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Nová ministryně školství
Od 17. června 2015 má Ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy ČR nové vedení. Prezi-
dent Miloš Zeman do funkce ministryně škol-
ství jmenoval Kateřinu Valachovou. Osmatřice-
tiletá právnička Valachová dosud působila jako 
náměstkyně ministra pro lidská práva a legisla-
tivu Jiřího Dienstbiera. Před tím pracovala jako 
právnička na brněnském magistrátu, v  analy-
tickém a právním odboru ombudsmana a v  le-
gislativním odboru senátu. Nová ministryně 
plánuje dokončit  změny ve financování regio-
nálního školství, pokračovat v navyšování platů 
pedagogických a  nepedagogických pracovníků, 
zajistit čerpání evropských fondů či získat pení-
ze na inkluzi.

EK schválila operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropská komise schválila Operační program 
Výzkum, vývoj a  vzdělávání (OP VVV) pro 
programové období 2014–2020, jehož aloka-
ce představuje 2,77 miliardy eur. Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR jako řídicí 
orgán OP VVV tak bude moci vyhlásit první 
výzvy. OP VVV se ve třech prioritních osách za-
měřuje na celý vzdělávací systém od mateřských 
až po vysoké školy. V letošním roce je plánová-
no vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu pře-
sahujícím 33 miliard korun. Veškeré informa-
ce týkající se OP VVV najdete na  http://www.
msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv.

Odkladů školní docházky přibývá
Odklad nástupu do první třídy základní školy 
se týká čím dál většího počtu žáků. Důvodem 
jsou například vady řeči nebo špatné soustře-
dění. I  přes snahy ministerstva počet odkladů 
snížit letos požádalo o  odklad 17  013 rodičů, 
to je o 341 více než v roce 2014. I přes vysoký 

počet odkladů čekají školy v září vysoký počet 
prvňáčků. Kvůli posunům docházky se v  nich 
zřejmě i  letos sejdou děti s až dvouletým věko-
vým rozdílem. 

Ukončení základního vzdělávání žáka 
– cizince
V § 50 školského zákona doplnila novela nový 
odstavec 4, který upravuje postup při ukončení 
základního vzdělávání žáka – cizince, jenž po 
dobu 60 vyučovacích dnů nedoložil důvody své 
nepřítomnosti ve škole. Ustanovení nabízí řeše-
ní dosud komplikované situace, kdy cizinec pl-
nící v České republice povinnou školní docház-
ku, odcestoval zpět do zahraničí a nedal o sobě 
základní škole vědět. Ředitel základní školy pak 
neměl možnost cizince vyloučit, a ve škole tak 
zůstávalo blokováno jedno místo. Z  novely vy-
plývá, že dnem následujícím po šedesátém vy-
učovacím dnu nepřetržité neomluvené absence 
žáka – cizince přestává být tato osoba žákem 
školy. Ukončení právního vztahu ke škole na-
stává přímo ze zákona. Není nutné, aby ředitel 
školy vykonával v této souvislosti jakýkoli práv-
ní akt. Pouze musí být provedena odpovídající 
změna v údajích ve školní matrice.

Hodina tělocviku navíc
Od září 2015 testuje přes 150 základních škol 
v prvním až ve třetím ročníku hodinu tělocviku 
navíc. Nikoliv však jako součást běžného vyučo-
vání, ale v odpoledních hodinách, kdy jsou žáci 
ve školních družinách. Další hodinu tělesné vý-
chovy chtěl zavést bývalý ministr školství Mar-
cel Chládek. Důvodem tohoto rozhodnutí byla 
mimo jiné častá nadváha dětí školního věku 
a  také špatné držení těla žáků. Pokusné ověřo-
vání třetí hodiny tělesné výchovy týdně bylo vy-
psáno ještě před odchodem bývalého ministra, 
přičemž MŠMT na hodinu pohybu navíc vyčle-
nilo až 23 milionů korun.  
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