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• DZ 2016 vychází z DZ ČR 2015 a koncepčních 

dokumentů JMK 

• pracovní verze DZ 2016 dosud není zveřejněna 

– bude zveřejněna pravděpodobně až v průběhu 

prosince 2015 

• prosinec/leden – předpokládáme realizaci 

vnějšího připomínkového řízení 

• schvalování – ZJMK duben 2016 



• DZ 2016 je zpracován v souladu s interním normativním 

aktem KrÚ JMK 51/INA-KrÚ Strategické a programové 

dokumenty (pracovní postup) 

• V souladu s tímto dokumentem je členěn na: 

– Analytickou část včetně SWOT analýzy 

– Návrhovou část s konkrétními opatřeními  

– Implementační část, ve které je uveden postup vyhodnocování 

DZ 

 

 

 

 



Analytická část 

• Charakteristika JMK a demografie 

• Stav, struktura a vývoj nezaměstnanosti 

• Jednotlivé úrovně vzdělávání 
– Předškolní vzdělávání 

– Základní vzdělávání 

– Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

– Vyšší odborní vzdělávání 

– Rovné příležitosti ve vzdělávání 
• Integrace 

• Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se ZP 

• Ústavní a ochranná výchova 

• Poradenský systém 

– Základní umělecké, zájmové a jazykové vzdělávání 
 



 

Analytická část 

• Pedagogičtí pracovníci 

• Péče o talentované žáky a studenty 

• Celoživotní vzdělávání 

• Financování školství 

 



Návrhová část – priority a opatření 

• Priorita 1: Kvalita vzdělávání 

• Priorita 2: Rovné příležitosti ve vzdělávání 

• Priorita 3: Sbližování vzdělávání a trhu práce 

• Priorita 4: Efektivita vzdělávání 
 

  

 

 



Priorita 1: Kvalita vzdělávání 

a) Kvalita procesu vzdělávání 

b) Podpora pedagogických pracovníků a ředitelů 

škol 

c) Podpora polytechnického vzdělávání včetně 

EVVO 

d) Podpora „bezpečného školního prostředí“ 

e) Podpora rozvoje výuky cizích jazyků 

 

 



Priorita 2: Rovné příležitosti ve 

vzdělávání 
a) Podpora inkluzivního vzdělávání 

b) Podpora poradenského systému 

c) Podpora škol samostatně zřízených pro děti a žáky se 

zdravotním postižením jako odborných a metodických 

center pro školy hlavního vzdělávacího proudu a pro 

vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením 

d) Podpora znevýhodněných 

e) Podpora nadaných a talentovaných dětí, žáků a 

studentů 

 



Priorita 3: Sbližování vzdělávání a trhu 

práce 

a) Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a 

zaměstnavatelů 

b) Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 

c) Rozvoj kariérového poradenství 

d) Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání 



 

Priorita 4: Efektivita vzdělávání 

a) Budování efektivní sítě škol a školských zařízení 

b) Efektivní systém financování 



Děkuji za pozornost 


