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Rozpočet MŠMT pro rok 2018
MŠMT bude mít v  roce 2018 svůj historicky 
nejvyšší rozpočet v  objemu téměř 169 miliard 
korun (bez podílu EU), což je o 21 miliard více, 
než byl rozpočet pro minulý rok. S  financemi 
z  Evropské unie činí rozpočet MŠMT pro rok 
2018 dokonce 176,1 miliardy korun. Peníze na-
víc jsou určeny zejména na systematické zvy-
šování tarifního platu pedagogů i nepedagogů, 
na navýšení rozpočtu vysokých škol, zvyšování 
kapacit MŠ a ZŠ a podporu sportu. 

Přibývá asistentů pedagoga ve školách
Mezi školními roky 2010/11 až 2016/17 se počet 
asistentů zvýšil o více než pět tisíc úvazků. Jen 
od září 2016 do září 2017 vzrostl počet asistentů 
pedagoga skokově o  4 426 fyzických osob. Na 
konci školního roku 2016/17 působili na veřej-
ných základních a  středních školách asistenti 
pedagoga v  rozsahu 7656 plných úvazků. Na 
mzdách přišli stát na téměř 1,7 miliardy korun.

Úroveň čtení českých žáků stagnuje
V mezinárodním šetření PIRLS 2016, které zjiš-
ťuje úroveň čtenářských vědomostí a dovednos-
tí žáků 4. ročníku ZŠ, dosáhli nejlepšího výsled-
ku žáci z Ruska, Singapuru, Hongkongu, Irska, 
Finska a Polska. Žáci z České republiky dosáhli 
nadprůměrného výsledku, avšak zaostali za 
žáky 13 zapojených zemí EU a  jejich výsledek 
v porovnání s předchozím šetřením v roce 2011 
spíše stagnuje.

Předsudky u mladých lidí
Odborníci z Ústavu pro studium totalitních re-
žimů ve spolupráci se Sociologickým ústavem 

AV zkoumali míru předsudků mladých lidí. 
Výzkumníci předpokládali, že mladí lidé budou 
mít méně předsudků vůči menšinám, protože 
absolvovali projekty zaměřené na prevenci rasi-
smu a extremismu, které byly ve školách realizo-
vány od 90. let. Výzkum ale ukázal něco jiného. 
Ve vztahu k  židům se k  nesympatiím přiznalo 
nejvíce lidí právě ze skupiny 15 až 29 let, jako 
nesympatické je označilo 24 procent dotáza-
ných. U  starších respondentů byly nesympatie 
k židům pod 20 procenty, u  lidí mezi 30 až 44 
lety dokonce pod 15 procenty. Romy označilo 
jako nesympatické 75 procent lidí napříč téměř 
všemi věkovými skupinami, pouze v  kategorii 
30 až 44 let uvedlo nesympatie k  této menšině 
81 procent dotázaných. „Mohlo by to naznačo-
vat, že programy vzdělání pro toleranci nejsou 
účinné, ale nevíme, jestli by bez nich nebyla si-
tuace ještě horší,” řekla výzkumnice a  lektorka 
ÚSTR Karina Hoření.

Audit vzdělávacího systému z pera 
EDUinu
Bilanci hodnocení českého vzdělávacího systé-
mu za rok 2017 vydal ve spolupráci s nezávislými 
odborníky EDUin. Jako pozitivní hodnotí zprá-
va zahájení reformy rámcových vzdělávacích 
programů pro mateřské, základní a střední školy. 
Záhy ale dodává, že reforma probíhá netranspa-
rentně, v úzkém kruhu lidí orientovaných na sa-
motné vzdělávání, nikoliv na smysl a cíl vzdělá-
vání. Připomíná také, že se nepodařilo prosadit 
kariérní řád (a standard učitele) a nedaří se najít 
shodu na jeho podobě. V oblasti státních matu-
rit audit uvádí, že jejich dopad není zmapován, 
jasné jsou pouze negativní důsledky (rostoucí 
počet neúspěšných studentů SŠ). Zpráva je do-
stupná na webu http://www.eduin.cz.


