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Možnost změny formy uskutečňování vzdělávacího 
programu akreditovaného pro DVPP
V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády 
ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opat-
ření  umožňuje MŠMT  realizovat  aktuálně  uskutečňova-
né programy akreditované v prezenční  formě  (případně 
kombinované  formě)  nově na nezbytně nutnou dobu 
také distanční formou za pomoci online technologií, 
a to na základě oznámení akreditované vzdělávací in-
stituce a za podmínek – viz ZDE.

U všech forem výuky musí praktická část výuky nebo 
praxe  vždy  probíhat  klasickou  prezenční  formou,  tedy 
za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž 
okamžiku a na tomtéž místě. Praktickou část výuky nebo 
praxi je tedy nutné odložit až do doby, kdy budou krizová 
opatření zrušena nebo zmírněna.

Závěrečné zkoušky  vždy  vyžadují  přítomnost  uchaze-
čů u zkoušek. Z  tohoto důvodu  je nutné všechny druhy 
a typy závěrečných zkoušek odložit až do doby, kdy bu-
dou krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Web MŠMT pro podporu Vzdělávání #NaDálku
Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  připravilo 
nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání 
žáků a studentů na dálku. Na webu Vzdělávání #NaDálku 
naleznou učitelé a školy  rozcestník online vzdělávacích 
nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a inspirace z ob-
lasti  vzdělávání  na dálku. Cílem  je  poskytnout  základní 
orientaci  v  dostupných  nástrojích  a  zdrojích  informací, 
jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních 
technologií.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně oby-
vatelstva  v  souvislosti  s  koronavirem  a  onemocněním 
COVID-19  vydalo  MŠMT  opatření  k  organizaci  zápisů 
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zá-
pisy  budou  probíhat  v  dubnu  a  bez  osobní  přítomnosti 
dětí ve škole – více ZDE. 

Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: jak to letos 
bude?
V  souvislosti  s  aktuální  situací  představilo MŠMT  plán, 
jak by mohly proběhnout  jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Termín výše 
uvedených  zkoušek  se bude odvíjet  od data,  kdy bude 
zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základ-
ních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběh-
nou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do 
škol, v případě maturity to pak budou tři týdny – více ZDE.

Jak se připravit na maturitu z domova
Žáci  a  jejich  učitelé  mohou  při  přípravě  na  maturitní 
zkoušku z domova využít webové stránky Cermat.cz. Na 
webu maturita.cermat.cz jsou uvedeny všechny potřebné 
informace o organizaci a konání maturitní zkoušky. Kaž-
dému  zkušebnímu  předmětu  společné  části,  popř.  jeho 
dílčím zkouškám, jedná-li se o zkoušku komplexní, je vě-
nována samostatná část webu, která obsahuje informace 

o ověřovaných dovednostech, struktuře zkoušek, povole-
ných pomůckách, kritériích hodnocení a mnoho dalšího. 

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy k financování asistenta pedagoga v mateř-
ských školách, třídách zřízených podle § 16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 sb. – ZDE

Informace k dopadu koronaviru na zjednodušené 
projekty OP VVV
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k dopadu koro-
naviru na zjednodušené projekty OP VVV týkající se perso-
nálních šablon, pravidelných i jednorázových aktivit – ZDE.

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na 
podporu odborného vzdělávání v roce 2020
MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 
dotace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s názvem 
Podpora odborného  vzdělávání. Příjemcem dotace mo-
hou být právnické osoby vykonávající  činnost  středních 
škol zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které 
jsou zřizovány fyzickými a právnickými osobami a regist-
rovanými církvemi a náboženskými společnostmi – ZDE.
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Nový newsletter 
Odbor  kurikula  všeobecného  vzdělávání  pokračoval 
i  v  březnu  v  přípravných  pracích  pro  komplexní  revize 
všeobecného předškolního, základního i středního vzdě-
lávání  a  pro  aktualizace  rámcových  vzdělávacích  pro-
gramů  pro  základní  a  střední  vzdělávání  ve  vzdělávací 
oblasti Informační a komunikační technologie a v dalších 
vzdělávacích  oblastech  z  hlediska  využívání  digitálních 
technologií ve vzdělávání. Do škol jsme zaslali březnový 
newsletter,  obsahující  inspirativní materiály  a  informace 
z oblasti společenských věd. Newsletter – březen 2020.

Vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou 
osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací
Autorizovaná osoba organizuje zkoušky z profesní kvalifi-
kace, úspěšným absolventům vystavuje osvědčení o zís-
kání profesní kvalifikace a za zkoušku  inkasuje finanční 
úhradu  dle  náročnosti  zkoušky.  Všechny  autorizované 
osoby jsou uvedeny na webu NSK – je to tedy pro vzdě-
lávací organizaci reklama zdarma a zájemci o zkoušky se 
mohou rovnou hlásit ke zkoušce. Více naleznete ZDE. 

Přechod absolventů středních škol na trh práce – 
II. etapa – vybrané skupiny maturitních a učebních 
oborů
Analytická studie vydaná na konci roku 2019 přináší po-
hled na situaci absolventů středních škol z roku 2015 ve 
vybraných  skupinách maturitních  i  učebních oborů. Při-
náší informace týkající se reflexe volby studia na střední 
škole a přechodu absolventů na  trh práce. Blíže se za-
měřuje na faktory, které ovlivňují volbu oboru a hodnoce-
ní spokojenosti absolventů se zvoleným oborem, úrovní 
vzdělání  a  získanými  kompetencemi.  Zaměřuje  se  na 
uskutečňování pracovních a studijních záměrů absolven-
tů, a vytyčuje tak „slabé“ a „silné“ stránky školní přípravy 
ve vztahu k požadavkům trhu práce – ZDE. 
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