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Pomoci účastníkům seminářů orientovat se v pojmech 
užívaných v rámci celoživotního učení

Cíle:
vědět,
– s jakými pojmy pracujeme v DV
– jaký je model vzdělávání v ČR
– jaké školy by se měly zapojit do vzdělávání dospělých
– které podmínky jsou vymezené normami.

Účel prezentace
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Orientace  v pojmech

vzdělávání 
dospělých

formální 
vzdělávání

nonformální
vzdělávání

informální 
učení
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Orientace v pojmech

počáteční 
vzdělávání

další 
vzdělávání

celoživotní 
vzdělávání

celoživotní 
učení
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Paradigma vzdělávání

DĚTI
POČÁTEČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

MLÁDEŽ
POČÁTEČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

DOSPĚLÍ DALŠÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ OBČANSKÉ ZÁJMOVÉ

SENIOŘI DALŠÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ OBČANSKÉ ZÁJMOVÉ
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Strategie 2020

Kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., kapitola 9, § 113, 113a, 113b, 

113c, 113d, 114

Zákon o ověřování a uznávání výsledků DV č. 179/2006 Sb. 

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených 

k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 176/2009 Sb., o akreditaci vzdělávacího programu 

Strategie a legislativa CŽU
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Školy jako centra celoživotního učení

střední školy 
a vyšší  

odborné 
školy

gymnázia konzervatoře
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Co mohou školy nabízet v rámci dalšího vzdělávání

• DV profesní (kurzy specializační, inovační, 

rekvalifikační, normativní…)

• DV pro zaměstnavatele, sociální partnery

• DV před vykonáním zkoušky podle NSK, autorizace 

podle z. č. 1789/2006 Sb.

• DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

• DV občanské – zájem státu

• DV zájmové

• DV seniorů
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Školy jako centra celoživotního učení

Shrnutí:

pojmy užívané v DV

paradigma vzdělávání 

školské vzdělávací instituce, které mají podle Strategie 2020 

poskytovat DV

co mohou školy nabízet v rámci DV

Následuje díl 2., kde se seznámíme s možnostmi škol v dalším 

vzdělávání….



děkuji za pozornost



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu
při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


