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Vláda schválila kariérní řád 
pro učitele 
Vláda v  listopadu 2016 schválila návrh MŠMT 
týkající se novely zákona o pedagogických pra-
covnících, který nově upravuje kariérní systém 
učitelů. Základem nového kariérního systému 
pro učitele se stane třístupňový standard učitele, 
který je postaven na profesních kompetencích 
učitele. Návrh dále definuje podmínky pro po-
stup kariérním systémem, nastavuje podobu 
atestačního řízení pro postup učitele do vyššího 
kariérního stupně a podobu adaptačního obdo-
bí prvních dvou let v praxi učitele.

OECD vydala zprávu o zdrojích 
v českém školství 
Cílem mezinárodního šetření OECD bylo po-
psat distribuci zdrojů v primárním a sekundár-
ním školství a navrhnout v této oblasti specific-
ká doporučení. Zprávu připravil tým expertů na 
základě vlastního teoretického výzkumu a dvou 
intenzivních návštěv v České republice. Součas-
ná podoba financování regionálního školství 
s komplikovaným systémem krajských norma-
tivů má podle OECD významný vliv na prohlu-
bování nerovností mezi školami i  celými regi-
ony. Atraktivitu učitelské profese doporučuje 
OECD zvyšovat mimo jiné zkvalitněním počá-
tečního vzdělávání učitelů, významnější podpo-
rou dalšího vzdělávání a také zvyšováním platů 
pedagogických pracovníků. Dokument je do-
stupný na webu MŠMT.

Nový web pro práci s žáky-cizinci
Národní institut pro další vzdělávání zahájil 
provoz nového webu http://cizinci.nidv.cz. Ten 
nabízí přehled vzdělávacích programů, které 
v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rám-
ci dalšího vzdělávání poskytuje, e-poradnu, me-
todické materiály, užitečné publikace, příklady 
dobré praxe a v brzké době také e-learningový 
kurz.

Mužů ve školství ubývá
Ze  statistického šetření MŠMT vyplývá, že za-
tímco v prvním pololetí roku 2013 byl celkový 
poměr učitelů mužů v regionálním školství 20,7 
%, o tři roky později byl tento poměr o více než 
2 procentní body nižší (18,6 %). Pokles se týká 
všech stupňů vzdělávání regionálního školství 
s  výjimkou mateřských škol, kde ovšem muži 
tvoří nepatrný podíl pedagogického personálu. 

Učitelské sbory stárnou
Statistiky MŠMT ukazují, že od roku 2012 na 
základních školách nejvýrazněji narostla věko-
vá kohorta učitelů starších 56 let. Oproti tomu 
významně poklesl poměr učitelů ve věku 26 až 
35 let. V  roce 2012 bylo na ZŠ 13,8 % učitelů 
starších 56 let, v roce 2016 je to 19,5 % učitelů. 
Ve věkové skupině učitelů 26 – 35 let bylo v roce 
2012 ve školách 21 % učitelů, v roce 2016 je to 
17,3 % učitelů. 


