast a podílí se na zpracování
vzdČlávacích programĤ. Vypracovaný návrh vzdČlávacího programu je pĜedložen MŠMT ke
schválení. VzdČlávací program mohou zpracovat i samotné školy pĜíp. ve spolupráci se
sociálními partnery v místČ svého pĤsobení a pĜedložit ho MŠMT ke schválení.
PotĜeba zvýšené mobility a flexibility pracovních sil vedla k tomu, že se stĜedoškolské
odborné kurikulum zevšeobecĖuje. VzdČlávací programy však mají tradiþnČ pomČrnČ velký
rozsah všeobecného vzdČlání, které umožĖuje absolventĤm snáze pokraþovat v dalším
vzdČlávání. Podíl všeobecného vzdČlávání v maturitních oborech (ISCED 3A) je stanoven na
minimálnČ 45 % a v uþebních oborech (ISCED 3C) na 30 %. Ke zvýšení podílu všeobecné
složky vzdČlávání v uþebních oborech došlo pĜedevším na úkor praktické složky vzdČlávání,
která dĜíve tvoĜila až 50 % výuky, kdežto nyní má tvoĜit pouze cca 35 %38.

37

Seznam oborových skupin: Doprava, Ekologie a ochrana životního prostĜedí, Ekonomika a podnikání,
Elektrotechnika a telekomunikace, Informaþní technologie, Gastronomie, hotelnictví, turismus, Informaþní
služby, KožaĜství, Lesní hospodáĜství, Obchod, Osobní a provozní služby, Pedagogika, Polygrafie,
PotravináĜství, Právo a veĜejná správa, Sociální práce, Stavebnictví, Strojírenství , hutnictví, slévárenství,
Technická chemie a chemie silikátĤ, Textil a odČvnictví, Užité umČní, Múzické umČní, Zdravotnictví,
ZemČdČlství, Zpracování dĜeva, papíru a výroba hudebních nástrojĤ.
38
KofroĖová, O. – VojtČch,J.: Analýza vzdČlávacích programĤ z hlediska zamČstnatelnosti absolventĤ. Praha,
Tauris, 2000.
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Výuka cizích jazykĤ je povinnou souþástí kurikula maturitních i uþebních oborĤ, úroveĖ
výuky je však þasto nízká, a to i vlivem nedostateþné kvalifikace uþitelĤ.39 RozšíĜena je
pĜedevším výuka angliþtiny, nČmþiny a ruštiny. Ostatní jazyky, vþetnČ francouzštiny, jsou
rozšíĜeny prakticky zanedbatelnČ.
Souþástí kurikula odborného vzdČlávání se postupnČ od 90. let stala i podpora
podnikatelských dovedností. Byl zaveden nový pĜedmČt, který zahrnuje témata jako
založení vlastní živnosti nebo firmy a rozvoj manažerských a podnikatelských dovedností.
V tĜíletých uþebních programech pokrývá základy podnikání, v maturitních programech je již
zábČr širší a þasto zahrnuje i práci ve „fiktivních“ þi studentských firmách. ZamČstnavatelé se
podílejí na rozvoji podnikatelských dovedností prostĜednictvím odborných praxí pro studenty.
Dovednosti vážící se k orientaci ve svČtČ práce se také postupnČ stávají souþástí odborného
kurikula. Studenti získávají základní informace o trhu práce v rámci poradenství
poskytovaného Informaþními a poradenskými stĜedisky pĜi úĜadech práce. Byla vypracována
metodika pro výuku úvodu do svČta práce vþetnČ e-learningového programu pro vzdČlávání
uþitelĤ. Integrace této problematiky do výuky není však pro školy závazná a je zcela
v pravomoci ĜeditelĤ škol.
Z uvedeného vyplývá, že významný pokrok v inovacích kurikula nastal zejména v koncepci
jeho obsahu a požadovaných nových kompetencích. Zásadní prosazení nových zpĤsobĤ
výuky se však oþekává až s implementací nového Školského zákona.
Školský zákon platný od 1. ledna 2005 legislativnČ zakotvil zmČny v kurikulární politice. Na
centrální úrovni jsou vytváĜeny tzv. rámcové vzdČlávací programy (RVP), které pĜedstavují
snahu o zásadní posun ke kurikulu založenému na kompetencích a stanovují vedle obsahu
vzdČlání i požadované výstupní kompetence absolventĤ. RVP jsou pak základem pro tvorbu
školních vzdČlávacích programĤ. Do konce r. 2003 bylo vytvoĜeno více jak 20 RVP, které
pokrývají cca 70 % žákĤ v odborném vzdČlávání a pĜípravČ40 a jejich využití bylo a bude i
nadále pilotnČ ovČĜováno pĜed jejich zavedením do praxe41. Tvorbu RVP koordinují
pracovníci NÚOV, kteĜí spolupracují vždy s pĜíslušnou oborovou skupinou (viz výše). Tvorba
RVP je nároþný proces, který zahrnuje nČkolikakolové projednávání se všemi
zainteresovanými subjekty (uþiteli, školskými asociacemi, sociálními partnery, profesními
asociacemi, regionálními školskými orgány) a koneþné schválení MŠMT.
Významnou souþástí RVP jsou i klíþové kompetence, které v zásadČ zahrnují dovednosti
komunikovat, pracovat s informacemi, pracovat v týmu, Ĝešit problémy a rozvoj schopnosti
uþit se. Jsou koncipovány jako pĜenositelné kompetence, které každý þlovČk potĜebuje
v osobním životČ i pĜi pracovním uplatnČní. Metodická doporuþení k integraci klíþových
kompetencí do kurikula jsou zamČĜena zejména na realizaci projektové výuky, a to již od
poloviny 90. let, kdy byl realizován projekt Reformy odborného vzdČlávání – PHARE VET.42
Na základČ RVP budou školy tvoĜit své školní vzdČlávací programy (ŠVP). V konkrétním
ŠVP budou zohlednČny jak cíle celonárodní politiky, tak zámČry a požadavky na vzdČlávání
vycházející z konkrétního prostĜedí sociálních partnerĤ školy a regionu, ve kterém pĤsobí. Pro

39

Podle výsledkĤ projektu PĜístup mladých lidí ke vzdČlávání a jejich profesní uplatnČní (kód LS02G) programu
LS Výzkum pro státní správu Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy MŠMT, NÚOV, 2003.
40
Obejdeme se i bez rámcových programĤ. Uþitelské noviny, r. 106, þ. 44 2003. s. 11.
Výroþní zpráva NÚOV. Praha NÚOV, 2004.
41
Projekt POSUN. Praha NÚOV, 2003.
42
Od pilotních škol k reformní strategii. Praha NVF, 1998.
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tvorbu školních vzdČlávacích programĤ jsou vytváĜeny metodické materiály, které mají
pomoci jejich tvĤrcĤm na školách.
Velká pozornost se vČnuje zlepšení informaþní gramotnosti. V r. 2000 byla proto pĜijata
Koncepce státní informaþní politiky ve vzdČlávání43. Cílem 1. etapy realizace (do r. 2005)
je vytvoĜení podmínek umožĖujících úþelné a efektivní zavedení ICT do výuky škol a
následnČ dosažení informaþní gramotnosti absolventĤ škol; dále využití ICT jako bČžného
pracovního nástroje uþitele u 75 % uþitelĤ; a vytvoĜení podmínek pro zapojení škol do
systému celoživotního vzdČlávání obþanĤ v oblasti ICT. (viz Téma 6.1)

43

Koncepce státní informaþní politiky ve vzdČlávání. Praha: MŠMT, 2000.
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Téma 8:
8.1

Hodnocení výsledkĤ vzdČlávání – uznávání a mobilita
Hodnocení formálního vzdČlávání – obecný rámec

V souþasné dobČ jsou v ýeské republice na národní úrovni formálnČ uznávány v zásadČ
pouze výstupy formálního poþáteþního odborného vzdČlávání a jemu odpovídajícího
vzdČlávání „druhé šance“ v rámci vzdČlávání dospČlých na školách; výstupy tzv.
normativního vzdČlávání k získávání a obnovování speciálních tzv. odborných zpĤsobilostí,
které jsou formálním pĜedpokladem pro výkon nČkterých þinností (napĜ. prĤkazy k Ĝízení
nČkterých dopravních prostĜedkĤ, sváĜeþské prĤkazy þi prĤkazy revizních technikĤ, soudních
aj. znalcĤ atp.) a výstupy akreditovaných rekvalifikaþních kursĤ, nabízených pĜedevším
tzv. registrovaným uchazeþĤm o práci a dalším zájemcĤm o zamČstnání. (viz Téma 5.2)
Formální poþáteþní odborné vzdČlávání
Certifikáty vydávané ve formálním vzdČlávání se Ĝídí legislativou MŠMT44, která vymezuje
kromČ jiného také zpĤsoby hodnocení pĜíslušných programĤ a vydávání certifikátĤ (dokladĤ o
jejich úspČšném ukonþení).
Mimo regulované profese nejsou certifikáty formálního odborného vzdČlávání a pĜípravy
právnČ závaznou podmínkou pro výkon konkrétní profese - o požadavcích týkajících se
úrovnČ a oboru vzdČlání zamČstnancĤ rozhoduje fakticky zamČstnavatel. PĜesto bývá na trhu
práce obvykle požadováno formální vzdČlání vhodného oboru a odpovídající úrovnČ.
Všeobecné a odborné formální vzdČlání maturitní úrovnČ je právnČ rovnocenné (existují
pouze maturitní obory typu ISCED 3A). Certifikáty odborného vzdČlávání získané na této
úrovni plní formálnČ nezávaznou kvalifikaþní funkci a formálnČ závaznou vzdČlávací
funkci, a jsou podmínkou vstupu do terciárního vzdČlávacího sektoru.
ZávČreþné zkoušky a certifikace jsou za souþasného stavu provádČny komisionálnČ školami
jako veĜejné zkoušky podle centrálnČ stanovovaných pĜedpisĤ o jejich obsahu a pĜedevším
prĤbČhu. ýleny zkušebních komisí doposud mohli, ale nemuseli být, zástupci sociálních
partnerĤ. Nový školský zákon platný od r. 2005 již stanovuje úþast sociálních partnerĤ ve
zkušebních komisích u oborĤ stĜedního vzdČlávání s výuþním listem jako povinnou.
Na maturitní a nižší úrovni je k hodnocení výkonu žákĤ využíváno pČti stupĖové škály (1=
výbornČ; 5=nedostateþnČ), v terciárním vzdČlávacím sektoru se užívá škála þtyĜstupĖová
(1=výbornČ; 4=nedostateþnČ). ZávČreþná zkouška je považována za úspČšnou, pokud žádná
její þást není hodnocena stupnČm nedostateþnČ. Spoleþné rysy uplatĖované pĜi hodnocení
výsledkĤ vzdČlávání žákĤ a studentĤ v rámci stĜedních odborných uþilišĢ a stĜedních
odborných škol jsou následující:
x
x
x

v prĤbČhu studia je realizováno formativní i sumativní hodnocení;
neexistuje obecný popis výkonu žáka þi studenta vztažený ke klasifikaci;
neexistují standardy pro hodnocení výsledkĤ žákĤ v prĤbČhu studia;

44

Školský zákon, Vyhláška MŠMT þ. 354/1991 Sb., o stĜedních školách, Vyhláška MŠMT. 442/1991 Sb., o
ukonþování studia ve stĜedních školách a uþilištích ve znČní zákona þ. 138/1995 Sb.
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x
x
x

v závČru studia skládají žáci a studenti obsáhlé závČreþné zkoušky, podle legislativy
má být hodnocen aktuální výkon žáka þi studenta bez vztahu k jeho pĜedchozím
studijním výsledkĤm;
závČreþné zkoušky nejsou standardizovány (více níže);
hodnocení je proto velmi subjektivní záležitostí (odhaduje se rozptyl
dvouklasifikaþních stupĖĤ, tzn. výkon žáka, který je na škole A ohodnocen jako
dobrý, mĤže být na škole B ohodnocen jako velmi dobrý a na škole C jako
dostateþný).

Hodnocení studentĤ VOŠ principiálnČ odpovídá hodnocení studentĤ na vysokých školách. Na
závČr studia studenti skládají absolutorium. (viz Téma 4)
Všechny závČreþné zkoušky realizované v rámci nČkterého z programĤ odborného vzdČlávání
a pĜípravy jsou buć zcela (v programech s výuþním listem - ISCED 3C) nebo v pĜevažující
þásti zamČĜeny na ovČĜování výsledkĤ žáka þi studenta v odborné složce studia. Maturitní
zkouška (programy ISCED 3A) obsahuje i þást zamČĜenou na ovČĜování výsledkĤ žáka
v oblasti všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ. V souþasné dobČ je povinným maturitním
pĜedmČtem þeský jazyk a buć matematika nebo cizí jazyk (záleží na rozhodnutí žáka).
Povinnou souþástí absolutoria (ISCED 5B) je cizí jazyk.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkĤm certifikace, zejména neexistence standardĤ pro
hodnocení výkonĤ žákĤ, jsou pĜipravena nová pravidla pro ukonþování studia v odborném
vzdČlávání a pĜípravČ (závČreþné zkoušky v uþebních oborech a maturitní zkoušky ve
studijních oborech).
Po roce 2007 vstoupí v platnost reforma maturitní zkoušky (úroveĖ ISCED 3A), která se
v nové koncepci bude skládat ze dvou þástí – spoleþné a profilové. Spoleþná þást zkoušky je
v kompetenci státu, je pĜipravena centrálnČ, centrální je i hodnocení. Skládá se ze zkoušky
z mateĜského jazyka, cizího jazyka a volitelné zkoušky (student volí z nabídky matematika,
obþanský a spoleþenský základ, pĜírodovČdnČ-technický základ þi informaþnČ-technologický
základ). Uvedené pojetí umožní standardizaci zkoušek, zvýší transparentnost zkoušky a
následnČ i relevantnost maturitního vysvČdþení a jeho využitelnost pĜi vstupu na další þást
vzdČlávací dráhy, zejména do terciárního vzdČlávání. Profilová þást maturitní zkoušky je
v kompetenci Ĝeditele školy. PĜihlíží k charakteristice studijního oboru, profilu absolventa,
stanoveným cílovým kompetencím a pĜíslušnému vzdČlávacímu programu. Tato þást
maturitní zkoušky umožní škole výraznou profilaci, která je v odborném vzdČlávání zvláštČ
dĤležitá.
Podle nového školského zákona se závČreþná zkouška v oborech vzdČlání, v nichž se
dosahuje stĜedního vzdČlání s výuþním listem (ISCED 3C), skládá z písemné zkoušky,
z ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku. NovČ je v zákonČ zakotvena
povinnost jmenovat do zkušební komise odborníka z praxe. Dosavadní legislativa totiž
neumožĖovala, aby byl sociální partner právoplatným þlenem zkušební komise - pokud byl
pĜizván k závČreþné zkoušce, mohl klást žákovi otázky, nepodílel se však na jeho hodnocení.
Komplexní Ĝešení problematiky ukonþování pĜípravy v uþebních oborech podporuje
systémový projekt „KVALITA – VytvoĜení komplexního systému monitorování a hodnocení
vþetnČ zĜízení Centra pro zjišĢování výsledkĤ vzdČlávání“, který bude MŠMT a partneĜi
realizovat s podporou z Evropského sociálního fondu. Koncepþním východiskem projektu
jsou evaluaþní standardy, které stanovují odborné kompetence pro jednotlivé obory vzdČlání
a kritéria pro jejich hodnocení. Evaluaþní standardy budou v projektu propojovány s tvorbou
jednotného zadání závČreþných zkoušek. Do konce roku 2008 bude jednotné zadání
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závČreþných zkoušek navrženo a pilotnČ ovČĜeno ve všech oborech vzdČlání úrovnČ ISCED
3C.
Normativní vzdČlávání
Nedostatek všeobecnČ platné právní úpravy uznávání neformálního vzdČlávání zpĤsobil, že
v mnoha konkrétních právních pĜedpisech, které jsou v gesci MPSV þi pĜíslušných
odvČtvových ministerstev (zvl. zemČdČlství, prĤmyslu a obchodu, zdravotnictví, vnitra,
spravedlnosti, obrany) existují dílþí specifické úpravy rĤzných forem zejména dalšího
profesního vzdČlávání nebo ovČĜování kvalifikace. TČchto právních pĜedpisĤ je znaþné
množství a týkají se napĜ. uznávání odborné zpĤsobilosti pracovníkĤ v elektrotechnice45,
odborné zpĤsobilosti þlenĤ posádky lodí46, odborné zpĤsobilosti osob pĜi provozování dráhy a
drážní dopravy47, zdravotnictví48, apod. Podle pĜíslušných pĜedpisĤ je u nich podmínkou pro
získání pĜíslušného osvČdþení buć absolvování pĜíslušné pĜípravy nebo jen složení
pĜíslušných zkoušek. Rozhodujícím kritériem je zde však to, že bez pĜíslušného formálního
osvČdþení není možné v praxi provádČt pĜíslušnou kvalifikovanou þinnost.
Rekvalifikaþní vzdČlávání
Kompetence k rekvalifikaþnímu vzdČlávání jsou rozdČleny mezi MPSV a MŠMT. MPSV
spolu s úĜady práce, které spadají do jeho kompetence, mají na starosti tvorbu nabídky tzv.
rekvalifikaþních programĤ, zatímco akreditaþní komise pĜi MŠMT má na starosti jejich
akreditaci vþetnČ rozhodování o povaze, funkci a právní platnosti vydávaných osvČdþení.
Absolventi akreditovaných rekvalifikaþních kursĤ získávají formálnČ uznávané celostátnČ
platné osvČdþení o kvalifikaci, které ovšem není ekvivalentem certifikátĤ získávaných ve
formálním vzdČlávacím systému. Zatím neexistuje totiž možnost formálního uznávání dílþích
kvalifikací, které by pĜi jejich akumulaci mohly vést k získání ekvivalentu certifikátu
uznávaného ve formálním vzdČlávání (na principu formálního uznávání výsledkĤ
neformálního vzdČlávání þi informálního uþení). PĜijímání tČchto certifikátĤ trhem práce není
proto zcela jednoznaþné, závisí na konkrétním poskytovateli a na kvalitČ tohoto vzdČlávání.

8.2

OceĖování a uznávání neformálního vzdČlávání a informálního uþení

Ucelená právní úprava, která by Ĝešila uznávání neformálního a informálního uþení v ýR
neexistuje. Tato situace omezuje ve svém dĤsledku úþast na celoživotním uþení. PĜestože až
na výjimky49 nejsou pro výkon povolání formální certifikáty závazným kvalifikaþním
pĜedpokladem, ztČžuje tato situace jak orientaci zamČstnavatelĤ pĜi výbČru nových
pracovníkĤ, tak profesní mobilitu zamČstnancĤ.
V rámci vzdČlávání dospČlých, pĜedevším ve vzdČlávání „druhé šance“, musí dospČlí pro
získání certifikátu ovČĜujícího stupeĖ vzdČlání absolvovat tytéž komplexní obory vzdČlávání
45

Vyhláška þ. 50/1978 Sb. O odborné zpĤsobilosti v elektrotechnice.
Zákon þ. 61/2000 Sb. o námoĜní plavbČ.
47
Zákon þ. 266/1994 Sb.o drahách.
48
Zákon þ. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti specializované zpĤsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta.
49
JmenovitČ stanovené regulované profese a legislativnČ vymezené þinnosti pro jejichž výkon je tĜeba pĜíslušné
osvČdþení.
46
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jako v poþáteþním odborném vzdČlávání a pĜípravČ (liší se pouze formy vzdČlávání). Nebere
se pĜitom ohled na individuální rĤznost pĜedchozího formálního vzdČlání, na reálný stav
osobních kompetencí ani na individuální cíle, jež tito lidé opČtným vstupem do vzdČlávacího
systému sledují.
Ti, kteĜí nesplĖují kvalifikaþní podmínky pro provozování nČkteré Ĝemeslné živnosti podle
Zákona o živnostenském podnikání50 mají možnost vykonat tzv. kvalifikaþní zkoušku.
ÚspČšné vykonání této kvalifikaþní zkoušky pĜed komisí složené ze zástupcĤ živnostenského
úĜadu, pĜíslušné stĜední odborné školy nebo stĜedního odborného uþilištČ pak nahrazuje
chybČjící odbornou zpĤsobilost.
Vzhledem k této situaci jde pĜedevším o to, aby:
x byla dospČlým umožnČna potĜebná rĤznost cest k dosažení certifikátĤ získávaných
v poþáteþním odborném vzdČlávání (zvláštČ maturitní zkoušky jako formálnČ
vyžadovaného pĜedpokladu pro vstup do obou typĤ terciárního vzdČlávání);
x bylo umožnČno uznání disponibilních reálných osobních kompetencí bez ohledu na
místo a zpĤsob jejich nabytí.
ObČ tyto otázky budou, kromČ jiného, Ĝešeny v pĜipravovaném zákonu o dalším
vzdČlávání. Návrh VČcného zámČru51 tohoto zákona pĜedpokládá, že základním systémovým
rámcem pro uznávání výsledkĤ neformálního a informálního uþení bude národní soustava
kvalifikací odvozená z národní soustavy povolání, kterou spravuje MPSV. Pro každou
kvalifikaci zaĜazenou do této soustavy bude vytvoĜen evaluaþní standard, který má
pĜedstavovat standardizovaný popis zpĤsobilostí, jejichž osvojení je nutné ovČĜit, aby bylo
možné uznat odpovídající kvalifikaci. Evaluaþní standardy mají být vydávány MŠMT, které
je bude zpracovávat ve spolupráci s jednotlivými profesními sdruženími a ve spolupráci
s resortními ministerstvy v návaznosti na národní soustavu povolání.
OvČĜení dosažených zpĤsobilostí se podle návrhu vČcného zámČru zákona provede
porovnáním prokázaných zpĤsobilostí s pĜíslušným evaluaþním standardem. Toto ovČĜování
výsledkĤ neformálního a informálního uþení má provádČt tzv. autorizovaná osoba jmenovaná
organizací povČĜenou MŠMT. Autorizovanými osobami mohou být fyzické i právnické
osoby, navržené v rámci oboru své pĤsobnosti profesními sdruženími, které mají požadované
vzdČlání a odbornou zpĤsobilost v oboru, pro který je autorizace udČlována, a mají odbornou
praxi v pĜedepsané délce. OvČĜení zpĤsobilosti se má provádČt zkouškou, o kterou má mít
možnost požádat každý, kdo získal nezbytnou zpĤsobilost pro vykonání zkoušky. Forma
zkoušky mĤže být ústní, písemná nebo praktická a je dána nároky na vykonávané pracovní
þinnosti. Dokladem o osvojení a prokázání odborných zpĤsobilostí je osvČdþení, které se
váže na pĜíslušnou kvalifikaci. Souþástí osvČdþení má být i výþet získaných zpĤsobilostí.
OsvČdþení jako uznaný výsledek neformálního nebo informálního uþení mají být uznatelná
v systému poþáteþního vzdČlávání i na trhu práce.
V rámci poþáteþního vzdČlávání provede uznání výsledkĤ neformálního nebo informálního
uþení na základČ vydaných osvČdþení Ĝeditel pĜíslušné školy, který mĤže napĜ. pĜijmout žáka
do vyššího roþníku nebo vydat doklad o ukonþeném formálním stupni vzdČlání, pĜípadnČ
urþit, které dodateþné zkoušky musí uchazeþ vykonat, aby stupeĖ vzdČlání získal.
Na uplatnČní tČchto osvČdþení na trhu práce nebude ovšem právní nárok. V ýR neexistuje (až
na dĜíve uvedené výjimky) pĜímý, tj. legislativnČ závazný vztah jednotlivých zamČstnání
(výkonu urþitých prací nebo povolání) a kvalifikace dosažené vzdČláváním a pĜípravou na
50
51

Zákon þ 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
Návrh VČcného zámČru zákona o dalším vzdČlávání. Pracovní materiál MŠMT, Praha, Ĝíjen 2004.
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povolání. Posouzení kvalifikaþních pĜedpokladĤ uchazeþe o zamČstnání je záležitostí
zamČstnavatele. Mzdy, pĜípadnČ mzdové tarify jsou v nestátní sféĜe upravovány vnitĜními
podnikovými pĜedpisy, vycházejícími ze Zákona o mzdČ52, eventuelnČ jsou záležitostí
kolektivního vyjednávání. OsvČdþení nebudou mít tedy ani z tohoto hlediska nárokový
charakter.

52

Zákon þ. 1/1992 Sb. o mzdČ, odmČnČ za pracovní pohotovost a o prĤmČrném výdČlku.
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Téma 9:
Poradenství v oblasti vzdČlávání, volby povolání a profesního
rozvoje
9.1

Stávající systém kariérového poradenství v ýR a strategie jeho dalšího rozvoje

V souþasné dobČ jsou v ýeské republice služby kariérového poradenství rozvíjeny pĜevážnČ
ve dvou vedle sebe pĤsobících systémech. První z nich je souþástí resortu Ministerstva
školství, mládeže a tČlovýchovy (MŠMT), druhý resortu Ministerstva práce a sociálních
vČcí (MPSV). Oba mají spoleþný cíl - poskytování služeb, které mají pĜispívat k optimalizaci
Ĝešení problémĤ seberealizace, tj. pĜi rozhodování o výbČru optimální profesní orientace,
vzdČlávací cesty, kariéry a s tím souvisejících specifických situací v osobním životČ.
Služby kariérového poradenství poskytované ve školách a školských poradenských
zaĜízeních v pĤsobnosti resortu MŠMT jsou orientovány pĜedevším na pomoc pĜi Ĝešení
otázek a problémĤ, se kterými se dČti a mládež potýkají v prĤbČhu svého studia, pĜi úvahách o
zmČnČ þi výbČru dalšího vzdČlávání.
Systém poradenských služeb v rámci resortu MPSV – Správy služeb zamČstnanosti je
soustĜedČn zejména na Ĝešení problémĤ pĜechodu mezi školou a zamČstnáním a dále na
podporu aktivního a samostatného rozhodování pĜi vyhledávání optimálního pracovního
uplatnČní.
Oba tyto systémy jsou doplnČny poradenskými službami, které poskytuje Ĝada dalších
poskytovatelĤ, zejména zamČstnavatelé, zamČstnavatelské svazy a poradenské subjekty,
které spadají do pĤsobnosti resortu ministerstva prĤmyslu a obchodu, ale i další subjekty.
Národní informaþní stĜedisko pro poradenství (National Resource Centre for Vocational
Guidance), které je souþástí celoevropské sítČ Euroguidance pracující v rámci evropského
programu Leonardo da Vinci, bylo založeno v roce 1998. Jedním z hlavních cílĤ Národního
informaþního stĜediska pro poradenství je podpora evropského rozmČru spolupráce v
poradenství. PĜispívá také k rozšíĜení spolupráce mezi jednotlivými poradenskými systémy na
národní úrovni.
V roce 2004 byl v resortu MŠMT zpracován návrh národní politiky rozvoje kariérového
poradenství v ýR. Úloha kariérového poradenství je zde vnímána v kontextu principu
celoživotního uþení jako významný nástroj strategie rozvoje lidských zdrojĤ a nástroj se
zásadním potenciálem v oblasti prevence nezamČstnanosti. Politika definuje strategické cíle a
zpĤsoby jejich naplnČní - napĜ. zefektivnČní a posílení služeb kariérového poradenství,
propojení systému kariérového poradenství horizontálnČ (meziresortnČ a mezi centrální a
krajskou úrovní) a vertikálnČ (garantující všem klientĤm prĤchodnost celým systémem),
rozvíjení služeb kariérového poradenství na úrovni škol, propojení poradenské a vzdČlávací
þinnosti ve školách, realizace informaþního systému o uplatnČní absolventĤ na trhu práce atd.
NČkteré cíle budou naplĖovány i s podporou Evropského sociálního fondu.
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Systém poradenských služeb v oblasti vzdČlávání a zamČstnanosti v ýR a funkþní vztahy
mezi jeho složkami53

MPSV SSZ

MŠMT

Kraj, obec

MPO

ÚĜady práce *)
IPPP

Agentura pro podporu
podnikání a investic
CzechInvest **)

Odd.zprostĜedkování
Odd.poradenství

Pedagogicko- psychologické
poradny (PPP)

Informaþní a
poradenské
stĜedisko (IPS)

Školy kromč vysokých
Speciální pedagogická

Výchovný
poradce

Školní
psycholog

Centra bilanþní
diagnostiky

Region. poradenská a inform.
stĜediska pro podnikatele
(RPIC)
(dotované soukr.firmy)

Vysoké školy
Poradenská stĝediska VŠ

NVF - Národní informaþní stĜedisko
pro poradenství
(Leonardo da Vinci - mezinárodní
síĢ Euroguidance)
NÚOV - oddČlení
kariérového poradenství

Informaÿní centra pro
mládež (ICM)
ÚIV – Zákaznické
centrum

CSVŠ – odd. výzkumu

Personální agentury (soukromé firmy)

Akademické inform.centrum
(AIC)
(projekt Open Society Fund
a VzdČlávací nadace J.
Husa)

VysvČtlivky :
TmavČ šedivé jsou Ĝídící instituce, šedivé jsou metodické instituce, bílé jsou vlastní poradenské instituce.
pĜímé Ĝízení a financování
metodická pomoc
þásteþné financování pomocí grantĤ a dotací
financování, nikoliv pĜímé Ĝízení
*) ÚĜad práce má ještČ mnoho dalších útvarĤ
**) Do konce roku 2003 Agentura pro rozvoj podnikání. Agentura pro podporu podnikání a investic
(CzechInvest) vznikla dne 2. 1. 2004 z rozhodnutí ministra prĤmyslu a obchodu o slouþení CzechInvestu
s dalšími dvČma agenturami (Agenturou pro rozvoj podnikání a CzechIndustry).

53

Poradenské služby v oblasti vzdČlávání a zamČstnanosti – národní dotazník (ýeská republika), OECD, 2003.
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Poradenský systém v pĤsobnosti MŠMT
Na souþasném systému kariérového poradenství v pĤsobnosti MŠMT se podílejí následující
subjekty: rezortní útvary MŠMT, školy a školská poradenská zaĜízení.
Rezortní ústavy MŠMT mají zejména koncepþní, metodické a koordinaþní úkoly v oblasti
rozvoje školské soustavy, tedy i v oblasti kariérového poradenství. Institut pedagogickopsychologického poradenství metodicky podporuje poradenské služby ve školství a
poskytuje pomoc pĜi zvyšování kvality a efektivity jejich poskytování. Institut rovnČž
zabezpeþuje vzdČlávání specificky zamČĜené na problematiku poskytování poradenských
služeb, zabývá se tvorbou a zavádČním nových metod psychologické, speciálnČ pedagogické
a pedagogické diagnostiky. Národního ústav odborného vzdČlávání se vedle tvorby
koncepce odborného vzdČlávání a strategie jejího uskuteþĖování zamČĜuje i na výzkumnou,
metodickou a informaþní þinnost v oblasti kariérového poradenství a podporu výuky úvodu
do svČta práce. Souþástí ústavu je Centrum kariérového poradenství poskytující informace
o vzdČlávací nabídce stĜedního a vyššího odborného školství a o studijních a uþebních
oborech stĜedních škol. Ústav rovnČž pracuje na tvorbČ integrovaného informaþního systému
o uplatĖování absolventĤ škol ISA a zprostĜedkovává rĤzným skupinám uživatelĤ informace
o uplatnitelnosti absolventĤ škol na trhu práce.
Ve školách jsou koordinátory poradenských služeb výchovní poradci. Ze zákona jejich
funkci zĜizují všechny základní i stĜední školy. Jsou zároveĖ uþiteli. UþitelĤm-výchovným
poradcĤm se podle poþtu žákĤ na škole snižuje míra pĜímé vyuþovací þinnosti. Jsou
metodicky vedeni pĜíslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou a ve spolupráci
s ostatními uþiteli, Ĝeditelem školy, rodiþi a specializovanými poradenskými pracovišti plní
úkoly poradenství v oblasti vzdČlávání, výchovy a podpory profesní orientace žákĤ. Na
školách dále pĤsobí školní metodik prevence sociálnČ-patologických jevĤ a mohou pĤsobit
školní psychologové a školní speciální pedagogové.
Poþínaje školním rokem 2000/2001 bylo do vzdČlávacích programĤ stĜedních škol zaĜazeno
uþivo úvodu do svČta práce. Jde o komplex tematických celkĤ, které mají sloužit k rozvoji
osobnostních pĜedpokladĤ pro orientaci a flexibilitu na trhu práce. Jednotlivé tematické celky
mají být realizovány v souþinnosti se službami kariérového poradenství ve školách. Výuka
Úvodu do svČta práce na školách je však limitována pĜedevším chybČjící pĜípravou uþitelĤ na
výuku tohoto pĜedmČtu. Proto byl zpracován Metodický návod pro uþitele a Metodika výuky
uþiva úvodu do svČta práce. Problematika úvodu do svČta práce je zakotvena v novČ
vytváĜených rámcových vzdČlávacích programech pro stĜední odborné vzdČlávání v podobČ
prĤĜezového tématu ýlovČk a svČt práce.
Od školního roku 2000/2001 je souþástí základního vzdČlávání výchova k volbČ povolání.
PĜipravuje žáky na pĜechod ze základní školy na školu stĜední a do svČta práce. ZamČĜuje se
na utváĜení a rozvíjení dovedností, které jsou pĜedpokladem pro budoucí úspČšné zaþlenČní
žákĤ do pracovního života a uþí je orientovat se v dĤležitých kariérových informacích.
VzdČlávací oblast ýlovČk a svČt práce je integrální souþástí rámcového vzdČlávacího
programu pro základní (a gymnaziální) vzdČlávání.
Na poradenské služby poskytované ve školách navazuje þinnost školských poradenských
zaĜízení – pedagogicko-psychologických poraden, speciálnČ pedagogických center, stĜedisek
výchovné péþe a informaþních stĜedisek pro mládež.
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Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou umístČny ve všech okresech a poskytují
poradenství v pĜípadech studijních a psychologických problémĤ a problémĤ s chováním.
Hlavní souþástí jejich þinnosti je pĜímá práce s dČtmi, žáky a jejich rodiþi, a to jak formou
individuální péþe, tak formou skupinové práce s dČtmi a žáky. Kariérové poradenství
poskytované PPP vychází z pedagogicko-psychologické diagnostiky schopností,
osobnostních charakteristik, zájmĤ a dalších individuálních pĜedpokladĤ vhodné vzdČlávací a
profesní dráhy žákĤ.
SpeciálnČ pedagogická centra (SPC) poskytují poradenství cílové skupinČ dČtí a mládež se
zrakovým, sluchovým, tČlesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami
komunikace.
StĜediska výchovné péþe (SVP) poskytují služby kariérového poradenství jako souþást
preventivnČ výchovné péþe o dČti a mládež s rizikem þi s projevy poruch chování a
negativních jevĤ v sociálním vývoji.
Informaþní centra pro mládež, kde se soustĜećují vyþerpávající informace o vzdČlávacích
možnostech pro všechny vČkové kategorie; tvoĜí asociaci informaþních a poradenských center
pro mládež (www.icm.cz).
Poradenský systém v pĤsobnosti MPSV
V resortu MPSVse poskytování služeb kariérového poradenství zaþalo systematicky rozvíjet
od poþátku 90. let, kdy byly novČ zĜizovány úĜady práce. NadĜízeným orgánem úĜadĤ práce je
MPSV - Správa služeb zamČstnanosti. ÚĜady práce poskytují všem obþanĤm poradenské
služby spojené s hledáním a zprostĜedkováním zamČstnání, s volbou nebo zmČnou povolání, s
odbornou výchovou, rekvalifikacemi a s pracovnČprávní problematikou. Celkem bylo zĜízeno
77 úĜadĤ práce (v každém bývalém okresním mČstČ), 182 poboþek - tedy 259 kontaktních
míst pro klienty.
Veškerou poradenskou þinnost na úĜadech práce je možno dČlit na:
x základní – prolínající se všemi þinnostmi ÚP, pĜi kterých dochází k vzájemnému
kontaktu klienta a pracovníka ÚP;
x odbornou - realizuje se pĜevážnČ v Informaþních a poradenských stĜediscích (IPS)
úĜadĤ práce a jde o poradenské služby související s volbou a zmČnou povolání;
x specializaþní - posuzuje pĜimČĜenost pracovní dráhy pro konkrétního jedince z
hlediska jeho schopností, potĜeb, cílĤ a celkové orientace, vþetnČ osobního zázemí a
zdravotního stavu. Realizuje se prostĜednictvím odborných poradcĤ, psychologĤ a sítČ
bilanþnČ-diagnostických pracovišĢ.
Informaþní a poradenské stĜedisko (IPS) je zĜízeno u každého úĜadu práce a slouží
pĜedevším pro pomoc pĜi volbČ profesní orientace mládeže a dospČlých. K tomuto úþelu je
zde široká škála informaþních materiálĤ a médií urþená pĜevážnČ k „samoobslužnému“
prohlížení klienty (zejména popisy povolání a pĜíruþky o vzdČlávací nabídce), tak
softwarových produktĤ (zejména programy pro volbu povolání a programy se vzdČlávací
nabídkou), tak videokazet (filmy o povoláních a o profesních smČrech). V IPS je také
pĜítomen poradce pro volbu povolání, pĜipravený vČnovat se každému klientovi.
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V roce 2000 vznikla základní síĢ bilanþnČ diagnostických pracovišĢ úĜadĤ práce, a to na
tČch úĜadech práce, které již obdobné psychologické služby prĤbČžnČ vykonávaly v rámci
specializovaného poradenství a mČly tudíž i odpovídající odborné personální obsazení.
Protože odborná personální kapacita jednotlivých úĜadĤ práce je omezená, zvýšila se možnost
zajištČní bilanþnČ diagnostických služeb pro potĜeby úĜadĤ práce tím, že síĢ bilanþnČ
diagnostických pracovišĢ úĜadĤ práce byla postupnČ rozšíĜena o externí pracovištČ, kterých je
v souþasné dobČ pČtadvacet. ÚĜady práce mohou s externími bilanþnČ diagnostickými
pracovišti, která získala povČĜení MPSV, smluvnČ zabezpeþovat bilanþnČ diagnostické služby
pro své klienty. Externí pracovištČ jsou povinna respektovat jednotný metodický postup
služeb zamČstnanosti a dodržovat Chartu kvality.
Po vstupu ýR do EU zaþala v rámci úĜadĤ práce fungovat také informaþní a poradenská síĢ
EURES, kam se mĤže obrátit každý obþan, který má zájem pracovat v jiné þlenské zemi.
EURES poradci poskytnou zájemci individuální poradenství a služby podle jeho požadavkĤ.

9.2

Hlavní cílové skupiny v oblasti kariérového poradenství

Služby pro mládež
Souþasný stav je výsledkem postupného vývoje školského poradenského systému, jehož
hlavní prioritou dlouhodobČ bylo pĜedcházení výchovným a studijním problémĤm mladší a
mladé generace a jejich odstraĖování. Teprve v posledních dvou letech je kladen dĤraz také
na pĜípravu dČtí a mládeže pro výbČr budoucího povolání. K nejþastČjším metodám
poskytování kariérového poradenství na základních i stĜedních školách patĜí individuální a
skupinové poradenství. Vedle toho žáci mohou navštČvovat nejrĤznČjší veletrhy vzdČlávacích
pĜíležitostí, dny otevĜených dveĜí na školách, burzy práce aj. K dispozici je jim aĢ už ve
škole, pĜíp. ve specializovaných poradenských pracovištích Ĝada dalších informaþní zdrojĤ.
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Cílová skupina

Priority odborné péþe

Žáci základních škol

Poradenské služby v pĤsobnosti MŠMT:
x komplexní diagnostika vývojových poruch uþení, také pĜi
nejrĤznČjších vzdČlávacích nebo výchovných problémech,
x individuální i skupinová vyšetĜení profesní orientace s
následnými individuálními konzultacemi,
x sociometrická vyšetĜení školních kolektivĤ,
x prevence sociálnČ patologických jevĤ, prevence pĜedþasných
odchodĤ ze vzdČlávání
x intervenþní þinnost, pĜedevším v podobČ individuální
psychoterapie, která v odĤvodnČných pĜípadech navazuje na
stanovení diagnózy
x speciální poradenství pro mládež se zdravotním postižením a se
speciálními vzdČlávacími potĜebami
Poradenské služby v pĤsobnosti MPSV:
x samoobslužné databáze pro vyhledávání vzdČlávacích pĜíležitostí
x samoobslužné nástroje pro zjišĢování pĜedpokladĤ a zájmu o
povolání
x skupinové poradenství k volbČ povolání
x individuální poradenství a bilanþní diagnostika

Studenti stĜedních a
vyšších
odborných škol

Poradenské služby v pĤsobnosti MŠMT:
x testování studijních pĜedpokladĤ a pomoc pĜi studijní i profesní
orientaci, prevence pĜedþasných odchodĤ ze vzdČlávání,
x prevence sociálnČ patologických jevĤ
Poradenské služby v pĤsobnosti MPSV:
x samoobslužné databáze pro vyhledávání vzdČlávacích pĜíležitostí
a pracovních pĜíležitostí
x samoobslužné nástroje pro zjišĢování pĜedpokladĤ a zájmu o
povolání
x skupinové poradenství k volbČ povolání
x skupinové poradenství a job kluby k získání zamČstnání
x individuální poradenství k získání zamČstnání a bilanþní
diagnostika

Studenti vysokých škol

Poradenské služby v pĤsobnosti MŠMT:
x pedagogicko-psychologické služby, poradenství v otázkách volby
vzdČlávací a profesní dráhy
Poradenské služby v pĤsobnosti MPSV:
x samoobslužné databáze pro vyhledávání dalších vzdČlávacích
pĜíležitostí a pracovních pĜíležitostí
x skupinové poradenství a job kluby k získání zamČstnání
x individuální poradenství k získání zamČstnání a bilanþní
diagnostika
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Služby pro dospČlé
Poskytování poradenských služeb dospČlým prozatím není v ýR uspokojivČ Ĝešeno, protože
poradenství dospČlým Ĝeší primárnČ pouze resort MPSV. V resortu školství není poradenství
dospČlým v podstatČ poskytováno. Výjimku pĜedstavují poradenská centra nČkterých
rezortních ústavĤ MŠMT (Centrum kariérového poradenství NÚOV; Zákaznické a informaþní
centrum ÚIV; CSVŠ), kde se lze informovat i o možnostech dalšího vzdČlávání. V souþasné
dobČ se resort MŠMT jako jeden z ĜešitelĤ státní informaþní politiky v oblasti vzdČlávání
a celoživotního uþení
zabývá úkolem
vytvoĜit systém všeobecných, dostupných,
relevantních a spolehlivých informací o nabídce vzdČlávacích i výchovných aktivit pro
mládež i dospČlé. Podpora budování systému celoživotního poradenství je jednou
z koncepþních priorit resortu.
V resortu Ministerstva práce a sociálních vČcí poskytují dospČlým klientĤm, stejnČ jako
mládeži, své služby úĜady práce, zejména oddČlení zprostĜedkování, poradenství a
rekvalifikací, informaþní a poradenská stĜediska, job kluby a novČ i centra bilanþní
diagnostiky. V rámci politiky zamČstnanosti MPSV jsou hlavní cílovou skupinou tČchto
poraden tzv. uchazeþi o práci. Jsou to obþané, kteĜí z rĤzných dĤvodĤ ztratili zamČstnání,
hledají je prostĜednictvím úĜadu práce a dodržují pĜitom urþité podmínky (nepodnikají,
pravidelnČ docházejí na úĜad práce aj.). Další kategorií jsou tzv. zájemci o práci, kteĜí
zamČstnání mají, ale z rĤzných dĤvodĤ je chtČjí zmČnit, nebo jim hrozí ztráta zamČstnání.
Významnou kategorií s vysokou prioritou jsou absolventi škol (do dvou let po úspČšném
absolvování školy libovolného stupnČ). Dále je pozornost vČnována kategoriím obþanĤ, které
mají vstup na trh práce z nČjakého dĤvodu ztížený (napĜ. zdravotnČ postižení, pĜíslušníci
etnických minorit, obþané v pĜeddĤchodovém vČku apod.).
K dispozici je dospČlým také celá Ĝada informaþních zdrojĤ na Internetu. Mezi systémy
rozvíjené se státní podporou patĜí napĜ. databáze dalšího vzdČlávání DAT (www.dat.cz),
Integrovaný systém typových pozic – ISTP (obsahující komplexní informace o povoláních a
požadavcích na nČ vþetnČ požadavkĤ na kvalifikaci, a provedení analýzy zpĤsobilosti klienta
– www.istp.cz), registr sítČ škol a školských zaĜízení spravovaný Ústavem pro informace ve
vzdČlávání (www.uiv.cz), informace Centra kariérového poradenství – www.nuov.cz) aj.
Dostupné jsou také systémy realizované na komerþní bázi. Poradenské služby vČtšinou pouze
pro dospČlé klienty poskytují také soukromé poradenské spoleþnosti (napĜ. personální
agentury).
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9.3

Personální zajištČní služeb kariérového poradenství

Kategorie zamČstnancĤ pracujících ve službách kariérového poradenství
Školy (základní a stĜední)

Pedagogicko-psychologické
poradny (PPP)
Speciální poradenská centra (SPC)
Informaþní a poradenská stĜediska
VŠ
ÚĜady práce (odbory poradenství a
zprostĜedkování)
Informaþní a poradenská stĜediska
(IPS)
StĜediska bilanþní diagnostiky
Personální agentury, regionální
informaþní a poradenská centra
(RPIC) a další

x
x
x
x
x

výchovní poradci
školní psychologové
uþitelé uþiva výchova k volbČ povolání na ZŠ a
uþitelé uþiva úvod do svČta práce na SŠ
psychologové
speciální pedagogové

x

odborní poradci

x
x
x

poradci pro zprostĜedkování zamČstnání
odborní poradci pro zprostĜedkování zamČstnání
odborní poradci pro získání nebo volbu
zamČstnání
psychologové
odborní poradci pro získání nebo volbu
zamČstnání
zpravidla soukromé subjekty, jejichž struktury a
personální obsazení mohou být rĤzné

x
x
x

Základní kvalifikaþní pĜedpoklady pro výkon profesních þinností jednotlivých
poradenských pracovníkĤ (resort MŠMT)
x

x

x
x

x

Výchovný poradce - je zároveĖ uþitel, vysokoškolské vzdČlání magisterského stupnČ
je doplnČno postgraduálním kvalifikaþním studiem výchovného poradenství na
vysoké škole. V souþasné dobČ se ukazuje žádoucí, aby si výchovní poradci doplnili
vzdČlání v oblasti kariérového poradenství (Ĝada jich tak už uþinila), které dostateþnČ
reflektuje nové nároky kladené na proces volby povolání.
Školní psycholog - získává kvalifikaci þtyĜ-semestrálním postgraduálním studiem
(uvažuje se, že tento vzdČlávací program bude souþástí pregraduální pĜípravy).
Poradenské psychologické služby smí vykonávat jen pracovník s ukonþeným
vysokoškolským vzdČláním v oboru psychologie nebo pedagogika-psychologie.
SamostatnČ provádČt diagnostické a intervenþní (terapeutické) þinnosti smí provádČt
jen pracovník s poradenskou praxí ve školství v délce alespoĖ 1 rok.
Psycholog – získává kvalifikaci absolvováním magisterského studia na
pedagogických nebo filozofických fakultách v akreditovaných studijních programech.
Speciální pedagog - získává kvalifikaci absolvováním vysokoškolského vzdČlání
magisterského stupnČ na pedagogických fakultách s oborovou specializací.
SamostatnČ provádČt diagnostické a intervenþní þinnosti mĤže jen pracovník
s poradenskou praxí ve školství v délce alespoĖ 1 rok.
Uþitel výchovy k volbČ povolání (ZŠ) / úvodu do svČta práce (SŠ) – je zároveĖ
uþitel s aprobací v jiných pĜedmČtech; studium tohoto zamČĜení doposud nebylo
zaĜazeno do pregraduální pĜípravy budoucích pedagogĤ. Na podporu výuky tČchto
témat jsou organizovány zvláštní kurzy a vydávány metodické pomĤcky.
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V rámci dalšího vzdČlávání tČchto pracovníkĤ se poĜádají rĤzné tematicky zamČĜené
semináĜe, organizované Institutem pedagogicko-psychologického poradenství, pedagogickopsychologickými poradnami, úĜady práce þi pedagogickými centry. ZpĤsob zaĜazení tematiky
kariérového poradenství se rĤzní. ZámČrem, který vyplývá z Národní politiky rozvoje
kariérového poradenství je mj. také zpracování profesních standardĤ výchovného-kariérového
poradce a ovČĜení nové koncepce odborné pĜípravy tČchto poradcĤ v programech
pregraduálního studia a celoživotního vzdČlávání.
Základní kvalifikaþní pĜedpoklady pro výkon profesních þinností jednotlivých
poradenských pracovníkĤ (resort MPSV)
x
x
x
x

Poradci pro zprostĜedkování - stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou.
Odborní poradci pro zprostĜedkování - terciární vzdČlání na vyšší odborné nebo
bakaláĜské úrovni. Doporuþené obory jsou: sociální politika, právo, sociální práce,
ekonomika, veĜejné správní þinnosti.
Odborní poradci pro získání nebo volbu zamČstnání – terciární vzdČlání na vyšší
odborné nebo bakaláĜské úrovni. Doporuþené obory jsou: sociální politika,
pedagogika, právo, sociální práce.
Psychologové – vysokoškolské vzdČlání magisterského stupnČ v oboru psychologie

Koncepce dalšího vzdČlávání poradenských pracovníkĤ na úĜadech práce vychází
z modulového zpĤsobu vzdČlávání, který pĜedpokládá tĜi úrovnČ vzdČlávání:
x vstupní - vede k osvojení spoleþného základu (základní sociálnČ-psychologický
výcvik; právní minimum, základní orientace v problematice služeb zamČstnanosti);
x funkþní - vede k osvojení znalostí a dovedností potĜebných pro výkon konkrétní
pozice poradce;
x specializaþní - vede k získání znalostí a dovedností umožĖujících další profesní
rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb.
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Téma 10:

Financování - investice do lidských zdrojĤ

10.1 Základní informace týkající se financování vzdČlávání
Systém financování poþáteþního odborného vzdČlávání se odvíjí od systému státní správy a
samosprávy ve školství a od toho, zda se jedná o veĜejnou nebo soukromou školu.
V souvislosti s decentralizací veĜejné správy a s posílením územní samosprávy byly v roce
2001 pĜevedeny zĜizovatelské funkce stĜedního školství a vyšších odborných škol na kraje
(krajské úĜady). Kraje jsou zĜizovateli cca 76 % stĜedních odborných škol a uþilišĢ a cca 66 %
vyšších odborných škol.
Struktura škol poskytujících stĜední odborné vzdČlání podle zĜizovatele
školy
zĜizovatel

MŠMT
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo obrany
obec
kraj
soukromé
církev
celkem

poþet

školy
podíl v %

stĜední odborné vzdČlávání*)
1
0,1
4
0,3
4
0,3
7
0,5
1 054
76,2
296
21,4
17
1,2
1 383
100

poþet

podíl v %

vyšší odborné vzdČlávání
1
0,6
111
65,7
45
26,6
12
7,1
169
100

Pramen: Vlastní propoþty na základČ dat ve Statistické roþence školství 2002/2003, Výkonové ukazatele,
tab.A1.1.7, ÚIV.
*) Zahrnuje stĜední odborná uþilištČ i stĜední odborné školy.

ZodpovČdnost za financování je rozdČlena mezi zĜizovatele a MŠMT. Financování stĜedních
odborných škol a vyšších odborných škol se Ĝídí Školským zákonem54.
Financování vysokých škol je upraveno Zákonem o vysokých školách55. Tímto zákonem
získaly vysoké školy postavení veĜejných vysokých škol. Do jejich majetku byl pĜeveden
státní majetek potĜebný k plnČní pedagogické, výzkumné a veĜejné þinnosti. Na Ĝádné
hospodaĜení s tímto majetkem dohlíží správní rada, která musí být ustanovena v každé veĜejné
vysoké škole.
Zdrojem pĜíjmĤ soukromých vysokých škol je školné. Pokud je soukromá vysoká škola
obecnČ prospČšnou spoleþností56 mĤže získat dotaci od MŠMT. Dotaci musí využít na výuku
akreditovaných studijních programĤ a programĤ celoživotního vzdČlávání57 a na tvĤrþí
þinnost, která je s tČmito programy spojena.

54

Zákon o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání þ. 561/2004 Sb.
Zákon o vysokých školách þ. 111/1998 Sb.
56
Zákon þ. 248/1995 Sb., o obecnČ prospČšných spoleþnostech a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ.
57
Blíže o programech celoživotního vzdČlávání poskytovaných vysokými školami – viz Téma 5.3.
55
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VzdČlávání zamČstnancĤ je financováno zamČstnavatelem, zamČstnancem nebo participací
obou. ZamČstnavatel mĤže pĜi splnČní stanovených podmínek získat urþitý objem prostĜedkĤ
ze státního rozpoþtu jednak v rámci aktivní politiky zamČstnanosti, dále na základČ zákona o
investiþních pobídkách58 a také v rámci urþitých programĤ59.
Rekvalifikace uchazeþĤ a zájemcĤ o zamČstnání jsou financovány ze státního rozpoþtu,
z kapitoly Ministerstva práce a sociálních vČcí v rámci aktivní politiky zamČstnanosti60.
Rekvalifikace zajišĢují úĜady práce, pro úþastníky jsou poskytovány zdarma.

10.2 Financování poþáteþního odborného vzdČlávání a pĜípravy
PĜíjmy školské právnické osoby jsou stanoveny školským zákonem v následující struktuĜe:
a) finanþní prostĜedky ze státního rozpoþtu,
b) finanþní prostĜedky z rozpoþtĤ územních samosprávných celkĤ,
c) pĜíjmy z hlavní a doplĖkové þinnosti,
d) finanþní prostĜedky pĜijaté od zĜizovatele,
e) úplata za vzdČlávání a školské služby,
f) pĜíjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby,
g) dary a dČdictví.
VeĜejné stĜední odborné školství a VOŠ
U veĜejných škol zĜizovaných kraji jsou výdaje hrazeny jednak ze státního rozpoþtu,
z kapitoly MŠMT a jednak z rozpoþtu kraje. Z prostĜedkĤ státního rozpoþtu jsou školám
prostĜednictvím krajských rozpoþtĤ pĜidČlovány finanþní prostĜedky na úhradu výdajĤ (a)
vyplývajících z pracovnČ právních vztahĤ (mzdy a platy vþetnČ pojistného na sociální a
zdravotní pojištČní, pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti), (b) na uþební pomĤcky, školní
potĜeby a uþebnice poskytované bezplatnČ, (c) na další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ.
Z prostĜedkĤ krajských rozpoþtĤ jsou školám pĜidČlovány prostĜedky na úhradu provozních
výdajĤ a investiþních výdajĤ. V pĜípadČ, že zĜizovatelem školy je obec, potom jsou její
provozní a investiþní výdaje hrazeny z rozpoþtu obce. Obec mĤže na základČ svých priorit a
finanþní situace pĜispívat na úhradu jakýchkoli nákladĤ školám zĜízeným v jejich územním
obvodu. V pĜípadČ škol zĜizovaných ministerstvem jsou výdaje spojené se zabezpeþením
výuky, provozu školy i investiþní náklady hrazené z rozpoþtu ministerstva.
Financování z veĜejných rozpoþtĤ, na které mají školy nárok je založeno na normativech.
Republikové normativy stanoví MŠMT jako výši výdajĤ na vzdČlávání a školské služby
pĜipadající na jednoho žáka/studenta na kalendáĜní rok. Normativ na jednoho žáka/studenta je
závislý na typu školy (stĜední odborné uþilištČ, stĜední odborná škola, vyšší odborná škola) a
na oboru vzdČlávání. ProstĜedky se poskytují podle skuteþného poþtu žákĤ/studentĤ, nejvýše

58

Zákon o investiþních pobídkách þ. 72/2000 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. PĜed rokem 2000 byly investiþní
pobídky udČlovány individuálnČ na základČ Usnesení vlády ýR.
59
Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezamČstnaností,
schválený vládou ýR Usnesením þ. 566/2004 dne 2. 6. 2004. Operaþní program Rozvoj lidských zdrojĤ,
Jednotný programový dokument hl.m. Prahy pro cíl 3. Rámcový program pro podporu technologických center a
center strategických služeb (Usn. vlády 1238/2003).
60
Zákon o zamČstnanosti þ.435/2004 Sb. a Vyhláška þ. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazeþĤ o zamČstnání a
zájemcĤ o zamČstnání a o rekvalifikaci zamČstnancĤ.
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však do ministerstvem povoleného poþtu žákĤ/studentĤ. Finanþní prostĜedky jsou
poskytovány formou dotace do rozpoþtu kraje, a to na zvláštní úþet.
Kraj stanovuje tzv. krajské normativy, prostĜednictvím kterých rozepisuje celkový objem
prostĜedkĤ získaných ze státního rozpoþtu na jednotlivé školy v kraji. PĜi stanovování
krajských normativĤ vychází kraj zejména z (a) dlouhodobého zámČru vzdČlávání a rozvoje
vzdČlávací soustavy v kraji, (b) z rámcových vzdČlávacích programĤ, (c) z rozsahu pĜímé
výuky, (d) naplnČnosti tĜíd. Kraj musí postupovat podle metodiky zpracované MŠMT. Výše
krajských, stejnČ jako republikových normativĤ, je zveĜejĖována.
Ze státního rozpoþtu mohou být dále školám poskytovány prostĜedky na pokusná ovČĜování
a na rozvojové programy. Tyto výdaje nemají povahu mandatorních výdajĤ a závisí na tom,
jaké programy MŠMT v tom kterém období vyhlásí. KromČ toho mohou být zákonem o
státním rozpoþtu stanoveny také dotace, které slouží k þásteþné úhradČ provozních výdajĤ
škol zĜizovaných kraji.
Soukromé prostĜedky pĜedstavují pouze velmi omezený zdroj financování veĜejného
stĜedního odborného školství. Jde jednak o pĜíjmy, které získává škola z pronájmu svého
majetku, z poskytování služeb za úplatu nebo z doplĖkové hospodáĜské þinnosti. Tyto aktivity
mĤže škola realizovat pouze tehdy, pokud tím nedojde k narušení hlavní funkce. Škola mĤže
pĜijímat dary od jednotlivcĤ i firem. Soukromé prostĜedky jednotlivcĤ jsou vynakládány
zejména na nákup uþebnic a uþebních pomĤcek, které nejsou poskytovány zdarma.
Soukromé stĜední odborné školství a VOŠ
Ze státního rozpoþtu se poskytují finanþní prostĜedky i na þinnost soukromých škol a škol,
které byly zĜízeny registrovanými církvemi nebo náboženskými spoleþnostmi61 a které jsou
zaĜazeny do sítČ škol. Finanþní prostĜedky se poskytují na základČ smlouvy uzavĜené
mezi pĜíslušnou školou a krajským úĜadem. Ve smlouvČ jsou konkretizovány þinnosti, na
které se dotace poskytuje, obecnČ se jedná o neinvestiþní výdaje související s výchovou a
vzdČláváním. Dotace je stanovena procentním podílem z normativu na jednoho žáka/studenta
platného pro srovnatelný studijní obor a formu studia, zabezpeþované veĜejným odborným
vzdČláváním. Škola mĤže požádat kraj o zvýšení dotace, pokud splní urþité podmínky62. Výši
procentního podílu z normativu a výši zvýšené dotace ilustruje následující tabulka. Tyto
procentní podíly jsou platné od školního roku 2000/2001.
Financování soukromých škol ze státního rozpoþtu
typ školy
% z normativu

zvýšené % z normativu

stĜední odborná uþilištČ

80

100

stĜední odborné školy a VOŠ

60

90

Pramen: Zákon o poskytování dotací soukromým školám, pĜedškolním a školským zaĜízením.

61

Zákon þ. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pĜedškolním a školským zaĜízením, ve znČní
zákona þ. 132/2000 Sb., zákona þ. 255/2001 Sb., zákona þ.16/2002 Sb. a zákona þ. 284/2002 Sb.
62
Tyto podmínky jsou stanoveny Zákonem o poskytování dotací soukromým školám. Škola, která žádá o
zvýšení dotace musí mít poslední hodnocení , které bylo provedeno ýeskou školní inspekcí prĤmČrné nebo lepší
než prĤmČrné, musí se zavázat k tomu, že celý zisk využije na výdaje na vzdČlávání a bČžný provoz. V pĜípadČ,
že se jedná o školu, která zabezpeþuje nástavbové studium absolventĤ uþebních oborĤ, musí se zavázat, že
dodrží stanovený poþet pĜijímaných studentĤ.
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Dílþím zdrojem financování soukromých stĜedních odborných škol a soukromých, ale
i veĜejných vyšších odborných škol jsou prostĜedky, které vybírají tyto školy za poskytování
vzdČlávání nebo školských služeb. Podmínky pro urþování výše úplaty a maximální výše
úplat pro veĜejné vyšší odborné školy jsou stanoveny pĜedpisem MŠMT. Stanovování
školného, které vybírají soukromé školy je plnČ v jejich kompetenci.
VeĜejné vysoké školy
Financování vysokých škol je upraveno Zákonem o vysokých školách63. PĜíjmy veĜejných
vysokých škol tvoĜí zejména
a) dotace ze státního rozpoþtu (dále jen „dotace“),
b) poplatky spojené se studiem,
c) výnosy z majetku,
d) jiné pĜíjmy ze státního rozpoþtu, ze státních fondĤ a z rozpoþtĤ obcí,
e) výnosy z doplĖkové þinnosti,
f) pĜíjmy z darĤ a dČdictví.
Na základní dotaci ze státního rozpoþtu má nárok každá veĜejná vysoká škola. Tato dotace
slouží k úhradČ nákladĤ spojených s realizací akreditovaných studijních programĤ a programĤ
celoživotního vzdČlávání, dále nákladĤ spojených s vČdeckou, výzkumnou, vývojovou,
umČleckou nebo další tvĤrþí þinností64 a na rozvoj vysoké školy. Výše základní dotace se
odvíjí od dlouhodobého zámČru veĜejné vysoké školy, dlouhodobého zámČru rozvoje
vysokých škol vypracovaný MŠMT, od typu a finanþní nároþnosti akreditovaných studijních
programĤ a programĤ celoživotního vzdČlávání, poþtu studentĤ, dosažených výsledkĤ ve
vzdČlávací a tvĤrþí þinnosti a od její nároþnosti.
KromČ základní dotace mĤže být veĜejným vysokým školám poskytována dotace na ubytování a
stravování studentĤ. Tuto dotaci stanoví MŠMT pro každou vysokou školu na základČ rozsahu
ubytování a stravování, které škola poskytuje svým studentĤm.
Pravidla pro poskytování dotací veĜejným vysokým školám, která obsahují zpĤsob jejich
výpoþtu, stejnČ tak jako výše dotací poskytnutá jednotlivým školám jsou zveĜejĖovány ve
VČstníku MŠMT a na webových stránkách ministerstva.
VeĜejná VŠ mĤže stanovit poplatky spojené se studiem. Jejich výše se odvíjí od základu65,
který vyhlašuje MŠMT pro každý akademický rok. Pro rok 2004/2005 tento základ
pĜedstavuje 2 561 Kþ. Poplatky se mohou vybírat:
a) za úþast v pĜijímacím Ĝízení ve výši 20 % základu,
b) za pĜekroþení standardní délky studia o více jak jeden rok ve výši nejménČ 25 % základu
za každý zapoþatý mČsíc prodlouženého studia,
c) za studium dalšího bakaláĜského nebo magisterského studijního programu, pokud již
studium jednoho studijního oboru má student uzavĜené, maximálnČ ve výši základu,
d) za studium v cizím jazyce.
Výši poplatkĤ VŠ zveĜejní pĜed termínem pro podávání pĜihlášek ke studiu, poplatky s výjimkou
poplatku (d) jsou pĜíjmem stipendijního fondu. Rektor mĤže poplatky (b) až (d) prominout nebo

63

Zákon þ.111/1998 Sb. o vysokých školách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Tato þinnost musí navazovat na akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdČlávání.
65
Základ je stanoven na úrovni 5 % celkových neinvestiþních prostĜedkĤ pĜipadajících na jednoho studenta, které
byly veĜejným vysokým školám poskytnuté MŠMT v uplynulém roce.
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odložit termíny jejich splatnosti s pĜihlédnutím ke studijním výsledkĤm a sociální situaci
studenta.
V rámci doplĖkové þinnosti mĤže vysoká škola vykonávat za úplatu þinnosti, které navazují
na její vzdČlávací a tvĤrþí þinnost nebo zabezpeþují úþinnČjší využití lidských zdrojĤ a
majetku. Tato doplĖková þinnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost hlavní þinnosti.
Soukromé vysoké školy
Soukromé vysoké školy si musí podle zákona o vysokých školách zajistit finanþní prostĜedky
pro realizaci þinností, na která získala oprávnČní. Poplatky spojené se studiem stanovuje škola
ve svém vnitĜním pĜedpisu. Ministerstvo mĤže soukromým vysokým školám poskytnout
dotaci na uskuteþĖování akreditovaných studijních programĤ a programĤ celoživotního
vzdČlávání a tvĤrþí þinnosti s nimi souvisejícími. Dotace je poskytována na základČ Pravidel
pro poskytování dotací soukromým vysokým školám MŠMT. Na tuto dotaci není právní
nárok, pĜi výpoþtu její výše se pĜimČĜenČ využívají ustanovení Pravidel pro poskytování
dotací veĜejným vysokým školám, která stanovuje MŠMT.
Podíl institucí zodpovČdných za financování poþáteþního odborného vzdČlávání na
celkových výdajích na odborné školství
V ýR nejsou bČžnČ sledovány souhrnné výdaje na poþáteþní odborné školství. Chybí
zejména data o soukromých výdajích. U stĜedního odborného vzdČlávání nejsou
vykazovány ani pĜíjmy škol z vedlejší hospodáĜské þinnosti, o kterých však lze pĜedpokládat,
že v celkovém objemu tvoĜí zanedbatelnou položku. VeĜejné výdaje nejsou rozlišeny podle
toho, zda se jedná o výdaje na poþáteþní vzdČlávání nebo vzdČlávání dospČlých
poskytovaných školskými zaĜízeními (dálkové, veþerní, externí, kombinované).
Na financování vysokoškolského vzdČlávání se v roce 200366 podílely z cca 78,5 % veĜejné
rozpoþty (dotace ze státního rozpoþtu a územních rozpoþtĤ na vzdČlávací þinnost, ubytování
a stravování studentĤ, výzkum a vývoj a na investice) 67. PĜíjmy z vlastní þinnosti (služby pro
studenty, pĜíjmy za kolejné, ze stravování studentĤ, zamČstnancĤ VŠ, dary, pĜíjmy z pronájmu
prostor, tržby z prodeje vlastních výrobkĤ, prodeje vlastního majetku, pĜíjmy za kurzy,
školení, sympozia apod.) tvoĜí 21,5 % rozpoþtu veĜejných vysokých škol. Na základČ
dostupných údajĤ nelze rozlišit výdaje na poþáteþní a další vzdČlávání poskytované vysokými
školami.

10.3 Financování dalšího odborného vzdČlávání a pĜípravy a vzdČlávání dospČlých
VeĜejnČ poskytované vzdČlávání
Financování dalšího odborného vzdČlávání, které je poskytováno stĜedními nebo vysokými
školami v rámci veþerního, distanþního a dálkového studia a je ukonþeno stejnČ jako denní
studium, se Ĝídí stejnými pravidly jako poþáteþní vzdČlávání.

66

Zdroj: Podklady MŠMT.
Jedná se o veĜejné i soukromé vysoké školy. Podíl soukromých vysokých škol se však na financování ze
státního rozpoþtu podílí cca 1/1000.
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Vysoká škola mĤže v rámci své vzdČlávací þinnosti poskytovat bezplatnČ nebo za úplatu
programy celoživotního vzdČlávání orientované na výkon povolání nebo zájmovČ. Bližší
podmínky jsou stanoveny vnitĜním pĜedpisem školy.
Z prĤzkumu institucí poskytujících akreditované rekvalifikaþní kurzy vyplývá, že na úhradČ
nákladĤ na realizaci tČchto kurzĤ se v prĤmČru za léta 2000-2002 podíleli úþastníci kurzĤ
42 %, úĜady práce 40 %, podniky 15 % a jiné zdroje 3 %.68
VzdČlávání poskytované v rámci podniku
VzdČlávání zamČstnancĤ je v rozhodující míĜe financováno zamČstnavateli, výdaje jsou
zahrnovány do nákladĤ podnikĤ. PĜi rozhodování o výši výdajĤ nejsou podniky vázány
žádnými právními normami. Výjimku pĜedstavuje povinné vzdČlávání pracovníkĤ urþitých
povolání, které je zamČstnavatel povinen zajistit. Neexistují žádné významnČjší plošné
finanþní pobídky, které by podnČcovaly zamČstnavatele k vyšším výdajĤm na vzdČlávání a
zamČstnance k vyšší úþasti v nČm.
Podniky mohou získat urþité pĜíspČvky na vzdČlávání svých zamČstnancĤ. V rámci aktivní
politiky zamČstnanosti mohou získat od úĜadu práce pĜíspČvek na zajištČní rekvalifikací,
které umožní setrvání tČchto zamČstnancĤ v daném podniku. V souvislosti se vstupem ýR do
EU se také otevĜela možnost þerpání prostĜedkĤ na zajištČní specifického vzdČlávání
z Evropského sociálního fondu.
V rámci investiþních pobídek mohou velcí investoĜi69 získat dotaci ve výši 35 % nákladĤ na
školení nebo rekvalifikace. Menší investoĜi70 mohou získat obdobnou dotaci, maximálnČ však
do výše 30 tis. Kþ na jednoho zaškolovaného nebo rekvalifikovaného zamČstnance. Tito
investoĜi získávají dotaci v rámci Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst
v regionech nejvíce postižených nezamČstnaností.
V ýR se údaje o výdajích zamČstnavatelĤ na vzdČlávání zamČstnancĤ pravidelnČ nesledují.
Jednorázové prĤzkumy však ukázaly, že v 90. letech se tyto výdaje pohybovaly pod 1 %
z celkového objemu hrubých mezd71. V roce 1999 tento ukazatel dosáhl výše 1,2 %, dochází
tedy k mírnému nárĤstu. Tyto údaje zahrnují pouze pĜímé náklady na vzdČlávání. Pokud se
k tČmto prostĜedkĤm pĜipoþtou náklady na mzdy školených pracovníkĤ, þiní podíl celkových
nákladĤ, které podniky v souvislosti se vzdČláváním zamČstnancĤ zaplatí, kolem 1,9 %
z celkových nákladĤ práce. Tato úroveĖ je nejvyšší z 10 nových þlenských zemí, ovšem stále
nedosahuje prĤmČru EU 15 (2,3 %). (viz PĜíloha, Tabulka þ. 4)
Za prĤmČrnou úrovní pĜímých výdajĤ na vzdČlávání se skrývají rozdíly mezi podniky rĤzných
velikostních kategorií a jednotlivých oborĤ. Nejvyšší podíl pĜímých výdajĤ na vzdČlávání na
celkovém objemu hrubých mezd vykázaly podniky v oboru výroby a rozvodu elektĜiny, plynu
a vody (5,8 %). V podnicích tohoto oboru je však vysoký podíl povinného dalšího odborného
vzdČlávání zamČstnancĤ. K podnikĤm s nadprĤmČrným podílem výdajĤ na vzdČlávání se Ĝadí
ještČ podniky oboru penČžnictví a pojišĢovnictví (3,4 %). Naopak nejménČ vydávaly podniky
v oborech dobývání nerostných surovin, dĜevozpracujícího a nábytkáĜského prĤmyslu (0,3 %)
a podniky textilního, odČvního a kožedČlného prĤmyslu (0,4 %). Z hlediska velikosti podnikĤ
68

Zdroj: PrĤzkum akreditací MŠMT k rekvalifikacím za rok 2002, materiál MŠMT, vlastní propoþty.
Musí jít o investice do zpracovatelského prĤmyslu pĜesahující 100 mil. Kþ a umístČné do regionĤ
s nadprĤmČrnou mírou nezamČstnanosti.
70
Investice nad 10 mil Kþ lokalizované do regionĤ nejvíce postižených nezamČstnaností.
71
Coufalík J.: Úþast na dalším vzdČlávání, in Lidské zdroje v ýeské republice 2003, Praha 2004.
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nejménČ vydávaly podniky nejmenší (do 50 zamČstnancĤ – 1,1 %), nejvíce podniky stĜední
velikosti (250 – 499 zamČstnancĤ – 2,6 %). Rozdíly jsou také z hlediska vlastníka podniku.
PrĤzkumy ukazují, že podniky se zahraniþním vlastníkem vČnují vzdČlávání zamČstnancĤ
vČtší pozornost než podniky s vlastníkem domácím.

10.4 Financování vzdČlávání nezamČstnaných a skupin ohrožených vylouþením z trhu
práce
Rekvalifikaþní vzdČlávání uchazeþĤ o zamČstnání je financováno výhradnČ ze státního
rozpoþtu, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních vČcí. Finanþní prostĜedky jsou
prostĜednictvím Správy služeb zamČstnanosti MPSV pĜevádČny na jednotlivé úĜady práce.
Jejich výše se odvíjí od kalkulací nákladĤ na jednotlivá opatĜení aktivní politiky
zamČstnanosti, které vypracovávají úĜady práce. ÚĜady práce hradí zejména kurzovné, ale
mohou pĜispívat i na úhradu dalších nákladĤ spojených s rekvalifikací. Úhrada nebo
pĜíspČvek na cestovné, stravné, nocležné závisí na finanþních zdrojích úĜadu práce.
Vývoj výdajĤ na rekvalifikace v letech 1993-2003 a jejich podíl na HDP a na celkových
výdajích na aktivní politiku zamČstnanosti
Rok

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Výdaje na
rekvalifikace
v tis.Kþ, b.c.
73 359
103 248
100 091
91 727
90 418
147 325
227 957
334 794
382 652
370 431
405 870

Podíl výdajĤ na
rekvalifikace na
celkových výdajích na
APZ v %
9,8
14,4
15,8
16,6
16,6
16,3
8,8
10,2
9,4
10,6
12,4

Podíl výdajĤ na APZ na
HDP v %

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,05
0,14
0,17
0,19
0,15
x

Pramen: Analýza vývoje zamČstnanosti a nezamČstnanosti MPSV v jednotlivých letech, Statistické roþenky ýSÚ,
vlastní propoþty.

Z dlouhodobČjšího hlediska je patrné zvyšování podílu výdajĤ na rekvalifikace na celkových
výdajích na aktivní politiku zamČstnanosti. Lze pĜedpokládat, že tento trend bude dále
pokraþovat vzhledem k tomu, že v ýR je ve srovnání s vyspČlými zemČmi velmi nízká úþast
na rekvalifikacích. Na druhé stranČ bude rĤst výdajĤ na rekvalifikace hrazených úĜady práce
zmírĖován skuteþností, že se zvyšuje podíl jiných zdrojĤ financování (projekty kofinancované
z Evropského sociálního fondu) a že narĤstá podíl krátkodobých (levnČjších) kurzĤ. Zdroje
Evropského sociálního fondu budou využívány na kofinancování aktivit v souladu
s pĜíslušnými opatĜeními Operaþního programu Rozvoj lidských zdrojĤ a Jednotného
programového dokumentu pro hl.m. Prahu, cíl 3.
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10.5 Perspektivy a východiska: od financování k investicím do lidských zdrojĤ
Urþité zmČny ve financování pĜipravuje MŠMT pro oblast vysokoškolského vzdČlávání. Tyto
zmČny se pohybují v rámci závazku vlády zachovat bezplatné veĜejné vysokoškolské
vzdČlávání. Financování veĜejných vysokých škol z prostĜedkĤ státního rozpoþtu by mČlo být
založeno na stĜednČdobém výhledu, na zmírnČní váhy kvantitativních hledisek a posílení váhy
hledisek kvalitativních (výzkumná a vývojová þinnost, spolupráce s prĤmyslem a regionem,
kvalita vzdČlávání apod.). Jsou pĜipravovány takové zmČny v legislativČ, které podpoĜí
vícezdrojové financování. PĜipravena bude také zmČna pravidel finanþní podpory ubytování
studentĤ.
V rámci návrhu VČcného zámČru zákona o dalším vzdČlávání (viz Téma 5.2) jsou
navrhována urþitá finanþní opatĜení, která by mČla zvýšit zájem o další vzdČlávání vedoucí
k získání dílþí kvalifikace, a to jak na stranČ zájemcĤ, tak poskytovatelĤ.
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Schéma finanþních tokĤ v poþáteþním stĜedním odborném vzdČlávání 1)
VeĜejné zdroje

Rozpoþet MŠMT

Rozpoþet kraje
(zvláštní úþet)

Užití zdrojĤ

Programy vyhlašované
MŠMT

Soukromé zdroje
PĜíjmy školy z vedlejší
hospodáĜské þinnosti

Mzdy
Uþební pomĤcky, školní
potĜeby
VzdČlávání pedagogĤ

Rozpoþet kraje
Provozní náklady
Investiþní náklady

Rozpoþet obce

nárokové transfery z veĜejných zdrojĤ
nenárokové transfery z veĜejných zdrojĤ
transfery soukromých zdrojĤ

1) Schéma je platné pro školy, jejichž zĜizovatelem je kraj, tj. cca pro 76 % všech stĜedních škol.
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Schéma finanþních tokĤ v terciálním vzdČlávání – vyšší odborné školy

VeĜejné zdroje

Užití zdrojĤ

Programy vyhlašované
MŠMT

Rozpoþet MŠMT

Rozpoþet kraje
(zvláštní úþet)

Mzdy
Uþební pomĤcky, školní
potĜeby
VzdČlávání pedagogĤ

Soukromé zdroje
PĜíjmy školy z vedlejší
hospodáĜské þinnosti

Dary

Rozpoþet kraje
Provozní náklady
Investiþní náklady

Rozpoþet obce

nárokové transfery z veĜejných zdrojĤ
nenárokové transfery z veĜejných zdrojĤ
transfery soukromých zdrojĤ
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Schéma finanþních tokĤ v terciárním vzdČlávání – veĜejné vysoké školy

VeĜejné prostĜedky

Rozpoþet VŠ

Rozpoþet MŠMT

Rozpoþty ministerstev
(programy na podporu
rozvoje vČdy a výzkumu)

Rozpoþet
Veškeré dotace
jsou úþelovČ a
þasovČ vázány

Soukromé zdroje
PĜíjmy z placených
hlavních a
doplĖkových þinností
VŠ
Poplatky spojené se
studiem

Dary

Rozpoþty krajĤ

Stipendijní fond

Rozpoþty obcí

nárokové transfery
nenárokové transfery
transfery soukromých zdrojĤ
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Téma 11:
Evropský a mezinárodní rozmČr – budování otevĜeného prostoru
celoživotního uþení
11.1 Národní strategie vztahující se k politickým prioritám, programĤm a iniciativám
na úrovni EU
ýeská republika zaþala usilovat o naplĖování cílĤ evropské strategie v oblasti vzdČlávání a
zamČstnanosti v první polovinČ 90. let 20. století. Cíle lisabonské strategie se promítají v
zásadních strategických dokumentech a politikách vypracovaných v ýR ještČ pĜed vstupem
do EU: Národní akþní plán zamČstnanosti, Národní program rozvoje vzdČlávání v ýR (2001),
Strategie rozvoje lidských zdrojĤ pro ýR (2003), Dlouhodobý zámČr vzdČlávání a rozvoje
výchovnČ vzdČlávací soustavy ýeské republiky (DZ, 2002) a aktualizovaná podoba
Dlouhodobého zámČru na léta 2004-2008.
V rámci pĜedstrukturální pomoci pro kandidátské zemČ mČla ýR možnost þerpat již od roku
1993 podporu prostĜednictvím programu Phare. V letech 1993-2001 z nČj ýeská republika
získala celkem 632 milionĤ EUR, které byly využity i v oblasti rozvoje lidských zdrojĤ. Z
tČchto prostĜedkĤ byl mj. v letech 1994-1998 spolufinancován pro oblast odborného
vzdČlávání zásadní projekt Phare Reforma odborného vzdČlávání, který nastartoval
transformaci a inovace systému poþáteþního odborného vzdČlávání v ýR. Od roku 2002 se
ýeská republika podílí na þinnosti pracovních skupin Evropské komise ustanovených pro
efektivní naplĖování cílĤ Lisabonské strategie v oblasti odborného vzdČlávání. ýinnost
pracovních skupin se zaþala promítat do aktivit Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy
a jeho pĜímo Ĝízených organizací.
DZ z roku 2002 a jeho aktualizovaná verze na léta 2004-2008 stanovují následující rozvojové
priority: modernizace cílĤ a obsahu vzdČlávání (vþetnČ zavádČní dvoustupĖové tvorby
kurikula); zajišĢování kvality, monitorování a hodnocení vzdČlávání; podpora žákĤ se
speciálními vzdČlávacími potĜebami; rozvoj poradenských a informaþních systémĤ; zvyšování
profesionality a spoleþenského postavení pedagogických pracovníkĤ a podpora dalšího
vzdČlávání v rámci celoživotního uþení pro všechny. ZároveĖ se pĜedpokládá, že velká þást
tČchto priorit bude realizována s finanþní podporou z Evropského sociálního fondu (ESF).
S finanþní podporou z Evropského sociálního fondu (ESF) bude ve zkráceném
programovacím období 2004 – 2006 realizován Operaþní program Rozvoj lidských zdrojĤ
(pro celou ýR mimo Prahu, která bude z ESF þerpat na základČ JPD 3). Jedna z priorit OP
RLZ je pĜímo zamČĜena na rozvoj celoživotního uþení. Za její realizaci odpovídá MPSV (v
oblasti dalšího vzdČlávání) spoleþnČ s MŠMT (v oblasti poþáteþního vzdČlávání). MŠMT má
na starosti mj. realizaci opatĜení zamČĜeného na zkvalitĖování vzdČlávání a ustavení systémĤ
podporujících rozvoj vzdČlávání a jeho vazby na trh práce. MPSV bude realizovat opatĜení
zamČĜené na rozvoj dalšího profesního vzdČlávání. OpatĜení k rozvoji celoživotního uþení
budou realizována jednak prostĜednictvím systémových projektĤ (k rozvoji národních politik
a systémĤ), národních projektĤ (k realizaci národní politiky) a grantových projektĤ (k
doplnČní národní politiky pro cílové skupiny jednotlivcĤ na regionální a místní úrovni).
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11.2 Vliv internacionalizace/europeizace na vzdČlávání
Vedle pĜedstrukturální pomoci v rámci Phare mČla ýR možnost zapojit se již v roce 1996 do
komunitárních programĤ zamČĜených na rozvoj evropské spolupráce v oblasti vzdČlávání.
V rámci Programu Leonardo da Vinci bylo dosud schváleno a realizováno 473 projektĤ
mobility, jichž se zúþastnilo 5131 osob. Z toho 77% procent byli studenti všech druhĤ
odborných škol a dalších 7% uþitelé tČchto škol. Úþast v projektech mobility zlepšuje odborné
a jazykové dovednosti žákĤ a má také pozitivní vliv na jejich zamČstnatelnost. Odborným
školám pomáhá rozšiĜovat jejich zahraniþní spolupráci, zlepšovat jejich dovednost
pĜipravovat a Ĝídit nadnárodní vzdČlávací projekty a uplatĖováním poznatkĤ ze zahraniþních
stáží zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdČlávání. Víceleté pilotní projekty programu
Leonardo da Vinci umožĖují inovovat cíle a obsah odborného vzdČlávání a uplatĖovat
poznatky z dalších evropských zemí. V období 2000 – 2003 schválila Evropská komise 27
projektĤ pĜedložených þeskými organizacemi. KromČ toho se asi 80 þeských organizací
každoroþnČ zaþleĖuje do pilotních projektĤ a projektĤ jazykových dovedností v roli partnera
zahraniþní organizace. VýmČna zkušeností z projektĤ Leonardo da Vinci a informace o
výsledcích tČchto projektĤ umožĖuje zvyšovat vliv programu na systém odborného
vzdČlávání v ýR.
ProjektĤ Programu Sokrates, do kterého je ýeská republika zapojena od roku 1997, se
dosud úþastnilo 327 stĜedních a vyšších odborných škol (z toho pouze 4 % jako koordinátoĜi
projektĤ). Celkový poþet úþastníkĤ pĜedstavuje více než deset tisíc studentĤ a uþĖĤ, z
nichž 786 se jich pĜímo zúþastnilo pobytu v partnerské škole v zahraniþí. UþitelĤ, školitelĤ a
Ĝídících pracovníkĤ z výše uvedených vzdČlávacích institucí se podílelo na odborné pĜípravČ v
zahraniþí 1690.
V oblasti vysokoškolské je mobilita studentĤ a uþitelĤ podporována v rámci podprogramu
Erasmus. Celkem je do podprogramu Erasmus zapojeno 39 þeských institucí poskytujících
vzdČlání na terciární úrovni. Poþet studentĤ úþastnících se mobilit má rostoucí trend (v letech
1998 až 2004 se mobilit úþastnilo více než 10 000 studentĤ). Prioritou pro nadcházející
období je soustĜedit se zejména na kvalitu mobilit, nikoli pouze na jejich kvantitu,
prodlužovat délku mobilit a zapojit do podprogramu více soukromých vysokých škol.
Mimo programy Socrates a Leonardo da Vinci existuje pro þeské studenty možnost
vycestovat za vzdČláním do zahraniþí v rámci rĤzných mezistátních kulturních dohod. Pobyt
studentĤ v takovém pĜípadČ hradí vČtšinou ministerstvo zahraniþí hostitelské zemČ, stipendia
získávají zájemci na základČ výbČrového Ĝízení. Jiné možnosti studia v zahraniþí jsou spíše
výjimeþné a záleží na aktivitách jednotlivce þi jednotlivých škol. NejvČtší pĜekážkou bývá
finanþní zajištČní studia a pobytu v zahraniþí, a dále skuteþnost, že þásti vzdČlávání
absolvované v zahraniþí nemusí být v ýeské republice uznány.
Do budoucna sehraje dĤležitou roli v podpoĜe evropeizace ve vzdČlávání a pracovní i studijní
mobility Národní centrum Europass ýeská republika, jehož úkolem bude rozšíĜit v ýR
používání dokumentĤ usnadĖujících studijní a pracovní mobilitu mladých lidí v zemích EU a
poskytovat informace o Europassu a možnostech mobility v zemích EU. Národní agentura
Europassu v ýR byla k 1. 10. 2004 ustavena pĜi Národním ústavu odborného vzdČlávání.
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Seznam zkratek
AIC
AIVD
ATKM
Cedefop
CSVŠ
CVTS
ýR
ýSÚ
DAT
DiS.
DZ ýR
ESF
EU
EU - 15
EU - 25
HDP
IAP
ICM
ICT
ILO
IPPP
IPS
ISA
ISCED
ISTP
POV
MO
MPO
MPSV
MS
MŠMT
MV
NÚOV
NUTS
NVF
OECD
OP RLZ
PPP
RISA
RLZ

Akademické informaþní centrum
Asociace institucí vzdČlávání dospČlých
Asociace trenérĤ a konzultantĤ managementu
Evropské stĜedisko pro rozvoj odborného vzdČlávání
Centrum pro studium vysokého školství
ŠetĜení o dalším odborném vzdČlávání zamČstnancĤ (Continuing Vocational
Training Survey)
ýeská republika
ýeský statistický úĜad
Databáze akcí dalšího profesního vzdČlávání (Database Advanced Training)
diplomovaný specialista
Dlouhodobý zámČr rozvoje vzdČlávání a rozvoje vzdČlávací soustavy ýR
Evropský sociální fond
Evropská unie
státy Evropské unie pĜed rozšíĜením v roce 2004 (15 státĤ)
státy Evropské unie po rozšíĜení v roce 2004 (na 25 státĤ)
hrubý domácí produkt
Individuální akþní plán
Informaþní centrum pro mládež
informaþní a komunikaþní technologie
Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization)
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
Informaþní a poradenské stĜedisko
Informaþní systém o uplatnČní absolventĤ škol na trhu práce
Mezinárodní standardní klasifikace vzdČlávání
Integrovaný systém typových pozic
poþáteþní odborné vzdČlávání a pĜíprava
Ministerstvo obrany
Ministerstvo prĤmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních vČcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy
Ministerstvo vnitra
Národní ústav odborného vzdČlávání
Klasifikace územních statistických jednotek (Nomenclature of Territorial Units
for Statistics)
Národní vzdČlávací fond
Organizace pro hospodáĜskou spolupráci a rozvoj
Operaþní program Rozvoj lidských zdrojĤ
Pedagogicko-psychologická poradna
Regionální informaþní systém o uplatnČní absolventĤ na trhu práce
rozvoj lidských zdrojĤ
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RPIC
RVP
SOŠ
SOU
SPC
SŠ
ŠVP
ÚIV
ÚP
OV
VOŠ
VÚOŠ
VÚPSV
ZŠ

Regionální poradenská a informaþní stĜediska pro podnikatele
rámcový vzdČlávací program
stĜední odborná škola
stĜední odborné uþilištČ
Speciální pedagogické centrum
stĜední škola
školní vzdČlávací program
Ústav pro informace ve vzdČlávání
úĜad práce
odborné vzdČlávání a pĜíprava
vyšší odborná škola
Výzkumný ústav odborného školství (nyní NÚOV)
Výzkumný ústav práce a sociálních vČcí
základní škola
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PĜíloha
Tabulka þ. 1 – VzdČlanostní struktura populace ve vČku 25 – 64 let v roce 2003 (v %)
Státy

Nejvyšší dosažená úroveĖ vzdČlání
ISCED 0-2
ISCED 3-4 ISCED 5-6

Celkem (*)

Evropská unie (15 státĤ)

34 %

42 %

21 %

97 %

Evropská unie (25 státĤ)

32 %

46 %

20 %

98 %

Belgie
Dánsko
NČmecko
ěecko
ŠpanČlsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Holandsko
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Island
Norsko
Kypr
ýeská republika
Estonsko
Maćarsko
Litva
Lotyšsko
Malta
Polsko
Slovinsko
Slovenská republika

39 %
18 %
16 %
46 %
57 %
35 %
37 %
53 %
38 %
32 %
22 %
78 %
24 %
18 %
15 %
35 %
13 %
34 %
12 %
12 %
26 %
14 %
18 %
80 %
18 %
21 %
13 %

33 %
50 %
58 %
36 %
18 %
41 %
34 %
36 %
42 %
43 %
63 %
12 %
43 %
54 %
45 %
39 %
55 %
37 %
76 %
58 %
59 %
63 %
64 %
11 %
68 %
61 %
75 %

ISCED 0-2: pĜedškolní výchova, primární a nižší sekundární vzdČlávání
ISCED 3-4: vyšší sekundární a nástavbové vzdČlávání
ISCED 5-6: terciární vzdČlávání
(*) rozpor = není uvedena odpovČć
EU-15, EU-15+ nové þlenské státy, D, L, NL, A, ISL: data za rok 2002
Zdroj: Eurostat, Newcronos, VýbČrové šetĜení pracovních sil.
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28 %
32 %
21 %
18 %
25 %
23 %
26 %
11 %
18 %
25 %
15 %
10 %
33 %
27 %
27 %
26 %
31 %
30 %
12 %
30 %
15 %
23 %
18 %
9%
14 %
18 %
12 %

100 %
100 %
96 %
100 %
100 %
100 %
97 %
100 %
98 %
99 %
100 %
100 %
100 %
99 %
87 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Tabulka þ. 2 – Podíl populace ve vČku 18 – 24 let s nejvyšším dosaženým základním
vzdČláním, která se dále nevzdČlává na celkovém poþtu této populace (v %)
2000

2002

2003

Evropská unie (15 státĤ)

19,4 p

18,5 p

18,0 b

Evropská unie (25 státĤ)

:

16,5 p

15,9 b

Belgie
Dánsko
NČmecko
ěecko
ŠpanČlsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Holandsko
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Island
Norsko
Kypr
ýeská republika
Estonsko
Maćarsko
Litva
Lotyšsko
Malta
Polsko
Slovinsko
Slovenská republika

12,5
11,6
14,9
17,1
28,8
13,3
:
25,3
16,8
15,5
10,2
42,9
8,9 b
7,7
18,3 p
28,6
13,3
15,1
:
14,2
13,8
16,7
:
:
:
:
:

12,4
8,4
12,6
16,1
29
13,4
14,7
24,3
17
15
9,5
45,5
9,9
10,4
17,7 p
27,3
14
14
5,5
12,6
12,2
14,3 b
19,5
53,2
7,6
4,8 u
5,6

: = nedostupná data
b = pĜerušení datové Ĝady
u = nespolehlivá nebo nejistá data
p = pĜedbČžná hodnota
Zdroj: Eurostat, Newcronos, VýbČrové šetĜení pracovních sil.
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12,8
10,0 b
12,6 p
15,3 b
29,8
13,3 b
12,1 b
23,5
17,0 p
15,0 p
9,5 p
41,1
10,7 b
9,0 b
16,7 p
27,3 p
6,6 b
15,1 b
6
11,8
11,8 b
11,8
18,1
48,2
6,3
4,3 u
4,9 b
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Tabulka þ. 3 – Studenti ve vyšším sekundárním vzdČlávání podle zamČĜení vzdČlávacích
programĤ (všeobecné / odborné) v roce 2000
Vyšší sekundární vzdČlávání
Celkem

Belgie

Všeobecné programy a
programy pĜedcházející
odborným programĤm (%)

55 %

45 %

B (Fl)

281 816

61 %

39 %

B (Fr)

224 050

47 %

53 %

55 %
64 %
31 %
25 %
57 %

45 %
36 %
69 %
75 %
43 %
100 %
75 %
37 %
32 %
28 %
72 %
45 %
52 %
65 %
68 %
42 %
86 %
83 %
20 %
64 %
89 %
56 %
57 %
36 %
22 %
30 %

Dánsko
NČmecko
ěecko
ŠpanČlsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Holandsko
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Island
Norsko
Kypr
Malta
ýeská republika
Estonsko
Maćarsko
Lotyšsko
Litva
Polsko
Slovenská republika
Slovinsko

505 866

Odborné
programy
(%)

219 166
2 725 260
358 573
1 021 793
2 624 784
151 152
2 590 615
17 066
573 315
361 263
352 430
292 429
350 007
3 030 724
15 861
202 025
30 932
6 510
432 861
50 405
453 418
89 544
89 913
2 407 736
250 473
105 642

25 %
63 %
68 %
72 %
28 %
55 %
48 %
35 %
32 %
58 %
14 %
17 %
80 %
36 %
11 %
44 %
43 %
64 %
78 %
70 %

Vyšší sekundární vzdČlávání: ISCED 97 úroveĖ 3.
Zdroj: Eurostat, Newcronos, Statistika vzdČlávání založená na ISCED 97.
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Tabulka þ. 4 – Podíl nákladĤ na kurzy dalšího vzdČlávání na celkových nákladech na
pracovní sílu v roce 1999 v %, (všechny podniky)

EU (15 státĤ)
Belgie
Dánsko
NČmecko
ěecko
ŠpanČlsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Holandsko
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Island
Norsko
Kypr
ýeská republika
Estonsko
Maćarsko
Litva
Lotyšsko
Malta
Polsko
Slovenská republika
Slovinsko

Celkové
náklady

PĜímé
náklady

Mzdové
náklady
úþastníkĤ

2,3

1,4

0,8

1,6
3
1,5
0,9
1,5
2,4
2,4
1,7
1,9
2,8
1,3
1,2
2,4
2,8
3,6
:
2,3
:
1,9
1,8
1,2
0,8
1,1
:
0,8
:
1,3

0,6
1,7
0,9
0,4
0,5
1
1,5
1,2
1
1,7
0,8
0,7
1,3
1,6
2,8
:
1,4
:
1,2
1,3
0,5
0,5
0,8
:
0,5
:
0,8

0,9
1,4
0,7
0,5
0,9
1,2
1
0,6
1
1,1
0,5
0,6
1,1
1,3
0,8
:
0,9
:
0,7
0,5
0,4
0,3
0,4
:
0,3
:
0,5

PĜímé náklady: náklady na kurzy dalšího vzdČlávání.
Celkové náklady: souþet pĜímých nákladĤ, mzdových nákladĤ úþastníkĤ a rozdílu mezi pĜíspČvky do národních a
regionálních vzdČlávacích fondĤ a pĜíjmy z národních þi ostatních fondĤ.
Kypr, Malta, Slovenská republika a Island se nezúþastnily šetĜení o dalším vzdČlávání (CVTS).
Zdroj: Eurostat, Newcronos, Druhé šetĜení o dalším vzdČlávání v podnicích (CVTS).
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