
Existující strategické záměry a dokumenty v území mající souvislost s oblastí 

vzdělávání 
 

Aktualizace – zvýrazněno zeleně 

 

V následující tabulce uvádíme veškeré dostupné strategické záměry a dokumenty obsahující 

problematiku vzdělávání, a to jak na národní úrovni, tak i na menších územních úrovních.  

1.1. Strategické dokumenty na místní úrovni 

 

Tabulka 1: Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na místní úrovni 

Název Odkaz 

Strategie území správního obvodu ORP Hustopeče 
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 
sociálních služeb, odpadového hospodářství a 
cestovního ruchu (2015-2024) 

http://www.hustopecsko.net/VismoOnline_Action
Scripts/File.ashx?id_org=500105&id_dokumenty=1
383 
 

Strategie rozvoje mikroregionu Hustopečsko 
http://m.hustopecsko.net/assets/File.ashx?id_org=
500105&id_dokumenty=2684 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Hustopečsko 2014-2020 

http://www.hustopece-
city.cz/user_data/dokumenty/kpss34.pdf 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Hustopečsko na období 2021-2027 

http://www.mashustopecsko.cz/obrazky-
soubory/clld_21_04_186-signovana-pro-podani-
do-ms2021-3-8f6bc.pdf?redir 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Strategie území správního obvodu ORP Hustopeče v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu 

Tento dokument je místní strategií tematického charakteru. Strategie byla zpracována v rámci 
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí 
s rozšířenou působnosti“. Účelem strategie je vymezit a definovat ve 4 oblastech (jednou je 
předškolní výchova a základní školství) možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a 
to včetně návrhu možných řešení. Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí a prostoru pro 
úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí meziobecní spolupráce. 

 
Níže uvedené problémové okruhy a cíle byly navrženy ve strategii v oblasti předškolní výchova a 
základní školství. 
 
  

http://www.hustopecsko.net/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=500105&id_dokumenty=1383
http://www.hustopecsko.net/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=500105&id_dokumenty=1383
http://www.hustopecsko.net/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=500105&id_dokumenty=1383
http://www.hustopece-city.cz/user_data/dokumenty/kpss34.pdf
http://www.hustopece-city.cz/user_data/dokumenty/kpss34.pdf


Tabulka 2: Problémové okruhy, cíle a popisy Strategie území SO ORP Hustopeče 
Problémový okruh Cíl Popis cíle 

1. Společný nákup materiálů, 
pomůcek i vybavení pro školy 
a školská zařízení 

1.1 – snížení vydaných 

finančních prostředků 

na nákup vybavení pro 

školy a školská zařízení 

dosáhnout snížení nákladů na zajištění 
provozu škol a školských zařízení v obcích 
mikroregionu provozovaných obcemi.  

2. Modernizace a rekonstrukce 
budov škol a školských a 
zařízení s důrazem na snížení 
jejich energetické náročnosti a 
využitelnosti prostor v případě 
malého počtu žáků (vznik VČC, 
komunitní centra, zázemí pro 
spolky, atd.) 

2.1 Modernizace 

budov škol a školských 

zařízení 

dosáhnout snížení nákladů na modernizaci a 
následně provozních nákladů škol a školských 
zařízení v mikroregionu provozovaných 
obcemi – zaměření na energeticky 
nízkonákladový provoz  

2.2 Rekonstrukce 

budov škol a školských 

zařízení a snížení jejich 

energetické 

náročnosti 

dosáhnout snížení nákladů na modernizaci a 
standardizaci a následně provozních nákladů 
škol a školských zařízení v mikroregionu 
provozovaných obcemi se zaměřením na 
energeticky nízkonákladové provozování.  

2.3 Využitelnost 

volných prostor ve 

školách a školských 

zařízeních 

 

dosáhnout snížení nákladů na modernizaci a 
standardizaci a následně provozních nákladů 
škol a školských zařízení v mikroregionu 
provozovaných obcemi se zaměřením na 
energeticky nízkonákladové provozování.  

 

3. Etické kategorie principů 
udržitelného jednání 

 

3.1 Vzdělávání 

pedagogů i ostatních 

pracovníků škol a 

školských zařízení 

Cílem je dále rozšířit kompetence, aby 
pracovníci dokázali pracovat i s žáky s 
poruchami chování a učení, aby efektivně 
vedli prevenci sociálně patologických jevů, 
aby podporovali sociální kompetence žáků a 
efektivitu učení.  

Zdroj: Strategie území SO ORP Hustopeče 

 
Cíle všech problémových okruhů nejsou v rozporu s tematickým zaměřením MAP v SO ORP 

Hustopeče.  

 Strategie rozvoje mikroregionu Hustopečsko 

Dokument je rozvojovou strategií pro území Mikroregionu Hustopečsko, zahrnuje celé ORP 

Hustopeče a obec Zaječí. Dokument byl aktualizován v roce 2020. Problematiku vzdělávání obsahuje 

Priorita C Posilování kvality a dostupnosti služeb pro obyvatele, ve které ke změně nedošlo.  

Priorita C. POSILOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB PRO OBYVATELE 

Opatření C.1 Rozvoj školství  

 C.1.1 Podpora realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Hustopeče  

 C.1.2 Spolupráce obcí při řešení rozvoje spádových škol  

 C.1.3 Podpora společných činností škol  

 C.1.4 Rozvoj spolupráce škol s dalšími subjekty (podnikateli, rodiči, veřejností, nestátními 

neziskovými organizacemi atd.)  

 C.1.5 Sdílení materiálně-technického vybavení mezi školami  



 C.1.6 Sdílení materiálně-technického vybavení mezi školními družinami, kluby, centry 

volného času 
  C.1.7 Podpora spolupráce a zázemí organizací neformálního vzdělávání 

 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko 2014-2020 

Strategie je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS, což je celý SO ORP Hustopeče a obec 

Zaječí. Ke dni zpracování aktualizace MAPII nebyla strategie pro další období zveřejněna. Na 

vzdělávání je zaměřen strategický cíl 2.1 Posílit dostupnost a kvalitu ZŠ, MŠ a zájmového a 

celoživotního vzdělávání a strategický cíl 3.2 Posílení aktivního trávení volného času. V podoblasti 2.1 

jsou navrženy tato opatření: 

2.1.1 Podpora předškolního vzdělávání – cílem je zajištění dostatečné kapacity zařízení pro 

vzdělávání dětí předškolního věku 

2.2.2 Zkvalitňování výuky na základních a středních školách – cílem je posílení kvality výuky na 

základních a středních školách v území, dostupnější pro žáky s ohledem na jejich vzdělávací 

potřeby 

2.2.3 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání – cílem je posílení kvality výuky na 

uměleckých školách a podpora celoživotního vzdělávání ve vazbě na lepší postavení na trhu 

práce 

2.1.4 Vzdělávání pedagogů – cílem je zvýšení kvality vzdělání pedagogů pro zajištění širší nabídky 

služeb ve školách 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko 2021 - 2027 

Dne 28.2.2022 byla ze  strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena Koncepční část Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027.  Strategie v rámci strategického cíle 2: 

Zlepšení kvality života v obcích obsahuje Specifický cíl 2.2: Zlepšení kvality zařízení pro vzdělávání a 

trávení volného času dětí a mládeže 

Opatření 2.2.1: Výstavba a rekonstrukce budov škol a školských zařízení 

Rozvojová potřeba: RP2 Zlepšení stavu škol, školských zařízení a zařízení neformálního 

vzdělávání 

Opatření se zaměřuje na bezbariérovost ve školách, zázemí pro pracovníky školy, kapacity MŠ a 

dětských skupin (vč. hygienických požadavků), zázemí pro komunitní aktivity atp. 

Předpokládaný zdroj financování: IROP. 

Opatření 2.2.2: Modernizace učeben a jejich vybavení vzdělávacími pomůckami 

Rozvojová potřeba: RP2 Zlepšení stavu škol, školských zařízení a zařízení neformálního 

vzdělávání 

Opatření se zaměřuje na zázemí pro práci se žáky se SVP, kapacity MŠ a dětských skupin, klíčové 

kompetence a konektivitu, budování odborných učeben atd. 

Předpokládané zdroje financování: IROP+SZP 

Opatření 2.2.3: Výstavba a rekonstrukce zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání 

Rozvojová potřeba: RP2 Zlepšení stavu škol, školských zařízení a zařízení neformálního 

vzdělávání 

Opatření se zaměřuje na výstavbu a modernizaci zařízení pro zájmové, neformální a celoživotní 



vzdělávání. 

Předpokládané zdroje financování: IROP+SZP.  

1.2. Strategické dokumenty na krajské úrovni 

 

Tabulka 3: Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na krajské úrovni 

Název Odkaz 

Strategie rozvoje lidských zdrojů 
Jihomoravského kraje 2016-2026 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=291054&TypeID=2 
 

Krátkodobý realizační plán strategie 
rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského 
kraje 2022-2023 

https://www.jmk.cz/content/13163  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 
2020-2024 

https://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=412690&TypeID=7 
 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
v Jihomoravském kraji 2 

https://kap.kr-
jihomoravsky.cz/uploads/attachment/document/attachment_f
ile/35057/KAP_2_JMK_finaln%C3%AD_verze.pdf 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 

Dlouhodobý koncepční dokument v oblasti lidských zdrojů. Zahrnuje následující dva okruhy 

prioritních os. Prioritní osa 1 Vzdělávání a zaměstnanost klade důraz zejména na ekonomické 

hledisko rozvoje lidských zdrojů a na podporu konkurenceschopnosti. Prioritní osa 2 se zaměřuje na 

sociální aspekty lidských zdrojů v kraji. 

Tabulka 4: Okruhy a strategická opatření prioritní osy 1 Strategie RLZ Jihomoravského kraje 

1.1 kvalita a 

struktura 

školství 

1.2 Propojení 

školství a 

praxe 

1.3 Zlepšení 

podmínek pro 

výzkum, vývoj, 

inovace 

1.4 Rozvoj 

vzdělávání 

dospělých 

1.5 Podpora 

zaměstnanosti a 

adaptability pracovních 

sil 

•1.1.1 

Optimalizace 

vzdělávacích 

oborů 

•1.1.2 Posilování 

kvality vzdělávání 

•1.1.3 Hodnocení 

kvality vzdělávání 

•1.1.4 Spolupráce 

škol 

•1.2.1 Přímá 

podpora 

spolupráce 

zaměstnavatelů 

a škol 

•1.2.2 Zvýšení 

otevřenosti škol 

veřejnosti 

•1.3.1 Podpora 

výzkumných a 

inovačních aktivit 

•1.3.2 Podpora 

znalostního a 

dovednostního 

potenciálu žáků a 

studentů 

•1.3.3 

Internacionalizace 

škol 

•1.3.4 Získávání 

•1.4.1 Vytváření 

koncepčního 

rámce vzdělávání 

dospělých 

•1.4.2 Koordinace, 

informovanost, 

motivace v oblasti 

vzdělávání 

•1.4.3 Zlepšování 

dostupnosti 

dalšího profesního 

vzdělávání 

•1.5.1 Koordinace a 

spolupráce v oblasti 

zaměstnanosti 

•1.5.2 Informační a 

poradenský servis v 

oblasti zaměstnanosti 

•1.5.3 Podpora 

efektivního využívání 

nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti 

•1.5.4 Podpora flexibilních 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=291054&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=291054&TypeID=2


kvalifikovaných 

zahraničních 

pracovníků 

•1.4.4 Podpora 

profesní mobility 

způsobů práce 

•1.5.5 Zajištění kvalitních 

podmínek pro zahraniční 

pracovníky 

Zdroj: Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 

Druhá prioritní osa je zaměřena na využití potenciálu osob, na podporu rozvoje osobnosti a na 

začlenění do společnosti.  

Tabulka 5: Okruhy a strategická opatření prioritní osy 2 Strategie RLZ Jihomoravského kraje 

2.1 Age 

management 

2.2 Aktivní a 

pozitivní 

stárnutí 

2.3 Rozvoj 

občanské 

společnosti 

2.4 Sociální 

začleňování 
2.5 Integrace cizinců 

•2.1.1 Rozvoj metod 

a postupů age 

managementu 

•2.1.2 Poradenství, 

informovanost a 

osvěta v oblasti age 

managementu 

•2.1.3 Uplatnění age 

managementu v 

organizacích kraje 

•2.2.1 Podpora 

aktivního stárnutí 

•2.2.2 Rozvoj 

vzdělávání pro 

seniory 

•2.2.3 Posílení 

mezigeneračního 

učení 

•2.3.1 Podpora 

rodinného života 

•2.3.2 Posilování 

výchovných aspektů 

vzdělávání 

•2.3.3 Neformální 

vzdělávání 

•2.4.1 Prevence 

sociálního 

vyloučení 

•2.4.2 Koncepční 

řešení problémů 

sociálně 

vyloučených lokalit 

a skupin 

•2.5.1 Koordinace 

procesu integrace 

cizinců 

•2.5.2 Zvyšování 

informovanosti v 

oblasti integrace 

cizinců 

•2.5.3 Rozvoj 

sociálních a návazných 

služeb pro cizince 

•2.5.4 Vzdělávání 

cizinců 

Zdroj: Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 

 

MAP je v souladu s tímto krajským strategickým dokumentem. 

 Krátkodobý realizační plán strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 

2022-2023 

Prováděcí dokument SRLZ je jedním z hlavních podkladů pro operativní řízení rozvoje lidských zdrojů 

v JMK.  

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 

2020-2024 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje je základním 
strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje. Byl schválen 18.5.2020 a  navazuje na 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje na období 
2016−2020.  Dlouhodobý záměr vzdělávání má následující strukturu priorit a cílů. 
 
  



Obrázek 3: Přehled priorit a cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
JMK 

 
Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 

  



1.3. Strategické dokumenty na národní úrovni 

 

Rámcem vzdělávací politiky ČR je Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. Další 

dokumenty rozpracovávají cíle a opatření strategie a tvoří tak strategickou základnu české vzdělávací 

politiky. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují rámcové vzdělávací programy, 

které vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední 

vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách.  

Tabulka 6: Strategické dokumenty na národní úrovni 

Název Odkaz 

Národní program rozvoje vzdělávání 
v České republice (Bílá kniha) 

file:///C:/Users/BohutinE/AppData/Local/Temp/bilakniha.pdf 

Strategie vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2030+  

https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky na 
období 2019 - 2023  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023 

Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/opatreni-
ministra-zmena-rvppv-2021 

Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 

https://www.msmt.cz/file/56005/ 

Rámcový vzdělávací program pro základní 
umělecké vzdělávání 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ramcovy-
vzdelavaci-program-pro-zakladni-umelecke-vzdelavani 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-
regionalniho-rozvoje-cr-2021 

Záměr rozvoje čtenářské a matematické 
gramotnosti v základním vzdělávání  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zamer-rozvoje-
ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v 

Národní plán výuky cizích jazyků  http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf 

Strategie celoživotního učení ČR  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-
celozivotniho-uceni-cr 

Koncepce (projekt) včasné péče o děti ze 
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 
v oblasti vzdělávání  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/koncepce-
vcasne-pece-o-deti-ze-sociokulturne-znevyhodnujiciho-prostredi- 
  

Koncepce rozvoje knihoven v České 
republice na léta 2021-2027 s výhledem 
do roku 2030 

https://text.nkp.cz/ipk/ipk/docs/koncepce-rozvoje-2021-
2027/koncepce-rozvoje-knihoven-2021-2027/view 

Zdroj: vlastní zpracování 

Některé z uvedených strategii jsou podrobně rozpracovány níže. Vybrány jsou ty, které jsou podle nás 

nejdůležitější. 

 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 

Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 – 

2030+ a byla schválena dne 19.10.2020. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti 

regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na 

nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.  

  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v
http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/koncepce-vcasne-pece-o-deti-ze-sociokulturne-znevyhodnujiciho-prostredi-
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/koncepce-vcasne-pece-o-deti-ze-sociokulturne-znevyhodnujiciho-prostredi-


Tabulka 7: Strategické linie Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 

 
 
 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2019 - 2023 
 

Na Strategii navazuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2019-2023. Určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých 

krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR. 

 

Dlouhodobý záměr obsahuje tři klíčové cíle:  

 více peněz za kvalitní práci pedagogů,  

 dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol,  

 zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku 

řízení (krajské úřady).  

 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 

Dne 24. srpna 2021 nabylo účinnosti Opatření MŠMT, kterým se měnil RVP PV. Do programu byla 

začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní 

vzdělávání a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

a jejich uskutečňování. Vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla. Tato pravidla se vztahují na 



pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských 

zařízení.  

Z objektivních důvodů je zřejmé, že školní vzdělávací programy mateřských škol nebylo možné 

upravit dle aktuálního RVP PV  k 1. září, ale bude nutné přistoupit k úpravě ŠVP co nejdříve.  

 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

MŠMT zveřejnilo Opatření ministra, kterým se měnilo RVP ZV a to s účinností od 1. září 2021. Cílem 

revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. 

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na 

úroveň klíčové kompetence. 

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV od 1. září 2021. 

Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve 

všech ročnících druhého stupně. 

RVP ZV: 

 navazuje svým pojetím a obsahem na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových  
vzdělávacích programů pro střední vzdělávání; 

 vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně 
vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;  

 specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního  
vzdělávání;  

 vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo; 

 zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně 
formativními funkcemi;  

 stanovuje standardy pro základní vzdělávání, jejichž smyslem je účinně napomáhat při 
dosahování cílů stanovených v RVP ZV;  

 podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho 
vhodného  
propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem 
výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků;  

 umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení  
dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků  
nadaných a mimořádně nadaných;  

 je podkladem pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro 
vstup  
do středního vzdělávání. 

  

RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících  

se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. 

 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

 



Strategie určuje podobu regionální politiky po roce 2020. Je jedním ze základních kamenů pro 
nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje tematické zaměření národních 
dotačních titulů, ale i diskuzi o dalších dlouhodobých nástrojích, které pomohou vyrovnávat rozdíly 
mezi regiony a zároveň posilovat konkurenceschopnost České republiky. Následovat bude 
konkretizace a realizace prostřednictvím akčních plánů. S nimi pak mohou partneři v území pracovat 
a promítat je do svých rozvojových záměrů. 
 
Hlavní poslání dokumentu: 
• Zajistit regionům podporu šitou na míru 
• Podporovat zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik 
• Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů 
• Posilovat spolupráci aktérů v území 
• Zlepšovat koordinaci mezi strategickým a územním plánováním 
• Rozvíjet chytrá řešení 
• Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje 
 

 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do 

roku 2030 

 
Knihovny motivují širokou veřejnost k všestrannému osobnímu rozvoji. Klíčová a zcela přirozená role 
připadá knihovnám v rozvoji čtenářské, informační, mediální a digitální gramotnosti a v podpoře 
čtenářství. Součinnost s knihovnami je nezbytná pro formální, tedy školní vzdělávání od předškolního 
až po terciární stupeň, včetně profesního vzdělávání. Funkční spolupráce s knihovnami umožňuje 
školám významně profitovat ze služeb knihoven a jimi spravovaných informačních zdrojů. Zcela 
neopominutelná je role knihoven ve vědě a výzkumu. 
 
II. Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce 
 
Tabulka 8: Strategické cíle Koncepce rozvoje knihoven  

1. v knihovnách poskytovat kvalitní vzdělávací akce pro své cílové skupiny včetně uživatelů 
se specifickými potřebami  

2. na úrovni meziresortní spolupráce MŠMT a MK vytvořit potřebné podmínky pro efektivní 
spolupráci knihoven se školami všech stupňů i dalšími vzdělávacími institucemi a orgány státní 
správy  

3. systematicky spolupracovat s relevantními školami v obsluhovaných lokalitách 

4. v knihovnách zřídit pracovní pozice specialistů na vzdělávání  

5. státem a kraji podporovat roli knihoven jako vzdělávacích institucí a systémově zajišťovat 
její realizaci 

6. zajišťovat vícezdrojové financování vzdělávací funkce knihoven 

7. využívání vzdělávací nabídky a informačních zdrojů knihoven všech typů paměťových 
institucí explicitně zakotvit jako funkční obsahovou součást výuky napříč vzdělávacími oblastmi 
a obory v kurikulárních dokumentech mateřských, základních, středních a vyšších odborných 
škol a školských zařízení  



8. Rozvíjet kritickou práci s vědeckými informacemi ve studijních programech, a to zejména 
prostřednictvím dostupných informací o výsledcích celosvětové vědy. Pořizovat výsledky 
v podobě klíčových elektronických informačních zdrojů, citačních databází a bibliometrických 
nástrojů centralizovaně. Současně tvoří knihovny zásadní součást při zajišťování kvality 
souvisejících činností vysokých škol, ale i samotné vzdělávací činnosti při zvyšující se poptávce a 
nárocích na distanční formy výuky 

 


