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Svazek 2 Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2019 zahrnuje dvacet osm zpráv jednotlivých 
zemí. Je založen na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních důkazech pro předložení a 
hodnocení nejnovějších politických opatření prováděných v každém členském státě EU. Doplňuje 

proto další zdroje informací, které nabízejí popisy vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné 
přípravy. 
 
V části 1 je uveden statistický přehled hlavních ukazatelů vzdělávání a odborné přípravy. V části 2 
se stručně vymezují hlavní silné stránky a problémy systému vzdělávání a odborné přípravy dané 
země. Část 3 se zaměřuje na učitele a výzvy v oblasti učitelské profese.  Část 4 se zabývá 
investicemi do vzdělávání a odborné přípravy. Část 5 pojednává o politikách modernizace 

předškolního a školního vzdělávání. V části 6 se posuzují opatření na modernizaci vysokoškolského 

vzdělávání. A nakonec část 7 zahrnuje odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých. 
 
Rukopis byl dokončen 26. srpna 2019. 
Dodatečné související údaje lze najít na internetu (ec.europa.eu/education/monitor). 
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1. Klíčové ukazatele 

Zdroje: Eurostat; OECD (PISA); Údaje o mobilitě ve vzdělávání vypočítává Společné výzkumné středisko Evropské komise 

z údajů UOE. Další informace jsou uvedeny v příloze I a ve svazku 1 (ec.europa.eu/education/monitor). Poznámky: Průměry EU 

výsledků PISA z roku 2009 nezahrnují Kypr: d = definice se liší, u = nízká spolehlivost, 15 = 2015, 17 = 2017. 

 

Obrázek 1  Pozice ve vztahu k absolventům s nejlepšími a nejhoršími výsledky 

 

Zdroj: Evropská komise, výpočty Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) na základě údajů z 

Eurostatu (LFS 2018, UOE 2017) a OECD (PISA 2015).   
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2. Hlavní body 
 

 Česko i nadále posiluje relevantnost odborného vzdělávání a přípravy pro potřeby trhu 
práce. 

 Orgány náležitě využívají finanční prostředky EU na podporu reforem. 

 Inkluzivní vzdělávání se vyvíjí správným směrem, ale opatření zaměřená na Romy jsou 
však i nadále omezená. 

 Přitažlivost učitelského povolání zůstává nízká. 

3.  Důraz na učitele 

Učitelské povolání se potýká s četnými problémy. Doporučení Rady EU pro Českou republiku 

z roku 2019 mimo jiné doporučilo: „Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského 
povolání.“ (Rada EU, 2019). 

Existují demografické výzvy. Podíl učitelů mladších 40 let je v Česku relativně nízký, zatímco 
vysoce zastoupeni jsou učitelé starší 50ti let. Podíl žen mezi učiteli patří k nejvyšším v EU1. Narůstá 
přitažlivost alternativních pracovních příležitostí pro ženy, kvůli nimž je u nich ohrožena přitažlivost 

učení (Münich D., 2017). Počet žáků v základním vzdělávání vzrostl a tyto vysoké počty se 
přesouvají do nižšího sekundárního vzdělávání. V roce 2017 byl poměr žáků a učitelů v základním 
vzdělávání (19,1 ku 1 oproti průměru EU 14,7) a poměr studentů a učitelů v rámci terciálního 

vzdělávání (18,4 ku 1 oproti 15,4) v obou případech relativně vysoký2. Populace ředitelů škol 
(převážně mužů) také stárne a na polovinu všech otevřených pozic existuje pouze jediný žadatel. 
Často platí, že se osoba, která je v této pozici, uchází na konci svého funkčního období znovu o 
svou vlastní práci (CSI 2018a). Českomoravský odborový svaz pracovníků školství informuje, že 

ředitelé škol mají pocit, že kvůli svému administrativnímu vytížení nemají dostatek času na to, aby 
učitelům poskytli pedagogické a profesionální vedení. Rovněž hovoří o nedostatečných finančních 
prostředcích pro přiměřené hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

Z inspekcí a průzkumů mezi řediteli škol vyplývá, že je nedostatek učitelů. Vzhledem k 
tomu, že neexistuje registr učitelů, lze jejich nedostatek pouze odhadovat3. Nedostatky jsou 
hlášeny zejména v oblasti základního vzdělávání a v menší míře i v případě výuky angličtiny, 
fyziky, informačních a komunikačních technologií (IKT) a matematiky. Nedostatky v základním 

vzdělávání souvisejí primárně se současným demografickým vrcholem u dětí v tomto věku; až tyto 
děti začnou v nadcházejících letech přecházet na druhý stupeň, mohou se nedostatky týkající se 

konkrétních předmětů na této úrovni ještě zhoršit.  

Vzdor nedávnému zvýšeni platů jsou platy učitelů a ředitelů škol i nadále velmi nízké, a 
to jak ve srovnání s jinými pracovníky s úplným terciárním vzděláním, tak podle 
mezinárodních standardů (viz obrázek 2 níže). V roce 2016 mělo 85 % osob ve věku 30–49 let 

s terciárním vzděláním plat vyšší než učitelé základního vzdělávání stejného věku (Münich D., 
2017). Platový postup v průběhu kariéry je spíše paušální (Evropská komise/EACEA/Eurydice, 
2018a). Platy ve veřejném sektoru v letech 2014–2016 celkově vzrostly více než platy učitelů, čímž 
se dopad nárůstu platů v případě učitelů na zatraktivnění jejich povolání oslabil (Münich D., 2017). 
Na ústřední i místní úrovní je sdílena kontrola odměn. Vynikající výsledky výuky mohou vést k 
navýšení platů. Odměna za specializované úkoly vyžadující trvalý profesní rozvoj může dosáhnout 
až 50 % zákonného platu. K takovým úkolům patří koordinace předmětu informačních 

a komunikačních technologií nebo koordinace školních vzdělávacích programů a organizace činností 

souvisejících se vzděláváním v oblasti životního prostředí.  

                                                

1  Eurostat, UOE, 2017. On-line datový kód: educ_uoe_perp01 
2  Eurostat, UOE, 2017. On-line datový kód: educ_uoe_perp04 
3  Údaje o učitelích v Česku na plný úvazek se shromažďují na souhrnné úrovni škol a chybí registr učitelů. Vzhledem k 

tomu, že část učitelů vyučuje na částečný úvazek na více než jedné škole, nejsou k dispozici přesné informace o počtu 

učitelů. 
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V roce 2018 vláda prohlásila, že průměrné platy učitelů a nepedagogických pracovníků 
v roce 2021 dosáhnou 150 % své úrovně v roce 2017. Má-li se zvýšit atraktivita učitelského 
povolání, jsou zapotřebí dlouhodobé politické závazky. 

Obrázek 2 – Skutečné platy učitelů v porovnání s výdělky pracovníků s ukončeným 
terciárním vzděláním (25–64) při celoročním zaměstnání na plný úvazek (ISCED 5-8), 

2016 

Zdroj: OECD (2018). Poznámka:* údaje jsou z roku 2015; ** údaje jsou z roku 2014 

 

Rámeček č. 1:  Atraktivita učitelského povolání a spokojenost učitelů 

Atraktivita povolání pro talentované mladé lidi zůstává nízká. Podle ukazatelů absolventi 
počátečních vzdělávacích programů, kteří se rozhodnou pro vstup do tohoto povolání, zřejmě 
nepatří k těm, kdo mají nejlepší výsledky (Münich D., 2017). Ze studie mimo jiné vyplývá nárůst 
podílu mladých učitelů s nižší čtenářskou gramotností (Krajcova J., Münich D., 2018). To může 

přispívat k rozdílům v kvalitě vzdělání získaného v různých třídách, školách či regionech 
(tamtéž). Mnoho talentovaných mladých učitelů předčasně povolání opustí, často z finančních 
důvodů (Münich D., 2017). Z tohoto důvodu jsou zapotřebí opatření k řešení obecných zjištění 
OECD, že k propagaci výuky jakožto kariéry pro vynikající studenty je kvalita zaměstnání 
důležitá přinejmenším stejně jako jeho platové ohodnocení (OECD, 2018a). 

Současně mezinárodní průzkum OECD o výuce a učení (TALIS) za rok 2018 zjistil, že podíl 
učitelů, kteří jsou se svou prací spokojeni, je vysoký, na úrovni 89.6% (průměr EU: 89,5 %) 

(OECD, 2019)4. Tato spokojenost zůstává stabilní u učitelů s pětiletou pracovní zkušeností. 

Celkově 74,0 % uvádí, že by si v případě možnosti rozhodnout se znovu zvolili opět povolání 

                                                

4 V roce 2018 se průzkumu TALIS zúčastnilo 23 členských států: Anglie (UK), Belgie (FR), Belgie (NL), Bulharsko, Česko, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Průzkum TALIS 2018 zahrnuje učitele a vedoucí pracovníky 

škol druhého stupně na běžných veřejných a soukromých školách.  
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učitele (průměr EU: 77,6 %). Tento pocit sdílí méně učitelů s delší než pětiletou zkušeností 
(73,3 %), nežli učitelé začínající (77,3 %) (příslušné průměry EU: 76,4 % a 83,7 %). Z 
průzkumu TALIS rovněž vyplynulo, že 16,0 % českých učitelů je přesvědčeno, že učení je 

společensky ceněno (průměr EU: 17,7 %). 

Projekty Evropského sociálního fondu (ESF) podporují zaškolovací programy pro 
začínající učitele — včetně odborné přípravy jejich mentorů – a další profesní rozvoj. V 
květnu 2019 schválila vláda novelu zákona o pedagogických pracovnících s cílem zavést dvouleté 
adaptační období pro začínající učitele. K tomu došlo za absence kariérního systému pro učitele, 
poté, co byl jeden takový systém připraven, ale následně od něj bylo v roce 2017 upuštěno. 

Taková posílená podpora pro začínající učitele by mohla přispět ke snížení vysokého počtu učitelů, 

kteří povolání po prvních několika málo letech opustí.  

Rámeček č. 2:  Podpora projektu profesního rozvoje učitelů a ředitelů škol (SYPO)  

Smyslem tohoto projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) je navrhnout 
nový systém na podporu systematického profesního rozvoje s cílem zlepšit výsledky v oblasti 
vzdělávání. Projekt má vycházet ze skutečných potřeb, má být zaměřen prakticky, stavět na 

nejnovějších vědeckých poznatcích a podporovat sdílení zkušeností. 

Projekt SYPO zahrnuje vytvoření vzájemných sítí zaměřených na didaktické přístupy v různých 
předmětech. Pilotní projekty budou vyzkoušeny na celostátní, regionální i lokální úrovni. Bude 
též zřízena síť regionálních metodických pracovníků v oblasti informačních technologií. 

Projekt byl zahájen na začátku roku 2018 a bude probíhat do roku 2022 s podporou ve výši 13,5 

milionů EUR z ESF. 

V rámci vysoce decentralizovaného českého systému vzdělávání se další profesní rozvoj 

pracovníků v podstatě řeší na úrovni jednotlivých škol, které stanovují plán dalšího 
profesního rozvoje svých zaměstnanců. Účast na dalším profesním rozvoji je profesní 
povinností. Není sice stanoven žádný minimální počet povinných hodin, zákon ale na další profesní 
rozvoj stanoví až 12 pracovních dnů ročně (Evropská komise/EACEA/Eurydice, 2018b). Česká 
školní inspekce v období 2017–2018 zjistila, že do dalšího profesního rozvoje je zapojeno 78 % 
učitelů základních škol, kde byly provedeny inspekce. Další profesní rozvoj pokrýval především 

obsah související s příslušnými předměty (52 %), dále výukové metody (39 %), výuky klíčových 
kompetencí (28 %) a provádění inkluzivního vzdělávání (viz oddíl 5 níže) (24 %)(CSI, 2018b). 
Mezinárodní průzkum OECD o výuce a učení (TALIS) za rok 2018 zjistil, že polovina českých učitelů 
se domnívá, že další profesní rozvoj je omezen jejich učebním rozvrhem (50,8 % oproti průměru 

EU ve výši 52,4 %). Celkově lze říci, že ve srovnání s průměrem EU se relativně nízký podíl učitelů 
domnívá, že dalšímu profesnímu rozvoji brání překážky. Kupříkladu 22 % českých učitelů má za to, 
že nabídka dalšího profesního rozvoje není relevantní (průměr EU: 38,9 %) a pouze 15,1 % učitelů 

si stěžuje na nedostatek podpory ze strany zaměstnavatele (průměr EU: 26,4 %). 

4. Investice do vzdělávání a odborné přípravy  

Výdaje vládních institucí na vzdělávání jako podíl HDP v roce 2017 činily 4,6 %, podobně 
jako průměr EU Nárůst veřejných výdajů na vzdělávání v reálných hodnotách (upravených o 
inflaci) byl v období 2010–2017 poměrně vysoký, na úrovni 3,4 % (průměr EU: 0,2 %)5. Výdaje se 
lišily podle úrovní vzdělávání, do značné míry v souvislosti s demografickými změnami v příjmu 
jednotlivých věkových skupin, v systému, kde převažuje financování na obyvatele. K tomuto 
nárůstu došlo v období obzvláště silného růstu GPD a podíl vládních výdajů na vzdělávání se příliš 
nevyvíjel, tj. pohyboval se v letech 2013–2017 v rozmezí od  11,3 % do 12 %6. Výdaje vládních 

institucí na vzdělávání jako podíl HDP klesly z 5,1 % v roce 2013 na 4,6 % v roce 2017. Rozpočet v 
roce 2019 na reformu v zájmu posílení inkluzivnosti vzdělávání oproti roku 2018 vzrostl (viz níže 
oddíl 5). 

                                                

5  Eurostat, klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG). 
6  Evropská komise, výpočty Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) na základě údajů z 

Eurostatu, gov_10a_exp a nama_10_gdp 
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Reforma systému financování regionálního vzdělávání byla opět odložena do ledna 2020 
kvůli zajištění lepší připravenosti. Reforma si klade za cíl přejít od financování na obyvatele 
k financování na základě počtu vyučovaných hodin a zvyšuje možnosti rozdělení tříd (Evropská 

komise, 2018). 

5. Modernizace předškolního a školního vzdělávání 

Účast na předškolním vzdělávání a péči se i nadále zvyšuje, přičemž zůstává vysoce 

závislá na sociálně-ekonomickém zázemí, kde se projevují velké regionální rozdíly. 
Vnitrostátní míra účasti u dětí ve věku od 4 let do věku zahájení povinné školní docházky činila v 
roce 2017 92 % (průměr EU: 95,4 %), přičemž se pohybovala od 85,5 % na severozápadě po 

96,1 % na Střední Moravě7. Účast romských dětí ve věku od 4 let na předškolním vzdělávání a péči 
činí dle odhadů pouze asi 34 % (FRA 2016). Obrázek 3 ukazuje míru účasti dětí v letech 3 až 6 
v roce 2016 podle sociálně-ekonomického zázemí. V roce 2018 bylo sice stanoveno právo účastnit 

se předškolního vzdělávání a péče pro všechny děti od věku 3 let v jejich spádové oblasti, jeho 
praktické provádění závisí ale na dostupnosti míst. Má-li se zajistit provádění tohoto práva a zvýšit 
míra účasti, je naprosto nezbytná plná podpora obcí. Účast dětí mladších 3 let zůstává v roce 2017 
na úrovni 6,5 %, tedy hluboko pod průměrem EU ve výši 34,2 % i cílem stanoveným vedoucími 
představiteli EU v roce 2002 ve výši 33 %. Je to zčásti způsobeno nedostatečnou kapacitou. Od 
dříve oznámeného nároku na místo pro děti ve věku 2 let od roku 2020 bylo v roce 2018 upuštěno. 

Obrázek 3  Účast ve formálních zařízeních předškolního vzdělávání nebo péče u dětí od 3 

let do věku zahájení povinné školní docházky podle sociálně-ekonomického zázemí 
(2016) 

 – % v populaci ve věku od 3 let do věku zahájení povinné školní docházky 

Zdroj: Výpočty JRC z údajů EU-SILC za rok 2016. Poznámky: *AROPE = Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením.  

Česko využívá podpory z Evropského sociálního fondu (ESF) k podstatnému zvýšení 
počtu míst v rámci předškolního vzdělávání a péče, vyskytly se ale velké nerovnosti v 
jejich poskytování. Veřejné mateřské školy provozované obcemi a takzvané dětské skupiny a 
mikrojesle (v současnosti spolufinancované z ESF a spravované ministerstvem práce a sociálních 

                                                

7  Eurostat, UOE, 2017. On-line datový kód: educ_uoe_enra17 
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věcí), které se částečně zaměřují na děti z podobných věkových skupin, fungují za velmi nerovných 
podmínek. Podíl dětí na jednoho dospělého je mnohem příznivější v dětských skupinách a 
mikrojeslích (24 dětí na  3–4 dospělé) než v případě veřejných mateřských škol (až 28 dětí na 1 

dospělého). Finanční prostředky na dítě v dětských skupinách činí 90 000 CZK oproti 51 000 CZK v 
mateřských školách (přibližně 3 500 EUR a 2 000 EUR). Česká školní inspekce tvrdí, že třídy až s 
28 dětmi na jednoho dospělého neumožňují uspokojit individuální potřeby, a to zejména v případě 
dětí se zvláštními potřebami (CSI, 2018b). Dlouhodobé politické cíle v oblasti vzdělávání a rozvoje 
vzdělávacího systému na období 2019–2023 počítají s postupným snížením počtu dětí v 
mateřských školách na 20 v jedné třídě Reforma financování na rok 2020 (viz oddíl 4) 
pravděpodobně povede ke snížení poměru mezi dětmi a dospělými v zařízeních předškolního 

vzdělávání a péče, neboť mateřské školy nebudou financovány v přepočtu na obyvatele, ale spíše 

na základě počtu vyučovaných hodin. 

Míra předčasného ukončování školní docházky klesla na 6,2 % v roce 2018, po nárůstu v 
předchozích letech. Tato míra byla nižší než průměr EU ve výši 10,6 % EU, ale stále vyšší než 
vnitrostátní cíl strategie Evropa 2020 ve výši 5,5 %. Míra a její vývoj se v jednotlivých regionech 
značně různil, přičemž nejvýznamnějším případem je severozápad, kde míra 13,8 % dále vzrostla 
na 15,6 % v roce 2018. Ze studie vyplynulo, že mladé lidi, kteří předčasně ukončí školní docházku, 

přitahuje současný snadný přístup k placenému zaměstnání (Bičáková, A. a Kalíšková, K., 2018). 
Často však končí v málo placených, nekvalitních a krátkodobých pracovních místech. O pobídkách k 
přilákání mladých lidí zpět ke vzdělávání, jakož i o preventivních opatřeních probíhají diskuse. V 
roce 2019 byla zahájena studie financovaná z programu EU na podporu strukturálních reforem s 
cílem prozkoumat, jak snížit regionální nerovnosti ve vzdělávání. Vzejdou z ní doporučení zaměřená 
na zlepšení komunikace mezi rodinami, školami a dalšími poskytovateli služeb. 

Příslušné orgány nadále podnikají kroky ke snížení nerovností ve výsledcích v oblasti 
vzdělávání souvisejících se socioekonomickým zázemím žáků (Evropská komise, 2018). V 
případě předškolního vzdělávání zahrnují kroky odbornou přípravu učitelů podporovanou z ESF, 
mimoškolní aktivity, podporu spolupráce s rodiči a profesní poradenství (Eurypedia, 2019a). V 
souladu s reformou z roku 2016 na posílení  inkluze vzdělávání přijaly orgány druhý akční plán pro 
inkluzivní vzdělávání na období 2019–2020. Cílem tohoto plánu je provést nesegregační opatření v 
případě škol, kde více než polovinu žáků tvoří Romové, zavést opatření proti šikaně a posílit 

monitorování ze strany školní inspekce. Bude se jím řídit provádění projektů podporovaných z ESF. 
Klíčem k jeho úspěchu bude řešení regionálních rozdílů prostřednictvím specificky koncipovaných 
opatření.  

Pozitivní počáteční výsledky reformy pro inkluzivní vzdělávání stále čekají na potvrzení, 
a to zejména pokud jde o vzdělávání romských dětí. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy se zaměřuje na zajištění povinného vzdělávání od věku 5 let, a to zejména 

ve znevýhodněných oblastech. Ministerstvo pracuje rovněž na harmonizaci diagnostických nástrojů 

používaných v poradenských centrech po celé zemi. Rozpočet z roku 2019 na inkluzivní vzdělávání 
byl zvýšen z 5,4 miliardy CZK v roce 2018 na 7,2 miliardy, což je významné zvýšení, které však 
nemusí stačit k pokrytí všech žádostí ze strany škol. Schválený počet asistentů pro každou třídu se 
sníží.  

Do škol s vyššími potřebami se sice přidělují větší pedagogické zdroje, neexistují ale 
opatření k přidělení zkušených učitelů do znevýhodněných škol. Současně OECD v Česku 

zaznamenává významnou pozitivní souvislost mezi zkušenostmi učitelů a výsledky v oblasti 
přírodních věd (OECD, 2018a).  

Národní ústav pro vzdělávání nyní reviduje rámcové osnovy pro předškolní, základní a 
středoškolské vzdělávání (NUV, 2019). Jedním z cílů je lépe se zaměřit na dovednosti potřebné 
pro budoucí pracovní místa. Dalším cílem je posílit pokyny na centrální úrovni stanovením 

očekávaných výsledků učení na více vzdělávacích stupních než dříve. Tím se posílí centrální správa 
ve stále vysoce decentralizovaném systému (Eurypedia, 2019b). Revidované osnovy budou 

vycházet ze strategie pro vzdělávání do roku 2030, která vymezí očekávané kompetence žáků po 
roce 2030. 

Podíl mladých lidí ve věku 16–19 let, kteří vykazují lepší než základní digitální 
dovednosti, se mezi rokem 2015 (41 %) a rokem 2017 (52 %) podstatně zlepšil, přičemž 
téměř dosáhl průměru EU (57 %). Na podzim roku 2018 byla s podporou EU zahájena výzva 
k podpoře provádění strategie pro digitální vzdělávání II. To umožní vytváření nových zdrojů, 
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zajištění metodické a technické podpory pro využívání digitálních technologií při výuce, odbornou 
přípravu pedagogických pracovníků a podporu inovativních učebních metod (Eurypedia, 2019b). 
Strategie digitálního vzdělávání se potýkala s jistým zpožděním při vybavování škol digitální 

infrastrukturou a zajišťování podpůrných materiálů a školení pro učitele (Evropská komise, 2019). 

6. Modernizace vysokoškolského vzdělávání 

V uplynulém desetiletí došlo k prudkému nárůstu v míře terciárního vzdělání společně s 

nárůstem míry předčasného ukončení studia. V roce 2018 činil podíl osob ve věku 30–34 let 
s terciárním vzděláním 33,7 % (průměr EU: 40,7 %), což přesahuje vnitrostátní cíl Česka (32 %) v 
rámci strategie Evropa 2020. Zajistit, aby každá generace dosáhla vyšší úrovně vzdělání, je 

náročné. Jen 18 % dětí, jejichž rodiče nedosáhli terciárního vzdělání, dosáhnou tohoto stupně 
(OECD, 2018b). Předpokládané zvýšení počtu obyvatel ve věkovém rozpětí, jehož se vysokoškolské 
vzdělávání týká, bude během několika let vyžadovat úsilí v oblasti financování a kapacit, má-li růst 

pokračovat. 37 % studentů v bakalářských programech v prvním roce své studium ukončí — ačkoli 
jistý podíl z nich se později zapíše do jiného programu — a více než třetina studentů studium 
nedokončí (MŠMT, 2015). Příslušné orgány přijímají opatření ke zvrácení tohoto trendu. Mezi 
kritéria financování vysokoškolských institucí zavedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
v roce 2018 nové kritérium související s dokončením studia (Evropská komise, 2018). Tím se 
pozitivním způsobem docílí nápravných opatření ze strany těchto institucí. Míra zaměstnanosti 
čerstvých absolventů terciárního studia zůstává velmi vysoká – v roce 2018 činila 89,6 %. 

Národní akreditační úřad zřízený na základě reformy vysokoškolského vzdělávání v roce 
2016 již udělilřadu institucionálních akreditací. Silnější interní zajištění kvality se v dotčených 
institucích stává skutečností. Reforma rovněž usilovala o rozšíření škály nabízených programů, 

včetně podpory vytváření odborně zaměřených studijních programů. Téměř 15 % programů, které 
byly nově akreditovány nebo jsou v procesu akreditace do konce roku 2018, představovaly 
odborně zaměřené programy, což dokazuje, že po nich existuje určitá poptávka. 

7. Modernizace odborného vzdělávání a přípravy 

Celkový počet zapsaných do vyššího sekundárního odborného vzdělávání a přípravy v 
roce 2017 mírně poklesl na 72,4 %, ale stále je značně nad průměrem EU ve výši 47,8 %.  

Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů odborného vzdělávání a přípravy se v roce 2018 zvýšila 
na 87,7 %, což značně přesahuje průměr EU ve výši 79,5 %.  

Česko i nadále posiluje flexibilitu a relevantnost odborného vzdělávání a přípravy pro 
potřeby trhu práce. Novela školského zákona z roku 2018 ukládá školám spolupracovat se 
zaměstnavateli při koncipování vzdělávacích programů, zajišťování praktické odborné přípravy, 

účasti na závěrečných zkouškách a zajišťování stáží v podnicích pro vyučující. V rámci projektu 
modernizace odborného vzdělávání a přípravy financovaného z ESF a zahájeného v roce 2017 bylo 

dosud zavedeno 365 modulů s cílem zlepšit převoditelnost mezi různými směry počátečního či 
průběžného odborného vzdělávání a přípravy a kvalifikacemi ve vnitrostátním rejstříku kvalifikací. 
V Moravskoslezském kraji byl v roce 2017/2018 zahájen pilotní projekt zahrnující prvky duální 
odborné přípravy. Probíhá revize odborné části vzdělávacích programů vyššího sekundárního 
odborného vzdělávání a přípravy. 

V říjnu 2018 přijala vláda strategii Digitální Česko. Provádění bude mimo jiné vycházet ze 

strategie pro digitální vzdělávání 2020, která se zaměřuje na zavádění nových vzdělávacích metod 
s využitím nových technologií, zlepšování dovedností žáků, pokud jde o práci s informačními a 
digitálním technologiemi, a zlepšení jejich informatického myšlení. 

8. Rozvoj vzdělávání dospělých 

Pravděpodobnost, že si dospělí v Česku budou doplňovat své znalosti a dovednosti, 
zůstává spíše nízká. V roce 2018 mělo pouze 8,5 % dospělých ve věku 25–64 let v uplynulých 4 
týdnech vzdělávací zkušenost (průměr EU činí 11,1 %). Pouze 6,1 % dospělých osob v Česku mělo 
ale nejvýš nízkou kvalifikaci (průměr EU: 21,9 %). V roce 2017 získalo přibližně 5 300 dospělých 
ve věku od 25 let kvalifikaci na vyšší sekundární úrovni. To představuje méně než 0,02% téměř 
367 000 osob ve věku 25–64 let pouze s nízkou úrovní dosaženého vzdělání. Současně existuje jen 

málo pracovních příležitostí pro osoby s nízkou kvalifikací – v roce 2017 se v rámci 
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nekvalifikovaných povolání nabízelo 287 000 pracovních míst. Míra 52,2 % dospělých s nízkou 
kvalifikací v zaměstnání v roce 2017 byla pod průměrem EU ve výši 58,4 %. 

Řada projektů se zaměřuje na obecné zvyšování dovedností a digitálních dovedností u 

dospělých Projekt UpSkilling CZ (prohlubování dovedností v Česku), který nyní prochází procesem 
schvalování, se zaměří na provádění doporučení Rady z roku 2016 o cestách prohlubování 
dovedností. Projekt vytvoří internetový nástroj k posuzování základních dovedností a nástroj 
nabízející příslušné vzdělávací příležitosti. Bude zajištěna úzká spolupráce mezi klíčovými aktéry, tj. 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a veřejnými 
službami zaměstnanosti. Budou připraveny e-learningové kurzy, pokyny a další metodické 
materiály. Aktualizovaná strategie Digitální Česko zahrnuje rovněž opatření pro dospělé. Jejich 

cílem bude zejména zlepšit počítačovou gramotnost dospělých, digitální dovednosti v malých 
a středních podnicích a podporu práce na dálku prostřednictvím využití digitálních technologií 
a řešení problémů digitálního vyloučení. Kromě toho strategie vymezuje cíl „připravenosti občanů 
na změny trhu práce, vzdělávání a rozvoje digitálních dovedností, rekvalifikace pracovních sil, 
nároky na další vzdělávání pracovníků a na tvorbu nových vzdělávacích programů“. 

I v oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy dochází k důležitému vývoji Lidé s 
výučními listy a pětiletou profesní zkušeností mají možnost absolvovat zkoušku vedoucí k získání 

mistrovské kvalifikace. Plánuje se vytvoření asi 45 takových kvalifikací. Obchodní komora bude 
hrát klíčovou úlohu při usnadňování spolupráce mezi sdruženými řemeslnými asociacemi a 
odbornými školami, které se do nového systému zapojí. 
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Příloha I: Zdroje hlavních ukazatelů 

Indikátor On-line datový kód Eurostatu 

Osoby, které předčasně ukončí vzdělávání a odbornou přípravu edat_lfse_14 + edat_lfse_02 

Dosažené terciární vzdělání edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Předškolní vzdělávání a péče educ_uoe_enra10  

Nedostatečné dovednosti ve čtení, matematice a přírodních vědách OECD (PISA); 

Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů edat_lfse_24  

Účast dospělých osob v učení  trng_lfse_03  

Veřejné výdaje na vzdělávání jako procento HDP gov_10a_exp  

Výdaje na veřejné a soukromé instituce na studenta educ_uoe_fini04  

Mobilita ve vzdělávání:  

- Mobilní absolventi s cílem získat titul 

- Mobilní absolventi s cílem získat kredity 

Výpočet JRC na základě údajů Eurostatu / UIS / OECD 

Příloha II: Struktura vzdělávacího systému 

 
Zdroj: Evropská komise / EACEA / Eurydice, 2018. Struktura evropských vzdělávacích systémů 2018/2019: schématické 

diagramy. Fakta a čísla Eurydice. Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie. 
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