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Koncepce podpory škol v prioritní ose 3 OP VVV – 
základní východiska 

 



Investiční priority prioritní osy 3 OP VVV 

1) Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky  
a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem 
formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné 
začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

 

2) Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

 

3) Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou 
Romové 

 



Struktura prioritní osy 3 
 
  Prioritní osa je rozdělena na investiční priority          specifické cíle 
 

Tematický cíl 10 - 22,4 mld. Kč 

Investice do vzdělávání, školení a odborné přípravy 
k získávání dovedností a do celoživotního učení 

Tematický cíl 9 – 7 mld. Kč 

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
a diskriminaci 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční 
priorita 3 

Investiční 
priorita 2 

Investiční 
priorita 1 



Specifická doporučení Rady EU pro ČR 

Intervence z OP VVV musí prioritně (více než 70 % alokace musí jít na tyto 
priority) směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení. 

 

Soulad – tři průřezové priority Strategie vzdělávání 2020 

 

• snižovat nerovnosti ve vzdělávání 
o Podpora škol a žáků se slabšími výsledky 
o Marginalizované skupiny  

 

• podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad 

 

• odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém 

 



Pojetí společného vzdělávání v OP VVV 

• Inkluze je průřezové téma PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 

• Smyslem je vytvoření podmínek pro vzdělávání všech dětí, žáků a 
studentů ve společném integrujícím výchovném prostředí.  

• Děti navštěvují místní běžnou školu hlavního vzdělávacího proudu a jsou 
společně vzdělávány přiměřeně svým zájmům, schopnostem a nadání. 

• Podpora učitelů (včetně budoucích) pro získání kompetencí v 
proinkluzivním vzdělávání dětí a žáků. 

Výsledek – organizace, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání  
a proinkluzivnost. 

 



Koncepce podpory škol  

Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol 
jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020).  

 

Pro mateřské a základní školy byl zvolen systémový přístup. Cílem je rozvíjet 
ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého 
žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.  

 

Filozofií je omezený počet vzdělávacích cílů vzájemně propojených a 
sladěných v soustavě projektů a výzev – realizace místních akčních plánů je 
součástí. 

Podporujeme podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, 
Inkluze (Společné vzdělávání), Metodická podpora učitele (Mentoring), 
Aktivizující formy učení.  

 



Podpora učitelů jako klíčového předpokladu kvalitní 
výuky  

Strategie 2020 

Přizpůsobovat výuku individuálním potřebám jednotlivých žáků, sledovat 
pokrok každého žáka, poskytovat  sumativní i formativní hodnocení, vyučovat 
heterogenní kolektivy, využívat ve výuce efektivně informační a komunikační 
technologie, otevřené vzdělávací zdroje. 

 

Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad. 

 

Učitelé – základní cílová skupina systémového přístupu. 

 

Podporujeme efektivní formy vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy. 

 

Zajišťujeme podporu pedagogickým lídrům. 

 



Typy projektů v OP VVV 

Systémové projekty 

 

Individuální projekty (koncepční, tematická partnerství a sítě) 

 

Zjednodušené projekty 



Podpora rovného přístupu v PO 3 prostřednictvím 

• šíření příkladů dobré praxe a využití potenciálu kvalitních materiálů pro 
práci v co největším počtu škol 

• vzdělávání, síťování a vzájemné učení zřizovatelů, školních inspektorů, 
ředitelů škol a školských zařízení 

 

Výzvy: 

Budování kapacit pro rozvoj škol I, Gramotnosti, Inkluzivní vzdělávání, Místní 
akční plány, Individuální projekty systémové, Budování kapacit pro rozvoj škol 
II. 



V rámci  prioritní osy 3 podporujeme ve školách: 

• Kvalitnější vzdělávání pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem. 

• Základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti 

•  Společné vzdělávání 
• tím, že umožníme osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, 
• tím, že nabídneme vzdělávání jednotlivcům i celým pedagogickým 

sborům v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, 
• tím, že umožníme vzájemné učení škol a učitelů, 
• tím, že do škol přijdou ve větší míře psychologové, speciální 

pedagogové a asistenti. 

 

Výzvy na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. 
 



Pro naplnění cílů OP VVV budeme v PO 3 
podporovat 
 

 

• Rozvoj manuální zručnosti dětí a žáků, přírodovědné gramotnosti a 
sociálních dovedností 

• Zlepšení dovedností učitelů i žáků komunikovat a učit se v cizích jazycích 
kvalitnější přípravu žáků středních škol pro osobní a pracovní život 

 

Výzvy vycházející z MAP a KAP, šablony pro základní i střední školy 

 



Pro naplnění cílů OP VVV budeme v PO 3 
podporovat 
 

• Propojování zájmového a neformálního vzdělávání se vzděláváním 
formálním a rozvoj hodnocení pokroku každého dítěte a žáka 

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II 

 

• Propojení digitálních technologií se vzděláváním  

Výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání II, Individuální projekty 
systémové I – aktivita vznik reputačního systému pro portál rvp.cz, vznik 
profilu učitel 21, rozvoj informatického myšlení žáků 

Podpora vzniku a využívání otevřených vzdělávacích zdrojů ve vyhlášených 
výzvách 

 



Horizontální zásada - Udržitelný rozvoj 

Nepodporovat projekty negativně ovlivňující udržitelný rozvoj 

 

Promítnutí principu UR do prioritní osy 3: 

• Postoje vedoucí k respektu a péči o životní prostředí 

• Podpora kompetencí dětí a žáků k udržitelnému rozvoji (podpora 
kompetencí v oblasti vědy a technologií, např. badatelsky orientovaná 
výuka, technologie a energetická náročnost…) 

• Podpora rozvoje osobních a občanských kompetencí (řešení problémů, 
kritické myšlení, zodpovědnost, občanská aktivita…) 

• Podpora přírodovědné gramotnosti, polytechnického vzdělávání 



Aktuální a plánované výzvy pro předkládání 
žádostí o podporu v prioritní ose 3 OP VVV 



Výzvy vyhlášené v roce 2016 

Výzvy vyhlášené v 1. pololetí 2016 

Budování kapacit pro rozvoj škol I (mj. přírodovědná gramotnost, 
polytechnické vzdělávání) 

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat 
a mezipředmětových vztahů 

Gramotnosti  (mj. podpora občanského vzdělávání) 

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám) I 

Individuální projekty systémové II 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I (šablony na sdílení zkušeností, tandemovou výuku)  

 



Výzvy vyhlášené v roce 2016 

Výzvy vyhlášené ve 2. pololetí 2016 

Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)  

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám) II  

Implementace strategie digitálního vzdělávání I 

Pregraduální vzdělávání 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ 
a VOŠ I (mj. šablony na DVPP – přírodovědná gramotnost, sdílení zkušeností, 
tandemová výuka, odborník z praxe ve výuce a další) 

 



Výzvy vyhlašované v roce 2017 

Výzvy vyhlašované v 1. pololetí 2017 

Implementace krajských akčních plánů I (bude aktivita na polytechnické 
vzdělávání) 

Vyšší odborné školy 

Budování kapacit pro rozvoj škol II (propojování formálního a neformálního 
vzdělávání – spolupráce škol a NNO, občanské vzdělávání) 

 

Plánované výzvy (vyhlášení 2. pol. 2017 až leden 2018) 

Podpora zájmového vzdělávání projekty zjednodušeného vykazování  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Implementace místních akčních plánů I 

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám) III 

 

 

 



Děkuji za pozornost. 

 

 

 

PhDr. Marta Jurková, Ph.D. 

Marta.Jurkova@msmt.cz 


