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Priority MŠMT pro rok 2016
Ministryně Kateřina Valachová na první letoš-
ní tiskové konferenci představila priority úřadu 
pro rok 2016. Těmi jsou společné vzdělávání, re-
forma financování regionálního školství a kari-
érní řád. V oblasti kariérního řádu bude kladen 
na důraz na profesní rozvoj učitelů a  aktivity 
související s  výukou. Celý proces profesního 
rozvoje učitelů rámuje Standard učitele, který 
bude koncipován jako metodický nástroj pro 
plánování a vyhodnocování profesního rozvoje 
učitele. Pro začínající učitele je plánováno zave-
dení jedno – až dvouletého adaptačního období 
s  cílem podpořit je při nástupu do praxe. Má 
být zřízen institut uvádějícího učitele a  zajiště-
no jeho financování. Adaptační období má být 
ukončeno administrativně nenáročným atestač-
ním řízením. 

Školní stravování zdarma
MŠMT poskytne v dotačním programu pro ne-
státní neziskové organizace k podpoře školního 
stravování žáků základních škol v  roce 2016 
celkem 30 milionů korun. O tuto částku se dělí 
tři neziskové organizace, z  nichž největší pod-
poru získala WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
a to 27 622 729 Kč. V ČR existuje více projek-
tů, které se týkají stejné problematiky. Jedním 
z nejrozsáhlejších je program MPSV financova-
ný z Operačního programu potravinové a ma-
teriální pomoci. Jeho cílovou skupinou jsou 
děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateř-
skou a základní školu a jejichž zákonní zástup-
ci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Na 
období 2016 až 2020 se ministerstvu podařilo 
získat z evropských fondů celkem 400 milionů 
korun, které umožní podpořit až 20  tisíc dětí 
ročně. 

Žáci-cizinci v českých školách
V  minulém školním roce bylo v  českých zá-
kladních školách 854 137 žáků, z  toho 16  477 
bylo cizinců. Ze zemí evropské osmadvacítky 
převažovali žáci ze Slovenska (z  5334 je to 
3775 Slováků). Z  dalších států byli zastoupe-
ni zejména Ukrajinci (4 039 žáků), Vietnamci 
(3 220 žáků) a Rusové (1 321 žáků). Podrobnou 
statistiku žáků-cizinců v  českých školách dle 
státního občanství, trvalého pobytu či pohlaví 
lze najít na stránkách Ústavu pro informace ve 
vzdělávání (www.uiv.cz). 

Kdo se chce stát učitelem?
V  členských zemích OECD se v  průměru 5 % 
žáků chce v budoucnu stát učitelem. Uvádějí to 
tři procenta chlapců a šest procent dívek. Školní 
prospěch těchto žáků se liší, ale v mnoha státech 
OECD mají žáci, kteří se chtějí stát učiteli, slabší 
prospěch z matematiky a z čtenářských doved-
ností, než žáci, kteří chtějí být profesionály v ji-
ných oborech. Z  mezinárodního šetření PISA 
vyplývá, že v  průměru vyšší procento žáků se 
chce stát učiteli v těch zemích, kde jsou učitelé 
lépe placeni.

Nominace do ankety Zlatý Amos dle 
krajů
Do 23. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učite-
le ČR Zlatý Ámos 2016 přihlásili žáci a studenti 
53 oblíbených pedagogů. Nejvíc nominací přišlo 
z  Moravskoslezského kraje, celkem 9. O  jedno-
ho oblíbeného pedagoga méně přihlásili v kraji 
Jihomoravském. Z  Českých krajů je na tom 
nejlépe hlavní město Praha, kde je přihlášeno 
7 oblíbených učitelů.  Kraje s  nulovým počtem 
přihlášek jsou Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský.
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