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1 Úvod

Kvalita vzdělání a lidských zdrojů je v současné době jedním z nejdůležitějších faktorů
konkurenceschopnosti nejen firem, ale i regionů. Lidský kapitál sehrává klíčovou úlohu
v možnostech učit se nové věci, přijímat inovace, pracovat s nimi a zejména pak nové inovace
tvořit. Je tedy zřejmé, že při tvorbě konkurenceschopnosti sehrávají vzdělávací instituce
stěžejní roli a to na všech řádovostních úrovních. Na mikroúrovni můžeme sledovat soutěž
mezi jednotlivci na trhu práce, na vyšších úrovních pak soutěže firem a regionů o získání
lukrativních podmínek pro budoucí rozvoj se specifickým know – how, které daná oblast
nabízí. Každý region má svůj specifický potenciál, který se snaží co nejlépe zužitkovat. Aby
došlo ke správné a úspěšné mobilizaci těchto kapacit, je důležité zapojení více aktérů do
samotného procesu. Jde zejména o spojení sil veřejného a soukromého sektoru, které může
vyústit ve vytvoření prosperujícího a růstového regionu. Důležitou roli sehrávají mimo jiné
finanční prostředky. Jejich objem je omezený, avšak díky dostatečnému množství různých
dotačních titulů, je možné spolufinancovat regionální vzdělávání a konkurenceschopnost.
Cílem této studie je zmapování potřeb Ústeckého kraje v oblasti vzdělávání na základních
školách (dále „ZŠ“) a vyhodnocení možností využít na definované potřeby finanční
prostředky ze strukturálních fondů EU v programovém období 2014 – 2020. Základní školství
pak sehrává v rozvoji klíčovou roli, neboť jej lze považovat za jeden ze základních kamenů
budoucího vzdělávání a konkurenceschopnosti regionu.
Následující analytická část je zaměřena na několik oblastí. Jejich výběr byl vybrán tak, aby
nejprve došlo k popisu současného stavu v oblasti věkové a vzdělanostní struktury
obyvatelstva a také školního prostředí a jeho organizaci zastupující institucionální rámec.
Dílčím cílem je tedy obecněji charakterizovat kontext vzdělávání v Ústeckém kraji. Na tuto
část bude svou logikou navazovat kapitola zaměřená na individuální, společenské a pracovní
přínosy ze vzdělání na trh práce a možnosti uplatnění absolventů. Další část se podrobněji
zaměří na základní školství, identifikaci současných problémů a rizik a to zejména v těchto
oblastech:
•
•
•

zvyšování základních dovedností žáků (matematická, čtenářská, správa domácího
rozpočtu),
podpora technického vzdělávání,
všestranná podpora kariérních poradců.

Závěrečná část se bude věnovat analýze současného stavu připravenosti budoucího
programového období 2014 – 2020 a vyhodnocení opatření vhodných k financování ze
strukturálních fondů EU po roce 2014. Jednotlivé oblasti budou podrobněji rozpracovány
v následujících kapitolách.
Použitá data jsou jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru a jsou relativizována, aby
bylo možné zajistit srovnání s republikovým průměrem i ostatními kraji. Zohledněno je
časové i prostorové hledisko, přičemž většina dat je vázána k roku 2009 a vychází z databází
Ústavu pro informace ve vzdělávání (Krajská ročenka 2010) a Českého statistického úřadu.
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2 Kontext vzdělávání – obecnější charakteristika

Tato kapitola má za cíl obecněji charakterizovat kontext vzdělávání v Ústeckém kraji
z několika hledisek. Prvním z nich je zaměření na vzdělanost jak populace školního věku, tak
na vzdělanost dospělé populace, což přímo souvisí s budoucím uplatněním na trhu práce. Dále
bude hodnocen přístup ke vzdělávání, účast na něm a průchod vzdělávací soustavou.
V neposlední řadě je důležité zaměřit se na samotnou organizaci škol a blíže přiblížit školní
prostředí.

2.1 Relativní velikost populace školního věku
Pro vzdělávací politiku je klíčové, kolik nových žáků vstupuje na jednotlivých vzdělávacích
stupních do školského systému. Jde o jeden z faktorů, který přímo formuje vzdělávací
poptávku, poukazuje na finanční náročnost vzdělávání a také na budoucí nároky na lidské
zdroje v daném regionu. Dle celorepublikového trendu dle ČSÚ dochází k postupnému
nárůstu populace ve věkových skupinách 3 - 5 let (odpovídající návštěvě mateřské školy) a 6
–10 let (odpovídající návštěvě prvního stupně základní školy), zatímco starší věkové
kategorie 11 – 14 let a 15 – 18 let mají klesající tendenci. Na základě prognózy lze tedy
očekávat, že příštích 5 let (přibližně do roku 2015) bude věková generace 6 - 10 let mírně růst
a poté stagnovat, a zároveň věková generace 11 – 14 let nejprve stagnovat a poté růst. Dle
následujícího ukazatele zobrazující podíly jednotlivých věkových skupin obyvatelstva
odpovídajících stupňům vzdělávání na celkové populaci můžeme zjistit současný stav žactva
na základních školách v Ústeckém kraji a také jeho budoucí potenciál pro středoškolské
ústavy. Daný podíl se vypočte dle následujícího vzorce:

K – počet obyvatel příslušné věkové skupiny k 31. 12. 2009
O – celkový počet obyvatel kraje k 31. 12. 2009
i – věková kohorta (3 – 5 let odpovídá vzdělání v mateřských školách, 6 – 10 let odpovídá
úrovni 1. stupně základní školy, 11 – 14 let odpovídá úrovní 2. stupně základní školy, 15 – 18
let odpovídá úrovni středoškolského vzdělání, 19 – 21 let odpovídá úrovni vzdělávání na
vyšších odborných školách)
Z tabulky 1 pak vyplývá, že v Ústeckém kraji se nachází silná základna mladého žactva a to
již od úrovně mateřských škol přes první i druhý stupeň základních škol až po školy střední.
Ve všech těchto kategoriích se nachází mezi třemi kraji s nejmladším podílem žactva na
celkovém počtu obyvatel. Znamená to, že se v tomto kraji nachází poměrně silná základna pro
budoucí střední školy. Ačkoliv již nedojde k dosažení úrovně stavu počtu žactva jako v roce
2008, lze konstatovat, že střední školy by v případě dostatečného zájmu o nabízené studijní
obory nemusely v nejbližší době sahat k jejich slučování či uzavírání a to i přes to, že žáků
prvních ročníků je dlouhodobě méně, než jaké jsou volné kapacity ve školách. Níže uvedený
vyšší podíl rovněž poukazuje na dostatek pracovní síly, která se v horizontu deseti až patnácti
let může začlenit na pracovní trh. Na straně jedné zde lze vnímat pozitivní vývoj znamenající
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dostatek žactva a také absolventů, na straně druhé je důležité zajistit pro nové absolventy
možnost uplatnění a dostatek pracovních míst. Případné podcenění této situace by mohlo
znamenat zvýšení nezaměstnanosti.
Tabulka 1: Podíl jednotlivých skupin obyvatelstva odpovídajících stupňům vzdělání na celkové
populaci v roce 2009 (v %)
Věkové skupiny (v letech)
Území

3-5

6 - 10

11 - 14

15 - 18

19 - 21

Hlavní město Praha

2,77 (14.) 3,64 (14.) 2,67 (14.) 3,57 (14.) 3,49 (14.)

Středočeský kraj

3,28 (1.)

4,61 (4.)

3,54 (11.) 4,49 (12.) 3,66 (13.)

Jihočeský kraj

2,93 (6.)

4,51 (7.)

3,62 (8.)

Plzeňský kraj

2,88 (9.)

4,31 (12.) 3,40 (13.) 4,43 (13.) 3,78 (11.)

Karlovarský kraj

2,94 (4.)

4,62 (3.)

3,68 (6.)

4,80 (6.)

4,07 (2.)

Ústecký kraj

3,13 (2.)

4,81 (1.)

3,77 (3.)

4,85 (3.)

3,92 (7.)

Liberecký kraj

2,99 (3.)

4,64 (2.)

3,70 (2.)

4,76 (8.)

3,96 (5.)

Královéhradecký kraj 2,91 (7.)

4,47 (8.)

3,66 (8.)

3,70 (10.) 3,81 (10.)

Pardubický kraj

2,93 (5.)

4,55 (5.)

3,78 (5.)

4,84 (4.)

3,92 (8.)

Vysočina

2,91 (8.)

4,51 (6.)

3,86 (6.)

5,02 (1.)

4,07 (3.)

Jihomoravský kraj

2,88 (10.) 4,23 (13.) 3,44 (13.) 4,63 (11.) 3,77 (12.)

Olomoucký kraj

2,87 (11.) 4,42 (10.) 3,59 (10.) 4,80 (7.)

4,00 (4.)

Zlínský kraj

2,80 (13.) 4,41 (11.) 3,62 (11.) 4,83 (5.)

3,95 (6.)

4,74 (9.)

3,90 (9.)

Moravskoslezský kraj 2,87 (12.) 4,46 (9.)

3,74 (9.)

4,93 (2.)

4,16 (1.)

Česko

3,52

4,60

3,86

2,94

4,39

Pozn.: čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji
Zdroj: ÚIV, ČSÚ

2.2 Vzdělanost dospělé populace
Výše dosaženého vzdělání je jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti jednotlivce, tak celé
společnosti v daném regionu. Poukazuje mimo jiné na kvalitu lidských zdrojů v dané oblasti,
což bývá jedním z rozhodujících faktorů pro rozhodování velkých nadnárodních firem
o alokaci svých závodů. Je proto žádoucí, aby v regionech byla dostatečná základna
vzdělaného obyvatelstva, která by byla schopna zajistit chod pobočky zahraničního podniku,
které je v rámci firemní hierarchie na vyšších pozicích než jen pouhý montážní závod.
Potenciál lidských zdrojů pak hraje důležitou roli i při zvyšování kvality života mezi
jednotlivci, firmami, soukromým i veřejným sektorem. Důležitá je znalost dostupnosti
lidských zdrojů v daném regionu, což hraje důležitou roli při formování jakýchkoli
rozvojových strategií a budoucích zaměření určitého územního celku. V Česku platí obecné
pravidlo, že čím vyšší je vzdělanost dané populace, tím pozitivnější je směr vývoje v regionu
možný.
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A – počet obyvatel v dané věkové skupině s příslušnou dosaženou úrovní vzdělání
P – celkový počet obyvatel dané věkové skupiny
i – příslušná úroveň dosaženého vzdělání (základní, střední vzdělání s výučním listem –
střední vzdělání bez maturity, střední vzdělání s maturitní zkouškou, terciární vzdělání – vyšší
odborné a vysokoškolské)
V rámci celého Česka nalezneme velké regionální rozdíly v dosažené vzdělanosti, viz tabulka
2. Na posledních příčkách se nachází také Ústecký kraj. Při zaměření na terciární vzdělání
a střední vzdělání s maturitou zjistíme, že v Ústeckém kraji je nejméně obyvatel s terciárním
vzděláním a to jen 8 %, což je přibližně polovina republikového průměru, respektive 30,9 %
se středním vzděláním s maturitou. Ústecký kraj si naopak drží první příčky v nižších
úrovních vzdělanosti (bez vzdělání 0,3 %, základní vzdělání 15,1 % - což představuje nejvyšší
podíl mezi kraji v republice). Zároveň se zde nachází i nadprůměrný podíl obyvatel, kteří mají
nejvyšší dosažené vzdělání střední bez maturity a to 45,7 %. Graf 2 znázorňuje výši
dosaženého vzdělání z genderového hlediska. Obecně platí pravidlo, že ženy dosahují vyššího
vzdělání na úrovni středního vzdělání s maturitou, což je dáno tím, že muži častěji navštěvují
učňovské obory. Tabulky 3 a 4 jsou zaměřeny na vzdělanost nižších věkových skupin (25 –
34 let a 20 – 24 let). I v tomto ohledu Ústecký kraj zaostává zejména v terciárním vzdělání,
jelikož dosahuje polovičních hodnot (8,2 %) oproti republikovému průměru (20,2 %) ve
věkové skupině 25 – 34, kterou charakterizuje dokončení studia vysoké školy a která zároveň
představuje hnací motor lidských zdrojů do budoucna. Problematickou skupinu tvoří lidé ve
věku 20 – 24 let. V této skupině má téměř 30 % obyvatelstva středoškolské vzdělání
zakončené výučním listem. Při porovnání se skupinou 25 – 34 let, která si drží republikový
průměr ve středoškolském vzdělání s maturitou, zjistíme, že nejmladší věková skupina 20 –
24 let stále méně jeví zájem o vyšší vzdělání. Takto navozený trend bude mít za následek
neustále se snižující podíl obyvatel s terciárním vzděláním.
Tabulka 2: Struktura populace ve věku 25 – 64 let podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání
v roce 2009 (v %)
Nejvyšší dosažené vzdělání
Území

Bez vzdělání Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Terciární

Hlavní město Praha

0,1 (13.)

4,1 (14.)

21,6 (14.)

43,9 (1.)

30,3 (1.)

Středočeský kraj

0,1 (14.)

7,7 (8.)

41,5 (10.)

36,9 (2.)

13,8 (8.)

Jihočeský kraj

0,1 (9.)

8,0 (7.)

41,4 (11.)

36,6 (3.)

13,9 (7.)

Plzeňský kraj

0,3 (4.)

8,9 (5.)

40,5 (12.)

36,1 (4.)

14,3 (3.)

Karlovarský kraj

0,2 (5.)

15,8 (1.)

43,1 (8.)

31,3 (13.)

9,5 (13.)

Ústecký kraj

0,3 (2.)

15,1 (1.)

45,7 (3.)

30,9 (14.)

8,0 (14.)

Liberecký kraj

0,3 (3.)

10,4 (3.)

47,3 (1.)

31,7 (12.)

10,4 (12.)

Královéhradecký kraj 0,4 (1.)

7,6 (10.)

44,3 (6.)

33,7 (10.)

14,0 (6.)

Pardubický kraj

0,1 (8.)

7,3 (12.)

45,2 (4.)

33,7 (9.)

13,6 (9.)

Vysočina

0,2 (6.)

6,0 (13.)

46,2 (2.)

35,5 (5.)

12,1 (10.)

Jihomoravský kraj

0,2 (7.)

7,6 (9.)

38,6 (13.)

34,6 (8.)

19,0 (2.)

Olomoucký kraj

0,1 (11.)

8.0 (6.)

44,7 (5.)

35,5 (6.)

11,7 (11.)

Zlínský kraj

0,1 (12.)

7,4 (11.)

43,5 (7.)

35,0 (7.)

14,1 (4.)

Moravskoslezský kraj 0,1 (10.)

10,0 (4.)

42,8 (9.)

33,0 (11.)

14,1 (5.)

Česko

8,4

40,3

35,5

15,5

0,2
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Pozn.: Čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji.
Zdroj: ÚIV, ČSÚ

Neustále se snižující vzdělanost obyvatelstva v kraji povede ke snížení atraktivity kraje pro
možné tuzemské i zahraniční investory, přispěje k prohloubení sociálních problémů
a i celkovému strukturálnímu postižení regionu.
Graf 1: Podíly mužů a žen ve věku 25 – 64 let, kteří mají alespoň střední vzdělání s maturitní
zkouškou

Pozn.: Alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou = střední vzdělání s maturitní zkouškou + terciární
vzdělání.
Zdroj: ÚIV, ČSÚ

Tabulka 3: Struktura populace v Ústeckém kraji a Česku ve věku 25 – 34 let podle úrovně
nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2009 (v %)
Nejvyšší dosažené vzdělání
Území

Bez vzdělání Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Terciární

Česko 2009

0,2

Ústecký kraj 2009 0,6 (3.)

5,6

34,3

39,7

20,2

13,7 (2.)

38,8 (3.)

38,7 (8.)

8,2 (14.)

Pozn.: Čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji.
Zdroj: ÚIV, ČSÚ

Tabulka 4: Struktura populace v Ústeckém kraji a Česku ve věku 20 – 24 let podle úrovně
nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2009 (v %)
Nejvyšší dosažené vzdělání
Území

Bez vzdělání Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Terciární

Česko 2009

0.3

Ústecký kraj 2009 0,72 (1.)

7,8

23,1

62

6,8

14 (2.)

27,9 (4.)

53,4 (11.)

4,0 (14.)

Pozn.: Čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji.
Zdroj: ÚIV, ČSÚ
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2.3 Přístup ke vzdělávání, účast na něm a průchod vzdělávací soustavou
Jednou z klíčových podmínek pro úspěšný rozvoj lidských zdrojů a vzdělanosti v regionu je
přístup ke vzdělávání. Obecně platným trendem je, že po absolvování základní školy většina
žáků nastoupí na střední školu. Zde již dochází výrazné regionální diferenciaci. Níže uvedený
indikátor popisuje účast na jednotlivých vzdělávacích úrovních v procentech. Dochází
k diferenciaci podle vzdělávacích stupňů a odpovídajících věkových skupin. Díky tomuto
indikátoru lze identifikovat věkový interval, v němž dochází k nejvyššímu poklesu účasti na
vzdělávání a rovněž reflektuje nároky, které jsou v daném kraji kladeny na zabezpečení dané
úrovně vzdělání. Zároveň lze vyčíst budoucí kvalitu lidských zdrojů jako budoucí rozvojový
potenciál regionu.

Z – počet žáků vzdělávajících se na odpovídajících vzdělávacích úrovních v denní formě
vzdělávání
K – populace příslušné věkové skupiny odpovídající jednotlivým vzdělanostním úrovním
i – jednotlivé vzdělávací úrovně (mateřské školy 3 – 5 let, základní školy 6 – 14 let, střední
školy 15 – 18 let, vyšší odborné školy 19 – 21 let)
Budoucí potenciál lidských zdrojů přehledně zobrazuje tabulka 5. Nejdůležitější částí je zde
přechod mezi základní a střední školou. Ústecký kraj nevykazuje významnou spádovost
k jiným regionálním celkům, tudíž je zde zřejmá nízká poptávka po středoškolských oborech
s maturitou – 64,1 %, což je pod republikovým průměrem 71,2 %. V rámci mezikrajského
srovnání je zřejmé, že v Ústeckém kraji je relativně vysoký zájem o učební obory, jelikož
jejich podíl dosahuje přibližně 27 %. Paradoxem však zůstává fakt, že na trhu práce je vysoká
poptávka právě po pracovní síle s výučním listem. Proto je cílem vzdělávacích aktivit
a strategií v kraji posílení vybraných učebních oborů.
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Tabulka 5: Podíl dětí v MŠ a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ na odpovídající věkové populaci v roce 2009 (v
%)

Území

SŠ
Maturitní obory Nematuritní obory

MŠ

ZŠ

Hlavní město Praha

96,6 (11.)

103,4 (1.)

108,2 (1.)

20,6 (13.)

10,7 (1.)

Středočeský kraj

90,3 (14.)

96,3 (14.)

52,1 (14.)

19,8 (14.)

3,4 (11.)

Jihočeský kraj

109,5 (4.)

100,9 (7.)

72,1 (5.)

25,7 (3.)

7,0 (2.)

Plzeňský kraj

101,8 (10.) 100,8 (9.)

64,7 (10.)

24,9 (6.)

4,9 (6.)

Karlovarský kraj

95,2 (12.)

98,0 (13.)

58,7 (13.)

26,0 (2.)

2,8 (14.)

Ústecký kraj

91,5 (13.)

99,3 (12.)

64,1 (11.)

27,2 (1.)

4,2 (9.)

Liberecký kraj

104,5 (7.)

100,8 (8.)

58,8 (12.)

25,3 (5.)

3,1 (13.)

Královéhradecký kraj 108,8 (5.)

102,0 (3.)

75,3 (3.)

25,6 (4.)

4,6 (7.)

Pardubický kraj

109,8 (3.)

100,6 (11.) 69,5 (7.)

23,3 (10.)

5,1 (5.)

Vysočina

106,1 (6.)

101,6 (5.)

67,4 (9.)

24,0 (9.)

5,2 (4.)

Jihomoravský kraj

104,3 (8)

102,6 (2.)

74,9 (4.)

24,2 (8.)

6,0 (4.)

Olomoucký kraj

110,0 (2.)

101,3 (6.)

69,0 (8.)

24,9 (7.)

3,9 (10.)

Zlínský kraj

110,9 (1.)

101,8 (4.)

77,3 (2.)

21,7 (12.)

4,4 (8.)

Moravskoslezský kraj 102,7 (9.)

100,6 (10.) 71,3 (6.)

22,9 (11.)

3,2 (12.)

Česko

100,6

23,6

5,1

101,5

71,2

VOŠ

Pozn.: Čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji. Účast
v jednotlivých úrovních vzdělání je deformována několika faktory, proto mohou některá data v tabulce 5 působit
podivně. Příkladem může být účast na předškolním vzdělávání, které má republikový průměr přes 100 %. Toto
je způsobeno zejména odkladem povinné školní docházky, školy mohou navštěvovat i děti, které jsou mladší než
uvedená věková kategorie. Další vliv na data má také meziregionální dojížďka, která je zřetelná např.
u Středočeského kraje ve vztahu k Praze. Do tabulky nebyly zahrnuty konzervatoře a jiné školy se speciálním
zaměřením.
Zdroj: ÚIV, ČSÚ

2.4 Školní prostředí a organizace škol
Školní prostředí a organizace škol představuje institucionální rámec zajišťující kvalitní
vzdělání pro obyvatelstvo kraje. Školy mají důležitou roli v budoucím rozvoji kraje, neboť
připravují žactvo, tak aby se co nejlépe mohlo realizovat ve vyšším vzdělávání či na trhu
práce. Důležitou roli zde sehrává zejména základní školství, od kterého se odvíjí budoucí
vzdělanostní potenciál celého regionu.

2.4.1

Podíl jednotlivých druhů škol

Ukazatel zobrazující podíl jednotlivých druhů škol charakterizuje vzdělávací obslužnost
regionu z institucionálního hlediska. Popisuje, jaký výběr vzdělávacích institucí mají současní
žáci v regionu k dispozici. Větší počet institucí nabízí širší nabídku škol, menší počet institucí
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nabízí naopak méně škol, ale obvykle větších, u kterých je předpoklad širších možností
v nabídce oborů vzdělávání.

PŠ – počet škol
Pp – velikost odpovídající věkové populace
i – jednotlivé druhy škol
j – věk odpovídající vzdělání na jednotlivých druzích škol (mateřské školy 3 – 5 let, základní
školy 6 – 14 let, střední školy 15 – 18 let, vyšší odborné školy 19 – 21 let)
Vzdělávací obslužnost Ústeckého kraje je na úrovni středního školství vyjma gymnázií
v republikovém průměru. Problematickou oblast představují mateřské a základní školy, stejně
jako gymnázia. V těchto oblastech se Ústecký kraj nachází pod republikovým průměrem
a v rámci mezikrajského srovnání na posledních místech. V Ústeckém kraji na mateřskou
školu připadá 80 žáčků, zatímco v republikovém průměru 64, na základní školu 256 žáků,
zatímco v republikovém průměru 200, na gymnázia 1666 žáků, zatímco v republikovém
průměru 1250.
Tabulka 6: Počet jednotlivých druhů škol na 100 obyvatel odpovídající věkové kategorie
v Česku a Ústeckém kraji v roce 2009

Území
Česko

MŠ
1,56

ZŠ
0,50

Typ školy
SŠ s maturitní
zkouškou
0,19

SŠ s výučním
listem
0,11

0,04

0,20 (4.)

0,11 (9.)

0,03 (12.)

Gymnázia
0,08

Ústecký kraj 1,25 (13.) 0,39 (13.) 0,06 (14.)

VOŠ

Pozn.: Čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji.
Zdroj: ÚIV, ČSÚ

2.4.2

Podíl kvalifikovaných učitelů

Podíl kvalifikovaných učitelů představuje základní a rozhodující předpoklad pro utváření
kvalitní výuky na školách všech úrovní. Tento ukazatel určuje zastoupení těch učitelů, kteří
mají dostatečnou kvalifikaci pro výkon své profese.

Zc – přepočtené počty učitelů na jednotlivých vzdělávacích úrovních
Zn – přepočtené počty nekvalifikovaných učitelů na jednotlivých vzdělávacích úrovních
i – jednotlivé druhy škol
j – věk odpovídající vzdělání na jednotlivých druzích škol (mateřské školy 3 – 5 let, základní
školy 6 – 14 let, střední školy 15 – 18 let, vyšší odborné školy 19 – 21 let)
V Ústeckém kraji se na školách v průměru nachází nejméně kvalifikovaných učitelů
v porovnání s ostatními kraji. Na prvním stupni základní škol je podíl kvalifikovaných učitelů
11
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81,92 %, na druhém stupni již jen 72,24 %, na středních školách jen 77,22 %. Tyto hodnoty se
velmi liší i od republikového průměru. Rovněž je třeba zmínit, že podíl nekvalifikovaných
učitelů středních škol může být zkreslen díky oborovému zaměření školy. Přesto je
z hodnocení institucionálního zabezpečení školství v Ústeckém kraji zřejmé, že mohlo dojít
k jistému podcenění kapacit či lidských zdrojů, což se mimo jiné může promítnout do kvality
výuky.
Tabulka 7: Podíl kvalifikovaných učitelů na jednotlivých vzdělávacích úrovních, 2009 (v %)
Typ školy
Území

MŠ

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ

SŠ

VOŠ
95,26 (7.)

Hlavní město Praha

86,91 (13.) 85,29 (10.)

84,92 (10.)

87,67 (7.)

Středočeský kraj

86,07 (14.) 77,33 (13.)

79.34 (12.)

83,31 (12.) 92,54 (11.)

Jihočeský kraj

95,22 (2.)

92,50 (1.)

91,86 (2.)

89,58 (3.)

95,40 (6.)

Plzeňský kraj

92,68 (6.)

88,57 (5.)

88,49 (7.)

85,56 (8.)

99,74 (1.)

Karlovarský kraj

88,99 (12.) 70,30 (14.)

65,27 (14.)

69,03 (14.) 71,39 (14.)

Ústecký kraj

91,96 (9.)

81,92 (12.)

72,24 (13.)

77,22 (13.) 91,32 (12.)

Liberecký kraj

92,71 (5.)

85,65 (9.)

83,01 (11.)

85,07 (10.) 90,45 (13.)

Královéhradecký kraj 93,08 (4.)

87,26 (8.)

86,79 (9.)

83,60 (11.) 92,86 (11.)

Pardubický kraj

93,78 (3.)

84,85 (11.)

87,31 (8.)

85,16 (9.)

94,74 (8.)

Vysočina

91,69 (10.) 88,92 (4.)

91,81 (3.)

87,83 (6.)

96,35 (4.)

Jihomoravský kraj

92,21 (8.)

89,39 (3.)

91,43 (5.)

89,31 (4.)

97,26 (3.)

Olomoucký kraj

92,46 (7.)

90,19 (2.)

92,36 (1.)

89,02 (5.)

97,96 (2.)

Zlínský kraj

95,56 (1.)

87,99 (7.)

91,61 (4.)

90,63 (2.)

92,89 (9.)

Moravskoslezský kraj 90,08 (11.) 88,43 (6.)

89,40 (6.)

91,14 (1.)

95,64 (5.)

Česko

85,83

86,40

94,68

91,12

85,85

Pozn.: Čísla uvedena v závorce za výslednou hodnotou znamenají pořadí mezi jednotlivými kraji.
Zdroj: ÚIV
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3 Individuální, společenské a pracovní přínosy ze vzdělání na trh
práce, velikost a kvalita pracovní síly

Vzdělání je s trhem práce velmi úzce spjato. Obecně platí, že čím vyšší dosažené vzdělání,
tím vyšší šance na uplatnění na trhu práce. Z předchozí analýzy víme, že úroveň vzdělanosti
v Ústeckém kraji patří mezi nejnižší z celé republiky. Na trhu práce dochází ke
konkurenčnímu boji uchazečů o zaměstnání i samotných podniků, které se snaží získat
zaměstnance s co nejlepším profilem. Úspěch na trhu práce je ovlivněn mnoha
sociodemografickými charakteristikami. Důležitou roli sehrává vzdělání, věk, praxe, ale i
dostatek pracovních míst a bezesporu správně fungující institucionální zajištění. Není žádnou
novinkou, že Ústecký kraj patří mezi strukturálně postižené regiony, ve kterých se
dlouhodobě drží vysoká míra nezaměstnanosti. O nezaměstnanosti bylo napsáno mnoho
studií, proto bude následující část zaměřena na analýzu zaměstnanosti, nezaměstnanosti
a pozici absolventů a mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji v souvislosti se vzdělaností.

3.1 Ekonomická aktivita: zaměstnanost a nezaměstnanost podle úrovně
dosaženého vzdělání
Společnost, která je založena na znalostní ekonomice, moderních terciérních a kvartérních
aktivitách, představující hnací motor veškerých průmyslových odvětvích, je charakteristická
výraznou poptávkou po kvalifikované pracovní síle. Vzdělání je tak výrazně propojeno na
makroekonomické úrovni s trhem práce, což se rovněž váže s ekonomickou situací daného
regionu. Na mikroekonomické úrovni sehrává důležitou roli pro jedince, neboť zaměstnanost
a nezaměstnanost výrazně ovlivňuje velikost příjmů a výdajů jedince a tudíž i množství
kapitálu v oběhu, které bývá v době ekonomických recesí žádoucí.

3.1.1

Zaměstnanost

Míra zaměstnanosti stoupá s výší dosaženého vzdělání, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje
u lidí s terciérním vzděláním. Přesto však nalezneme minimální rozdíly v zaměstnanosti mezi
jednotlivými regiony. Dle následujícího indikátoru lze porovnat míry zaměstnanosti
v jednotlivých krajích ve věkové skupině 25 – 64 let.

EA – celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 25 – 64 let
P – celkový počet obyvatel ve věku 25 – 64 let podle dosažené úrovně vzdělání
i – dosažená úroveň vzdělání (základní, středoškolské s maturitou, středoškolské bez maturity,
terciární vzdělání)
Celkový počet ekonomicky aktivních = počet zaměstnaných a nezaměstnaných
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Graf 2: Míra zaměstnanosti podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání ve věkové skupině 25
– 64 let v roce 2009 (v %)

Zdroj: ÚIV, ČSÚ

3.1.2

Nezaměstnanost

Problém nezaměstnanosti je mnohem složitější a společensky více nežádoucím jevem. Na
problematice nezaměstnanosti se podílí mnoho faktorů. Jedním z těchto faktorů je vzdělání.
Následující ukazatel sleduje podíl nezaměstnaných osob v populaci ekonomicky aktivních ve
věku 25 – 64 let podle jednotlivých stupňů vzdělání. Jedná se o specifickou míru
nezaměstnanosti popisující nezaměstnanost dané skupiny obyvatelstva dle nejvyššího
dosaženého vzdělání.

Ni – celkový počet nezaměstnaných ve věku 25 – 64 let
PA – celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 25 – 64 let
i – dosažená úroveň vzdělání (základní, středoškolské s maturitou, středoškolské bez maturity,
terciární vzdělání)
Celkový počet ekonomicky aktivních = počet zaměstnaných a nezaměstnaných
Nejvyšší míra nezaměstnanosti je dlouhodobě registrována v Karlovarském, Ústeckém
a Moravskoslezském kraji. Při porovnání s nejnovějšími daty z roku 2011, viz mapa 1,
vidíme, že Ústecký kraj v rámci jednotlivých okresů i jako celek představuje
nejproblémovější oblast z celé republiky. Z hlediska vzdělanosti jsou nezaměstnaností nejvíce
postiženi lidé se základním vzděláním a středoškolským vzděláním s výučním listem.
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Zajímavostí však je, že v Ústeckém kraji je velmi nízká nezaměstnanost lidí s terciérním
vzděláním. Znamená to, že se zda nachází určité volné kapacity, které mohou absorbovat lidí
s dostatečným vzděláním. Lidé se středním vzděláním s maturitou jsou nezaměstnaností
postiženi lehce nadprůměrně oproti republikovému průměru.
Graf 3: Míra nezaměstnanosti podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání ve věkové skupině
25 – 64 let v roce 2009 (v %)

Zdroj: ÚIV, ČSÚ

Mapa 1: Nezaměstnanost v okresech Česka v říjnu 2011

Zdroj: MPSV
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Graf 4: Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno pracovní místo
v Ústeckém kraji v letech 2000 - 2010

Zdroj: ČSÚ

3.2 Absolventi, jejich vzdělání a míra celkové neúspěšnosti
Přechod absolventů do zaměstnání nastává v různém věku, přesto je jedná o rizikové období
a to jak v době ekonomické prosperity, tak ekonomické recese. Od roku 2008 se v Česku
začala projevovat ekonomická krize, která se výrazně podepsala na možnosti uplatnění
absolventů na trhu práce. Firmy často propouštějí zkušené pracovníky a do přijímání nových
zaměstnanců se příliš nehrnou. Pokud už dojde k vytvoření či obsazení pracovního místa,
bývá zpravidla vybrán uchazeč s dostatkem zkušeností, případně vyšším dosaženým
vzděláním a schopnostmi. Opět i v této části platí formulace, že čím vyššího vzdělání
absolvent dosáhl, tím vyšší jsou jeho šance na získání pracovního místa. Obecně platí, že
absolventi terciárního vzdělání mají několikanásobné šance na získání pracovního místa než
lidé s nižším vzděláním. Následující ukazatel vypovídá o té části absolventské populace, která
je při přechodu na trh práce „neúspěšná“ – míra nezaměstnanosti absolventů škol.

NA – celkový počet nezaměstnaných absolventů příslušného stupně vzdělání v roce 2009
A – celkový počet absolventů příslušného stupně a oboru vzdělání v denním/prezenčním
vzdělávání v letech 2006/2007 a 2007/2008
i – dosažená úroveň vzdělání (základní, středoškolské s maturitou, středoškolské bez maturity,
terciární vzdělání)
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Úspěšnost absolventů škol při hledání zaměstnání se velmi úzce váže k výši obecné
nezaměstnanosti v daném kraji či regionu. Obecně tedy platí, tam kde je vysoká míra
nezaměstnanosti, je i vysoká míra neúspěšnosti absolventů. V Ústeckém kraji obecně platí
vysoká míra neúspěšnosti absolventů středoškolských oborů s výučním listem, tato míra
neúspěšnosti dosahuje až 20 %, další skupinu neúspěšných absolventů tvoří žáci středních
škol zakončených maturitou s praktickou přípravou, viz graf 5. Nízká míra úspěšnosti
u absolventů gymnázií je způsobena pokračováním jejich studia na vysoké nebo vyšší
odborné škole, ze které pak mají vyšší šanci na pracovní uplatnění. Opět se potvrzuje, že
Ústecký kraj má jistý potenciál v uplatňování absolventů s vyšším vzděláním v porovnání
s celkovou nezaměstnaností i s nezaměstnaností v rámci skupin s nižším dosaženým
vzděláním. Avšak i v této skupině lze nalézt významné rozdíly, neboť existují rozdíly
v uplatnění mezi absolventy technických a humanitních oborů. Přičemž druhá skupina je více
postižena strukturální nezaměstnaností.
Graf 5: Míry celkové neúspěšnosti absolventů škol v roce 2009 (v %)

Zdroj: ÚIV, ČSÚ

Předešlé dvě kapitoly byly zaměřeny na analýzu vzdělanosti, institucionálního rámce
představeného školami, jejich vlivem na trh práce, zaměstnanost a nezaměstnanost včetně
zohlednění postavení absolventů. Cílem bylo přiblížit současný stav vzdělanosti jednotlivých
věkových kategorií. Zároveň byla objevena slabá místa a určité nedostatky v oblasti
vzdělanosti, které se bezesporu podílejí na současném ekonomickém stavu daného regionu
a nemalou měrou přispívají k jeho strukturálnímu postižení. V následující kapitole bude větší
pozornost věnována základnímu školství, jež představuje základní stavební kámen, od kterého
se v budoucnu odvíjí vzdělanost a konkurenceschopnost celého regionu.
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4 Analýza ZŠ jako základního kamene vzdělávání
a konkurenceschopnosti

4.1 Základní dovednosti
V současné době jsou základní dovednosti povzneseny na vyšší úroveň, než je jen čtení, psaní
a počítání. S rostoucí vývojovou složitostí společnosti rostou nároky na jedince z hlediska
jeho budoucího uplatnění na trhu práce. Je zřejmé, že budou existovat rozdíly mezi jedinci jak
v rámci regionu, tak států. Důležitou roli zde sehrává samotné institucionální zabezpečení, za
které jsou zodpovědné vzdělávací ústavy. V následující části budou přiblíženy základní
dovednosti, které v současné době tvoří stěžejní náplň vzdělávání a které svou povahou
výrazně ovlivňují budoucí profilaci žáků opouštějících základní školy.
Základní školské dovednosti jsou měřeny v rámci mezinárodních projektů TIMSS a PISA,
které mají za úkol poskytnout informace o úspěšnosti a efektivitě vzdělávacích systémů
jednotlivých států OECD. Zjištěné výsledky pak mohou poukázat na problematické oblasti,
kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Výzkum TIMSS (Trends in International
Matematics and Science Study) probíhá ve čtyřletých cyklech a zabývá se dovedností žáků 4.
a 8. ročníků základních škol v matematice a přírodovědných předmětech. Česko se do tohoto
projektu zapojilo v letech 1995, 1999 a 2007. Druhý výzkumný projekt PISA (Programme for
International Student Assessment) probíhá v tříletých cyklech, přičemž v každém cyklu je
primárně věnována pozornost jedné z dovedností a znalostí (matematická – 2003,
přírodovědná – 2006 a čtenářská - 2009), zatímco zbylé dvě tvoří doplňkovou část.
Hodnocení těchto dovedností probíhá pomocí bodování, jednotlivé úrovně představují určité
početní rozmezí získaných bodů, přičemž úroveň 6 představuje žáky s nejlepšími výsledky,
zatímco pod úroveň 1 představuje skupinu žáků, kteří mají se zvládnutím daných dovedností
potíže.

4.1.1

Matematická dovednost/gramotnost

Matematická gramotnost je dle projektu PISA 2003 definována jako: „Schopnost jedince
poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky
a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého,
zainteresovaného a přemýšlivého člověka.“ V matematické gramotnosti jde zejména
o osvojení situací a kontextů spojených s matematickým obsahem, přičemž je kladen důraz
zejména na matematické postupy a řešení. Na úrovni základních škol je matematická
schopnost dle České školní inspekce: „Připravenost využívat sčítání, odčítání násobení, dělení
a procenta při výpočtech prováděných zpaměti nebo v psané podobě k řešení problémů
v různých každodenních situacích. Důraz je kladen na proces a činnosti, jakož i na znalosti.
Matematická schopnost zahrnuje připravenost a ochotu používat na různých úrovních
matematické způsoby myšlení (logické a prostorové myšlení) a prezentace (vzorce, modely,
obrazce, grafy/diagramy).“
V roce 1995 (výzkum TIMMS) předvedli čeští žáci nadprůměrný výsledek, avšak po dvanácti
letech Česko spadlo do podprůměru za ostatní žáky členských zemí EU. Na podobný trend
poukázal i výzkum PISA, do kterého se v letech 2003, 2006 a 2009 zapojilo i Česko.
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Z nadprůměrných hodnot v rámci zemí OECD čeští žáci klesli na úroveň průměru zemí
OECD, viz graf 6. Propad byl zaznamenán na všech typech škol od základních až po
gymnázia. Při pohledu na regionální rozdíly v matematické gramotnosti v krajích Česka
zjistíme, že nejhůře hodnocený byl kraj Ústecký, ve kterém se nacházelo téměř 10 % žáků
pod nejnižší úrovní a přibližně 20 % na úrovni 1. Při nastoleném trendu postupného propadu
českého školství, lže očekávat, že současný stav bude ještě více nelichotivý.
Graf 6: Posun ve znalostech českých žáků od roku 1995 (TIMMS – matematika 8. ročník)

Zdroj: Gramotnost ve vzdělání

Graf 7: Procentuální zastoupení žáků 9. ročníku jednotlivých krajů na různých úrovních
způsobilosti v matematice v roce 2003

Zdroj: PISA 2003
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Otázkou tedy zůstává, co způsobuje současný nelichotivý stav českého školství i školství
v Ústeckém kraji? Primární odpovědí na otázku může být to, že na základních školách je pro
matematické vzdělávání výhradně vyhrazen obor „Matematika a její aplikace“, který však
postupem času ztrácí minimální povinnou hodinovou týdenní dotaci a zpravidla bývá přesunut
do vyšších ročníků vzdělávání. Tento negativní jev se mimo jiné podílí na zhoršujících se
výsledcích žáků základních škol jak v matematických znalostech, tak v její aplikaci v běžném
životě. Matematické vzdělávání nemá být součástí pouze jednoho vzdělávacího oboru, ale má
být rozvíjena komplexně napříč všemi obory. V případě, že nebude kladen vyšší důraz na
rozvoj matematické gramotnosti, bude výrazně ovlivněn i budoucí trh práce v Ústeckém kraji,
který má dlouhodobou průmyslovou tradici zaměřenou na technické a energetické obory.
Dobré zvládnutí matematické gramotnosti umožní žákům lépe se profilovat na středních
školách s maturitou, vyšších odborných školách či dokonce vysokých školách technického či
ekonomického zaměření. Proto by tedy mělo být v zájmu kraje zaměřit se na podporu
matematické gramotnosti na základních školách. Matematické chápání mimo jiné úzce souvisí
s finanční gramotností a ICT gramotností, které byly soustavně zanedbávány a v současné
době si uvědomujeme jejich důležitost.

4.1.2

Čtenářská gramotnost

Čtenářská dovednost či gramotnost získává v současné době rovněž důležitou roli jak
v osobním, tak profesním životě. Nedostatečná, nevyzrálá čtenářská (a informační)
gramotnost vede v konečném důsledku k vážným problémům při studiu a následně při
uplatňování nároků na trhu práce. V současné informační společnosti je kladen důraz na
informace, jejich zisk a porozumění, což bude v budoucnu čím dál tím více ceněno. Dle
projektu PISA 2009 lze čtenářskou gramotnost definovat jako: „Schopnost porozumět
psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů,
k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.“ Jde tedy o zisk
informací, zpracování informací a o zhodnocení textu.
Mezinárodní srovnávací výzkum čtenářské gramotnosti proběhl v letech 2003, 2006 a 2009.
Od roku 2003 došlo k výraznému zhoršení výsledků českých žáků. Zároveň stouplo
zastoupení českých žáků s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí, což by mohlo
zapříčinit budoucí problémy s uplatněním. V posledních dvou ročních zprávách o naplňování
Lisabonské strategie ve vzdělávání a odborné přípravě bylo Česko uvedeno mezi zeměmi
s nejvážnějšími problémy v oblasti čtenářské gramotnosti. Je tedy logické, že došlo
k plošnému zhoršení v rámci všech krajů, Ústecký kraj nevyjímaje. V roce 2009 patřil
Ústecký kraj k regionům s nejhorší úrovní čtenářské gramotnosti v republice, viz graf 8.
Příčinou této nepříznivé situace může být i nerovné přijímání čtenářské gramotnosti v rámci
rodiny. Dle výzkumů (Gabala a Václavíková – Helšusová 2003 – Jak čtou české děti?) se na
úrovni čtenářství z 2/3 podílí rodina a z 1/3 škola. Podobně jako matematická gramotnost, tak
i čtenářská gramotnost velmi úzce souvisí s ICT gramotností.
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Graf 8: Výsledky žáků 9. tříd v krajích v čtenářské gramotnosti v roce 2009

Zdroj: PISA 2009
Vysvětlení grafu: Testování je prováděno prostřednictvím otázek, které jsou obodované. Jednotlivé hodnoty na
ose y nám ukazují průměrný výsledek v jednotlivých krajích, tedy i úroveň dané dovednosti.

4.1.3

Správa domácího majetku – finanční gramotnost

Postupnou transformací ekonomiky z plánovaného na tržní hospodářství zvyšuje nároky na
ekonomické myšlení a rozhodování v každodenním životě. Proto začala být věnována
pozornost také finančnímu vzdělávání a gramotnosti. V době současné finanční krize je
dostatečná vzdělanost jedinců v oblasti finanční vzdělanosti velmi žádoucí a praktická, neboť
zodpovědná účast na finančním trhu přispívá k prevenci před zadlužováním občanů
a domácností, čímž může dojít k vyvarování se nepříjemným problémům. Pod pojmem
finanční gramotnost si můžeme představit soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů
občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné
společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný
občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen zodpovědně spravovat
osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na
měnící se životní situace. Finanční gramotnost má tři hlavní složky a to peněžní, cenovou a
rozpočtovou. V rámci evropských zemí se finanční gramotnost řeší v rámci Strategie
spotřebitelské politiky 2007 – 2013, přičemž od roku 2007 má Závaznou strategii finančního
vzdělávání zpracovanou i Česko. Finanční gramotnost zatím nebyla v rámci mezinárodních
srovnávání měřena, avšak v roce 2012 je naplánován první test v rámci projektu PISA.
Rozvoj správy domácího majetku je velmi důležitou oblastí týkající se regionů s vysokou
nezaměstnaností, tedy v oblastech, kde lidé jsou často ve finanční tísni, což následně vede
k celé řadě sociálních problémů.
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4.1.4

Hodnocení a přístup ZŠ k uvedeným problémům

V následující části bude zhodnocen přístup ZŠ v Ústeckém kraji k dovednostem a případným
uvedeným problémům. Školy lze rozdělit do několika skupin, dle dosahovaných výsledků
v základních dovednostech.
• První skupinu tvoří školy, které v rámci národních a mezinárodních srovnávacích testů
dopadly na dobré úrovni. V rámci jednotlivých dovedností nejsou nalezeny významné
problémy, často jsou dovednosti považovány za nadprůměrné.
• Druhou skupinu tvoří školy, které si jsou vědomé určitých problémů s matematickou,
čtenářskou a finanční gramotností svých žáků. Tyto problémy jsou často spojené
s žáky, kteří jsou ze socio – kulturně znevýhodněných rodin a lokalit.
Školy se snaží nabízet a zapojit se do:
• Celé řady projektů zaměřených na prohlubování znalostní a dovedností – projekt
„Rozšíření služeb“ – doučování, podporu dětí ve vztahu k četbě „Čtení pomáhá“
• Školních vzdělávacích programů a projektů, které jsou cíleně zaměřené na
odstraňování specifických poruch a logopedických vad
• Projektu EU – peníze školám
• Zájmových kroužků a útvarů sloužících k prohloubení základních dovedností
prostřednictvím využívání odborných učeben
• Průběžné testování jak v rámci republikových (Diagnostika stavu znalostí a dovedností
žáků se zaměřením na jejich rozvoj) tak školních výzkumů
• Zapojení pedagogických asistentů při vyučovacích hodinách, pomoc speciálního
pedagoga
• Matematická gramotnost se vyučuje i v doplňujících kroužcích zábavné matematiky
a informatiky
• Prohloubení čtenářské gramotnosti pomocí specializovaných předmětů dramatické
výchovy
• Finanční gramotnost bývá integrována do matematiky 1. i 2. stupně a občanské
výchovy na 2. stupni
Ústecký kraj podporuje školství prostřednictvím Globálních grantů Ústeckého kraje v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další podpůrný program z MŠMT je Dotační
program pro oblast prevence na období 2010 – 2012 na realizaci aktivit v oblasti prevence
rizikového chování. Mezi vlastní rozvojové programy Ústeckého kraje patří Program rozvoje
ekologické výchovy, vzdělání a osvěty. Dalšími dotačními programy jsou Specifická primární
prevence, Sport a volný čas 2009, Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný
rozvoj – PAŽIT.

4.2 Podpora technického vzdělávání
Technické vzdělávání má v Ústeckém kraji dlouholetou tradici, neboť se jedná o region se
zaměřením na strojírenský průmysl a energetiku. V současné době se Ústecký kraj potýká
s nedostatkem vzdělaného obyvatelstva ve všech oborech a zejména pak v oborech
technických. Právě nedostatek dostatečně vzdělaného obyvatelstva může ohrozit budoucí
vývoj kraje. Strojírenský průmysl a energetika má dlouholetou tradici nejen v Ústeckém kraji,
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ale i v republice. Jedná se o obory, které vytváří značné množství pracovních míst, které jsou
vázané na specifickou pracovní sílu. V posledních letech je zřejmý pokles žáků těchto oborů.
Příkladem mohou být grafy 9 a 10, ve kterých je znázorněn počet absolventů ve
strojírenských a elektro oborech a gymnaziálních oborech v okresech Chomutov, Most,
Teplice a Ústí nad Labem. Znázorněn je viditelný pokles počtu absolventů v technických
oborech, zatímco počet absolventů gymnázií spíše stagnoval.
Graf 9: Počet absolventů gymnázií v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem v roce
2009

Zdroj: Návrh strategie podpory technického vzdělávání na vysokých školách v Ústeckém kraji

Graf 10: Počet absolventů strojírenských a energetických oborů v okresech Chomutov, Most,
Teplice a Ústí nad Labem v roce 2009

Zdroj: Návrh strategie podpory technického vzdělávání na vysokých školách v Ústeckém kraji
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Snahou Ústeckého kraje je opětovné přivedení žáků jak na střední školy technického
zaměření, tak na školy vysoké. Hlavní podpora je prováděna prostřednictvím motivačních
programů:
• Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání – snahou je
přilákat do strojírenských a technických oborů více žáků, kteří budou mít sice
obtížnější studium, avšak v budoucnu se jim naskytne vyšší šance na zisk pracovního
místa. V současné době zatím žáci dávají přednost středním školám zaměřeným na
služby či ekonomiku
• Příspěvek na dojíždění
• Stipendium Ústeckého kraje, které je poskytnuto studentům prezenčního studia na
vysokých školách v České republice. Žadatel musí mít na území Ústeckého kraje
trvalé bydliště
• Specifickou podporu tvoří příspěvek z motivačního programu zaměřeného na podporu
studentů studujících strojírenství nebo energetiku při nástupu do zimního semestru
prvního ročníku vysoké školy

4.3 Podpora kariérového poradenství
Kariérové poradenství představuje institucionalizovaný systém poradenských služeb, které
mají za cíl pomáhat jednotlivcům při rozhodování o jejich dalším studijním nebo profesním
zaměření. V rámci této studie se tak jedná o aktivity realizované na základních školách, které
se zaměřují na pomoc žákům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.
Kariérové poradenství zahrnuje čtyři hlavní aktivity: (i) postupné a soustavné poskytování
informací žákům o typech a druzích SŠ, možnostech a požadavcích studia na nich
a návazných možnostech uplatnění na trhu práce včetně potřeby po pracovnících v různých
odvětvích; (ii) soustavné, komplexní sledování a hodnocení vývoje žáků, rozvíjení jejich
vlastního sebepoznávání a sebehodnocení; (iii) včasné vytváření podmínek pro rozvíjení
vlastností významných pro jejich další studijní a profesionální vývoj; (iv) systematická
poradenská a konzultační pomoc při ujasňování představ o dalším studiu a povolání,
konfrontace představ s potřebami společnosti, hodnocení předpokladů pro další studium.
Na základních školách se kariérovému poradenství věnují výchovní poradci, školní metodici
prevence, školní psychologové, speciální pedagogové nebo i jednotliví pedagogové. V této
studii nazýváme všechny pracovníky, kteří se v rámci své činnosti převážně nebo částečně
věnují poradenství pro volbu budoucího studia a povolání žáků školy, kariérními poradci.

4.3.1

Dotazníkový průzkum na základních školách a jeho metodika

Vzhledem k neexistenci a nedostupnosti publikací a statistických dat pro oblast kariérního
poradentsví na základních školách v Ústeckém kraji nebylo možné zpracovat jeho
„objektivní“ analýzu. Zpracovatel proto přistoupil k získání informací týkajících
s kariérového poradenství formou dotazníkového průzkumu mezi základními školami
v Ústeckém kraji (kvantitativní průzkum representativního vzorku ZŠ). Tento způsob
umožňuje získat konkrétnější a „pravdivější“ náhled na řešenou oblast a její problémy.
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Průzkum byl koncipován jako reprezentativní. Jeho výsledky tedy lze zobecnit na všechny ZŠ
v Ústeckém kraji. Z tohoto důvodu bylo zvoleno dotazníkové šetření v základních školách
zřízených obcemi v Ústeckém kraji. Těchto základních škol je v Ústeckém kraji ve školním
roce 2011/2012 celkem 243, což představuje naprostou většinu 85,9 % ze všech 283
základních škol v kraji.
Vybrané školy byly osloveny emailem prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou působností
s prosbou o vyplnění dotazníku (vzor dotazníku viz příloha 1). Žádosti o vyplnění dotazníku
byly rozeslány 8.11.2011 a termín pro elektronické odevzdání vyplněného dotazníku byl
16.11.2011. Respondent si tak mohl odpovědi promyslet, což se pozitivně projevilo v kvalitě
získaných odpovědí. Celkem bylo osloveno 243 základních škol, z nichž se vrátilo 77
dotazníků. Míra návratnosti činila 32 %.

4.3.2

Výsledky dotazníkového průzkumu

Úvodní dotazy na ZŠ byly zaměřeny na to, jestli jejich škola má kariérního poradce. Pokud
škola poradce nemá, byly dále zjišťovány důvody, proč ho nemá a zda by ho v případě
odstranění uvedených problémů zavedla. V případě, že škola kariérního poradce má, bylo dále
zjišťováno, kolik poradců má, jaký pracovník vykonává jejich funkci a od jakého ročníku se
poradce systematicky žákům věnuje.
Naprostá většina základních škol má kariérního poradce (94 %). Na školách je najčastěji
jeden (85 %) nebo dva (14 %) kariérní poradci. Jejich funkci vykonává především výchovný
poradce (82 %), který je občas doplněn nebo nahrazen školním metodikem prevence nebo
speciálním pedagogem. Kariérní poradci se nejčastěji systematicky věnují žákům od 7. (20 %)
nebo 8. ročníku (52 %).
Nepočetnou skupinu zakladních škol bez kariérního poradce (6 %, tj. 5 ZŠ) představují na
jedné straně dvě školy, které kariérové poradenství nepotřebují, protože mají pouze 1. až 5.
ročník. A na straně druhé to jsou zbývající tři ZŠ, které z personálních a finančních důvodů
kariérního poradce nemají. Tato malá skupina si význam kariérového poradenství uvědomuje,
a po odstranění uvedených důvodů by ho pravděpodobně zavedla.
Následovaly dotazy týkající se vlastní činnosti kariérních poradců.
Školy byly dotazovány, jakým aktivitám se kariérní poradce věnuje. Následující graf 11
zobrazuje podíl jednotlivých odpovědí. Čtyři z uvedených vzorových aktivit představují
hlavní náplň pracovní činnosti kariérního poradce. Měřeno zastoupením odpovědí 1 a 2 na
pěti stupňové škále jsme u všech těchto aktivit zaznamenali podíl vyšší než 70 %. Pouze
Rozšiřování znalostí o systému školství představuje hlavní aktivitu pro nižší podíl základních
škol (52 %) a naopak 20 % škol se této aktivitě příliš nevěnuje (podíl odpovědí 4 a 5).
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Graf 11: Aktivity pracovníka při výkonu činnosti kariérního poradce

Pozn.: hodnocení míry zastoupení každé aktivity bylo provedeno škále 1 až 5, když 1=stěžejní aktivita a
5=aktivitě se nevěnuje
Zdroj: dotazníkový průzkum mezi ZŠ, vlastní zpracování

Zjišťovány byly také využívané metody práce s žáky v oblasti kariérního poradenství
(graf 12). Na školách jsou nejčatěji používanou metodou práce s žáky individuální pohovory,
kterou všechny školy používají pravidelně nebo občas. Nicméně i přednášky, exkurze a
besedy využívá naprostá většina škol. Za zmínku stojí metoda Hodnocení vývoje žáků a jejich
předpokladů pro studium. Zde se na jedné straně vyskytuje druhý nejvyšší podíl pravidelného
využívání této metody, ale na druhé straně jsme pouze u ní zaznamenali vyšší, přibližně 10%,
podíl negativních odpovědí.
Graf 12: Metody práce s žáky oblasti kariérního poradenství

Zdroj: dotazníkový průzkum mezi ZŠ, vlastní zpracování
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V případě způsobu získávání informací o studiu na SŠ (graf 13) postupují prakticky
všechny školy především formou vlastního zjišťování. Dle zastoupení odpovědí 1 a 2 je to pro
více než 90 % škol hlavní způsob získávání informací o SŠ. V rámci této otázky měly školy
možnost doplnit jiný zdroj získávání informací. Této možnosti velká část ZŠ využila.
Doplňovaly především přímé poskytování informací od středních škol (37 %) a/nebo od
Informačních a poradenských středisek při Úřadech práce (35 %). Naopak minimální roli
v předávání informací o studiu na SŠ hrají MŠMT a obce jako zřizovatelé. V případě
krajského úřadu je zajímavé prakticky rovnoměrné rozložení odpovědí na hodnotící škále a
tedy nevyhraněnost škol (45 % odpovědi 1 a 2 X 38 % odpovědi 4 a 5).
Graf 13: Způsob získávání informací o SŠ a požadavcích studia na nich

Pozn.: hodnocení míry jeho využívání bylo provedeno škále 1 až 5, když 1=hlavní zdroj informací a 5=nikdy
Zdroj: dotazníkový průzkum mezi ZŠ, vlastní zpracování

Prakticky identická zjištění jsou i v případě dotazu týkajícího se způsobu získávání
informací o vývoji a aktuálním stavu na trhu práce (graf 14). U škol výrazně dominuje
získávání těchto informací od Úřadů práce (76 % odpovědi 1 a 2) a to v kombinaci se
zjišťováním informací vlastními pracovníky školy (73 % odpovědi 1 a 2). Význam MŠMT,
zřizovatele školy, ale i krajského úřadu je v této oblasti ještě výrazně nižší než v případě
poskytování informací o SŠ.
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Graf 14: Způsob získávání informací o vývoji a aktuálním stavu na trhu práce

Pozn.: hodnocení míry jeho využívání bylo provedeno škále 1 až 5, když 1=hlavní zdroj informací a 5=nikdy
Zdroj: dotazníkový průzkum mezi ZŠ, vlastní zpracování

Velká většina škol sleduje úspěšnost žáků v dalších úrovních vzdělávání a při uplatnění
na trhu práce (82 %). Ve většině případů (68 %) se však jedná o nesystematický zdroj
informací vycházející z občasného nebo náhodného setkávání s některými bývalými žáky,
kteří základní školu jednou za čas navštěvují i po ukončení studia. Nižší podíl (42 %) má
koncepčnější získávání zpětné vazby od středních škol. Nicméně ani zde není zajištěna
alespoň základní meziškolní srovnatelnost poskytovaných informací k případnému
celokrajskému hodnocení.
Jako poslední byly zjišťovány potřeby pro zlepšení úrovně kariérního poradenství na ZŠ.
Tyto potřeby se napříč školami koncentrují především na požadavek: (i) získání dostatečného
objemu informací a dat potřebných k zajištění kvalitní úrovně kariérního poradenství; (ii)
zajištění systematického získávání uvedených informací a dat pro práci kariérních poradců a
(iii) vypracování jednotného přístupu a doporučení k této problematice z úrovně kraje a státu.
Všechny tři uvedené potřeby mají téměř identický podíl kladných odpovědí (součet odpovědí
Rozhodně ano a Pravděpodobně ano), který se pohybuje na úrovni 87 %. Vysokou poptávku
po těchto třech potřebách mezi školami dokládá skutečnost, že u nich ZŠ deklarují vyšší
potřebu než v případě „prostého“ zajištění finančních zdrojů. Pokud bychom vycházeli ze
součtu odpovědí „Rozhodně ano“ a „Pravděpodobně ano“, pak tento rozdíl v deklarované
potřebě dosahuje relativně vysokých 10 %. Naopak nejméně problematický se jeví vlastní
počet kariérních poradců na základních školách, ale i úroveň jejich kvalifikace.
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Graf 15: Potřeby pro zvýšení úrovně kariérního poradenství na ZŠ

Pozn.: KP=kariérní poradce
Zdroj: dotazníkový průzkum mezi ZŠ, vlastní zpracování
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5 Identifikace problémů

Formulace problémů kraje v oblasti základního vzdělávání představuje významný mezník,
neboť ukazuje, v jakých oblastech (tématech) se koncentrují problémy kraje a na co tedy při
plánování jeho dalšího rozvoje zaměřit pozornost. Problém je možné definovat jako rozpor
mezi žádoucím stavem a stavem současným.
Pro identifikaci problémů je využita metoda stromu problémů pracující se dvěma
hierarchickými úrovněmi „stromu“:
• hlavní problémy,
• dílčí problémy.
Jednotlivé hlavní problémy jsou při využití této metody popsány v jednotné struktuře, kdy
každý z nich je vysvětlen výčtem příčin (dílčích problémů) a jejich stručnou obsahovou
specifikací. Metoda tak jednotlivé dílčí problémy přiřazuje k hlavním problémům, což
umožňuje nalézt mezi problémy příčinné vazby a souvislosti. Při formulaci problémů je třeba
mít na paměti, že ne všechny mohou být řešeny intervencemi ze strany kraje, a opatření tudíž
na všechny identifikované problémy nemohou reagovat vlastními aktivitami. Jednotlivé
problémy tak nemusí mít přímou odezvu v opatřeních, resp. mohou na ně reagovat pouze
nepřímé aktivity (iniciace jednání, pozice kraje apod.).
V rámci výše uvedené analýzy byly nalezeny tyto problémy. Obecně lze konstatovat, že se
jedná o problematiku jakéhosi začarovaného kruhu, ve kterém sehrává důležitou roli
nezaměstnanost, nízká vzdělanost a určité počáteční podcenění institucionálního rámce –
školství. V následujích 5 – 10 letech se bude v Ústeckém kraji nacházet výrazně silnější
základna žáků pro budoucí střední školy. Proto by mělo být snahou zaměřit se jak na
současnou nepříznivou situaci panující v současném školství, tak na budoucí období, ve
kterém je možné zlepšit současný stav. Současné problémy vycházejí z nízké úrovně
vzdělanosti, která je nejnižší v republice a to ve všech věkových skupinách, přičemž
významný problém tvoří mladší věkové skupiny jevící zájem o středoškolské obory
zakončené výučním listem. Absolventi s touto úrovní vzdělání pak stěží hledají pracovní
místa, což ve výsledku způsobuje nárůst nezaměstnanosti. Žáci 9. tříd raději volí snadnější
cestu skrze střední školu – ekonomika, správa, služby; na úkor možného budoucího uplatnění
v technických oborech. Důležitou roli v tomto ohledu sehrává i výuka matematické a
čtenářské gramotnosti. Snahou by proto mělo být zvýšení těchto dovedností, čímž by došlo
k možnému zvýšení zájmu o tyto obory. Řešení těchto problémů školami je velmi
individuální. Nalezneme zde základní školy, které jsou bezproblémové, zatímco jiné si jsou
vědomé nepříznivého stavu. Možné řešení a pomoc se nabízí prostřednictvím různých grantů
a programů, přičemž další pomoc by měla být zaměřena zejména na školy s největšími
problémy tak, aby došlo k vyrovnání rozdílů mezi školami. Důležitým bodem je rovněž
možnost pokusit se připravit žáky škol na srovnávací projekt PISA zaměřený na finanční
gramotnost v roce 2012. Za jasného definování cílů je možné zjistit, zda jsou současné
kapacity schopné úspěšně pozvednout základní školství v regionu.
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5.1 Nedostatky základního školství
5.1.1

Nízká úroveň základních dovedností žáků (matematická, čtenářská, správa
domácího rozpočtu)

Dovednosti (matematická a čtenářská) u žáků základních škol Ústeckého kraje byly v rámci
celorepublikového krajského srovnání shledány jako jedny z nejhorších. Tento stav se
bezpochyby může podepsat na budoucím vývoji lidských zdrojů v regionu. Stále více žáků
může zakončit své studium na nižších úrovních vzdělání než je středoškolské s maturitou, což
pro současný trh práce není žádoucí. Rozvoj těchto znalostí dále sehrává důležitou roli pro
budoucí studium na středních případně vysokých školách. Díky rozvoji matematické
gramotnosti od útlého věku dochází k vytváření vřelejšího vztahu k technickým oborům, které
mohou žákům díky matematice a fyzice připadat obtížné, a proto se jim záměrně vyhýbají.
Což se později projeví ve snížení zájmu o strojírenské či energetické obory, které jsou
v Ústeckém kraji tradiční. Matematická a čtenářská dovednost společně se správou domácího
rozpočtu společně přispívá k rozvoji myšlení a umožňuje lépe se adaptovat na současné
požadavky společnosti jak v oblasti finanční, tak v právní, která může být využita při
komunikaci se subjekty soukromého i veřejného sektoru. Důležitou roli tak sehrává správa
domácího rozpočtu – či finanční gramotnost, která může snížit zejména problém zadlužování.

5.1.2

Problém institucionálního zabezpečení, rodinného zázemí a jejich spolupráce

Tento problém se vztahuje jak k samotným školám, jejich vedením, organizaci výuky
a pedagogickým zajištěním, tak k nejbližšímu rodinnému zázemí žáků. Je zřejmé, že škola
i rodina mají rozhodující vliv na vzdělání a výchovu a jedná se o neoddělitelné složky
ovlivňující budoucnost. Jedním z možných problémů tedy může být nedostatečná komunikace
a spolupráce školských institucí a rodin žáků, jelikož obě tyto strany musí participovat na
tom, aby se žáci snažili dosáhnout nejvyššího vzdělání dle svých možností, čímž zvýší
v budoucnu své šance na trhu práce. Základní škola představuje odrazový můstek pro budoucí
profesní růst, tudíž je žádoucí, aby zde vyučovalo, co nejvíce pedagogů s odpovídajícím
vzděláním. Ústecký kraj patří mezi regiony, které jsou charakteristické nadprůměrným
podílem pedagogů, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci a to zejména ve vztahu k výuce na
druhém stupni základních škol.

5.1.3

Integrace socio – kulturně znevýhodněných žáků a žáků se speciálními potřebami

Ředitelé základních škol si jsou vědomi, že některé vzdělávací a výchovné problémy
(matematické a čtenářské dovednosti či kázeň) žáků se vážou zejména k žákům ze socio –
kulturně znevýhodněných rodin, či lokalit, kterých je v Ústeckém kraji velké množství.
Důležitou roli rovněž sehrává malá participace rodičů na budoucím vzdělávání jejich dětí,
stejně tak jako kvalita i kvalifikovanost učitelů, která je třeba rovněž zlepšit. V současné době
se učitelé setkávají čím dál tím více s různými pedagogicko – psychologickými problémy,
neboť počet neurotizovaných dětí a dětí s poruchami učení stále vzrůstá. Zároveň vztah
s rodiči je stále komplikovanější. Nezpůsobilá příprava pedagogů, stejně jako nefungující
rodinné zázemí může představovat ohrožení budoucnosti dětí. Problémem je tedy často
nedostatečný počet adekvátně kvalifikovaných pedagogů či malý počet asistentů. Vyřešení
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tohoto problému umožní intenzivněji a efektivněji snížit případné rozdíly mezi jednotlivými
žáky. Důležitou roli sehrává i požadované vybavení a pomůcky, které bývají často finančně
náročné, a mnoho základních škol si je nemůže ze svých rozpočtů dovolit zaplatit. Při
odstranění problémů s neznalostí zisku alternativních zdrojů financí ze zdrojů EU je možné
výše uvedené skupiny žáků lépe integrovat do vzdělávacího procesu a lépe je připravit na
budoucí zaměstnání.

5.2 Deficity v technickém vzdělávání
5.2.1

Snižující se počet žáků se zájmem o technické obory

V poslední době byl zaznamenán neustále se snižující počet žáků studující technické obory.
Tento trend má celorepublikový charakter, tudíž ani situace v Ústeckém kraji není výjimkou.
Žáci preferují spíše gymnázia, případně střední školy zaměřené na různé obory služeb
(zejména pak na obory spojené s cestovním ruchem a ekonomikou, případně na humanitní
obory). Značný podíl žáků zakončuje své vzdělání v oborech s výučním listem, případně jen
základním vzděláním. V Ústeckém kraji nalezneme při porovnání s ostatními kraji jeden
s nejvyšších podílů těchto dvou ukončených druhů vzdělání na příslušné věkové skupině
obyvatelstva. Dle prognóz ČSÚ se bude počet žáků s technickým zaměřením studia nadále
snižovat. První příčinou bude přirozený trend úbytku obyvatelstva, během něhož se bude
snižovat počet žáků v maturitních ročnících. Přičemž v celorepublikovém trendu dojde ke
snížení až o 42 % v roce 2018, ve kterém by měl maturovat jeden z početně nejslabších
ročníků narození 1999. Druhou příčinou bude snižující se zájem žáků o technické obory
z důvodu obtížnosti neoblíbených předmětů matematiky a fyziky, které jsou při studiu těchto
oborů klíčové.

5.2.2

Problém propojení jednotlivých aktérů ovlivňující situaci na trhu práce

Studium vybraných oborů velmi úzce souvisí s následujícím uplatněním na trhu práce.
Příkladem může být rozdíl mezi uplatněním absolventa s humanitním zaměřením, což
v současné době představuje závažný problém v porovnání s možnostmi uplatnění absolventa
technického oboru. V případě, že existuje dostatečná poptávka po pracovní síle určitých oborů
a jejího dostatečného počtu v požadované kvalifikaci, bude ekonomika daného regionu více
prosperovat a zároveň dojde k výraznému snížení nezaměstnanosti. Ústecký kraj má velkou
průmyslovou tradici spojenou zejména se strojírenstvím a energetikou. V současné a budoucí
době se očekává zvýšení poptávky po dostatečně kvalifikované pracovní síle schopné
pracovat v těchto oborech. Dle Národního vzdělávacího fondu se pro obor energetika očekává
do roku 2016 např. jen pro výrobu elektřiny, tepla a rozvod plynu v ČR rozdíl mezi
odcházejícími do důchodu a absolventy těchto oborů až 14 000 pracovníků. Největší šanci
uplatnit se v těchto oborech tak budou mít lidé s technickým vzděláním. Samotné studium
a absolvování určitého oboru však v současné době není dostatečným kritériem pro okamžité
přijetí do zaměstnání. Rozhodující roli sehrávají praktické zkušenosti s danou problematikou.
V tomto pohledu se jeví jako problematické zajištění správného propojení jednotlivých aktérů
ovlivňující budoucí situaci na trhu práce – dostatečný počet zájemců o technické vzdělávání
a spolupráce vzdělávacích institucí a budoucích zaměstnavatelů.
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5.2.3

Potřeba zajištění alternativních finančních zdrojů a dostatečně kvalitní výuky

Školství je neziskové odvětví veřejného sektoru, jehož financování je zajištěno základními
finančními toky zejména ze státního rozpočtu, krajských či obecních rozpočtů, ale také
prostřednictvím alternativních toků, které mimo jiné tvoří programy podporované EU. Právě
schopnost využít těchto prostředků představuje klíčový rozvojový potenciál do budoucna.
V současnosti jsou střední školy v Ústeckém kraji získávat z doplňkové činnosti finance
potřebné k zajištění provozu a vybavení. Proto by mohlo být dalším cílem zaměřit se na oblast
financování ze zdrojů EU v následujícím programovém období za využití dosavadních
zkušeností. Díky finančním prostředkům je možné získat kvalitní vybavení do učeben škol,
které v současné informační době sehrává klíčovou roli. Jedná se zejména o výpočetní
techniku a různé informační a komunikační technologie. Druhou problematickou oblast
představuje zajištění kvalitní jazykové výuky, která umožní absolventům uplatnit se jak
v pobočkách zahraničních podniků, tak i v samotném zahraničí. Přičemž kromě angličtiny
bude čím dál častěji požadován i druhý cizí jazyk.

5.3 Nedostatky v oblasti kariérního poradenství
5.3.1

Nekompletní pokrytí ZŠ kariérními poradci

Více než 90 % základních škol v Ústeckém kraji se systematicky věnuje kariérnímu
poradenství pro své žáky. Přesto, že naprostá většina ZŠ má svého pracovníka, který se věnuje
kariérnímu poradenství, stále se v Ústeckém kraji nachází několik úplných škol, které
především z finančních a personálních důvodů kariérního poradce nemají. Tyto školy by rády
kariérní poradenství zavedly, ale z uvedených důvodů tak dosud nemohly učinit.

5.3.2

Deficity v úrovni kariérního poradenství na ZŠ

Zatímco v pokrytí základních škol kariérními poradci je situace v Ústeckém kraji relativně
dobrá, má úrovně a kvalita kariérního poradenství významné nedostatky. Hlavním problémem
je nejednotnost a nekomplexnost v získávání informací a dat nutných k práci kariérních
poradců. Problém se týká jak nedostatečného objemu těchto informací, tak jejich
nesystematického získávání.
Významným nedostatkem celého systému kariérního poradenství je také chybějící jednotný
přístup k dané problematice a neexistující systém doporučení předávaných z úrovně kraje
a/nebo státu na školu.
Podstatným problémem je také nedostatečné a nejednotné sledování úspěšnosti žáků v dalším
vzdělávání nebo při uplatnění na trhu práce, které znemožňuje získávat zpětnou vazbu o jejich
dalším vývoji. Dosud získávané informace nejsou vzájemně porovnatelné jak meziškolně, tak
meziročníkově. Protože již nyní většina ZŠ úspěšnost žáků sleduje, nemuselo být náročné
vytvořit společný základ tohoto nástroje, který by umožnil získávat jednotné a vzájemně
srovnatelné výstupy jak v rámci školy, tak celého kraje.
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Určité deficity lze nalézt i mezi aktivitami, kterým se kariérní poradci věnují, a používanými
metodami. Relativně významná část škol se v rámci kariérního poradenství nevěnuje
seznamování žáků se systémem školství v ČR. A z používaných metod se vyskytují deficity
ve využívání hodnocení vývoje žáků a jejich předpokladů pro další studium.
Deficity se objevují také v kvalifikaci a vzdělávání kariérních poradců. V porovnání
s předchozími se však jedná o méně významný problém.
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6 Návrh opatření a aktivit

Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich
formulace bude dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena opět ve dvou úrovních:
• rozvojová opatření (reagující na hlavní problémy),
• rozvojové aktivity (reagující na dílčí problémy).
Opatření jsou definována jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj kraje v oblasti
vzdělávání zvláště důležité. Strategický princip rozhodování předpokládá, že opatření
nemohou postihnout veškerou problematiku, témata a okruhy možných intervencí – je-li něco
rozvojovou prioritou, pak logicky musí existovat také témata, která prioritami nejsou. Tento
přístup souvisí také s žádoucí koncentrací finančních prostředků i lidských zdrojů na řešení
vybraných problémů a témat oproti nežádoucí plošné distribuci finančních prostředků, která
v konečném důsledku nemůže přinést žádoucí změny v žádné oblasti života v kraji. Každé
opatření je popsáno výčtem aktivit, která mají dané opatření naplnit.
Ke každému z definovaných opatření je formulováno několik aktivit, která představují
soubory konkrétních projektů. Popis všech aktivit je zpracován v jednotné struktuře, která
obsahuje následující body:
•
•
•
•
•
•
•

název aktivity,
cíl aktivity,
popis aktivity,
nositel(é),
ukazatele pro monitoring plnění aktivity,
finanční náročnost,
seznam projektových záměrů pro danou aktivitu.

U jednotlivých aktivit jsou uváděny náklady na její zavedení. Ve většině se jedná o aktivity
neinvestičního charakteru, které mají relativně nízké potřeby (administrativní, časové a
finanční) v realizační fázi, ale naopak relativně vysoké v následující provozní fázi.
Následující schéma přibližuje strukturu opatření/aktivit a jejich vazbu na identifikované
problémy.
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Obrázek 1: Provázanost problémů a opatření

Pozn.: Uvedeny jsou jen hlavní přímé vazby mezi dílčími problémy a aktivitami (zprostředkované vazby existují
mezi většinou problémů a opatření). Barevně jsou odlišeny hlavní problémy/opatření.
Zdroj: vlastní zpracování
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6.1 Podpora rozvoje základního školství
6.1.1

Zavedení 1. roku dobrovolné předškolní přípravy

Cíl aktivity
•

Vytvoření ročníku předškolní přípravy

Popis aktivity
Tato aktivita je zaměřena na děti, které mají problém se zvládnutím učiva na I. stupni ZŠ.
Budoucí případné problémy s učivem mohou vést k jejich přeřazení do praktických škol, což
může vést k jejich budoucí exkluzi jak v rámci školního prostředí, tak v jejich budoucím
společenském uplatnění. Po diagnostikování možných budoucích problémů s učivem by
mohly děti předškolního věku začít dobrovolně navštěvovat ročník předškolní přípravy
vedoucí k osvojení základních dovedností a podporující socializaci dítěte s fungováním
nového kolektivu.
Nositel
•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi, základními a mateřskými školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Snížení počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvující praktické třídy
o 25 %

Finanční náročnost
•

2 - 3 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.1.2

Systematické posílení výuky matematické, čtenářské, přírodovědné a finanční
gramotnosti

Cíl aktivity
•

Zvýšení gramotnosti - základních dovedností žáků ZŠ

Popis aktivity
Současný stav základních dovedností žáků na ZŠ v ČR je jeden z nejhorších v rámci zemí
OECD a Ústecký kraj navíc patří mezi nejhorší v mezikrajském srovnání v rámci ČR. Snahou
je podpořit výuku v matematické, čtenářské a přírodovědné oblasti a motivovat tak žactvo
k hlubšímu osvojení výše uvedených dovedností prostřednictvím běžné i volitelné výuky,
přičemž první zmiňovaná bude tvořit stěžejní roli. Bylo by vhodné zapojit do výuky ostatní
činnosti a aktivity, které mohou s danou problematikou souviset: rozvoj praktických cvičení
na úrovni dílen; literární kroužky nebo za pomoci využití ICT, která je v současné době u dětí
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velmi populární. Měla by také být vytvořena zpětná vazba mezi vybavováním škol a jejich
výstupy. Pokud např.: škola zažádá o vybavení počítačové učebny, možnou zpětnou vazbou
by mohl být určitý počet žáků proškolených v určitých dovednostech (např. základy MS
Office, jejichž znalost je v současné dobé klíčová). Případně nechat vytvořit určité softwarové
programy cíleně zaměřené na podporu těchto dovedností. Výsledkem pak může být určitý
počet dětí s certifikátem – Základní znalost MS Office. Zároveň jako protipól podpořit
čtenářství prostřednictvím školních knihoven. K rozvoji dovedností by měl vést projekt
„Odpolední škola“, během kterého může dojít k doučování zábavnou formou i za pomoci
externích pracovníků. Projekt může být realizován i mimo školská zařízení. Dojde k vyplnění
volného času dětí, poskytnutí rad ke studiu, vhodného zázemí pro tvorbu domácích úkolů či
pro přípravu do školy. Celý projekt Odpolední školy musí být pro žáky postaven na
dobrovolnosti (účast, zapojení do programu apod.).
Nositel
•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi a základními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•
•
•
•

Zvýšení gramotnosti žáků v jednotlivých dovednostech – v rámci republikového
a krajského srovnání snaha dosáhnout alespoň průměrných hodnot v horizontu 10 let
Počet podpořených knihoven a ICT učeben
Vytvoření certifikátů a počet jejich udělení – základní ICT znalost
Počet dětí navštěvující program odpolední školy a porovnání s jejich dosavadním
prospěchem

Finanční náročnost
•

10 – 20 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita se skládá z 5 projektových záměrů:
•
•
•
•
•

6.1.3

Systematické posílení výuky jednotlivých dovedností prostřednictvím školních
vzdělávacích programů
Rozšíření nabídky a systematického posílení výuky jednotlivých dovedností
prostřednictvím volitelných zájmových kroužků a útvarů
Podpora školních knihoven
Podpora vzdělávání prostřednictvím ICT
Podpora projektu „Odpolední škola“

Podpora průběžného testování žáků

Cíl aktivity
•

Zjištění dovedností a schopností nejen žáků, ale také učitelů na ZŠ prostřednictvím
interních testů

Popis aktivity
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Základní školy by měly být obeznámeny s kvalitou výuky, která se projevuje na dosažené
úrovni schopností žáků. Testování žáků by mohlo být prováděno na úrovni 5. a 9. tříd,
přičemž by bylo jednoznačně zjištěno, jakou přidanou hodnotu žáci během II. stupně ZŠ
získali. Ředitelé se rovněž dozvědí, jaké jsou kvality jednotlivých učitelů v konkrétních
předmětech. Cílem nemusí být přímé srovnání jednotlivých škol, ale spíše interní informace
o kvalitě žactva a učitelů.
Nositel
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně Ústeckým krajem a základními
školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Výsledky srovnávacích testů jednotlivých ZŠ

Finanční náročnost
•

nerelevantní

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.1.4

Vytvoření těsnějšího vztahu škola – žák – rodina - veřejnost

Cíl aktivity
•

Propojení aktérů vzdělávacího procesu, zvýšení jejich interakce a vytvoření zpětné
vazby

Popis aktivity
Škola i rodina sehrávají ve vzdělávání dětí klíčové role. Důležité je vytvoření společné
odpovědnosti za studium a budoucnost dětí. Zintenzivnění vzájemné spolupráce a zejména
informovanosti mezi školami, rodiči a širší veřejností. Podstatou je dostat do podvědomí
veřejnosti, že školství tvoří nezanedbatelnou součást celé společnosti a bez vzájemné podpory
a spolupráce nemůže plnohodnotně fungovat. Pokračování v současné prezentaci škol a jejich
zviditelnění prostřednictvím různých výstav, koncertů a vystoupení, přičemž školy, které se
do podobných akcí zapojí, by mohly být určitým způsobem podporovány. Důležitou roli
rovněž sehrává zpětná vazba mezi žákem a učitelem. Zároveň je vhodné zjistit, jaký názor
mají děti na současnou výuku případně, jak hodnotí své učitele. Proto by bylo vhodné provést
nestranné hodnocení například prostřednictvím dotazníkového šetření, které pak může sloužit
pro doplnění výuky na ZŠ. Na závěr je důležité vytvořit projekt týkající se informovanosti
rodičů o prospěchu žáků. V případě že rodiče nenavštěvují rodičovské schůzky, musí škola
zasáhnout návštěvou či domluvou jiného osobního setkání – „Když nepřijde rodič do školy,
musí škola za rodičem“. Tímto krokem může rovněž dojít k vytvoření osobnějšího vztahu
mezi rodiči a učiteli.
Nositel
•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi a základními školami
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Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•
•
•

Dotazníkové šetření – veřejné mínění o ZŠ a vzdělávání před spuštěním projektu a po
jeho realizaci (např. porovnání nezaujaté skupiny obyvatel a rodičů)
Prezentace výsledků dotazníkového šetření (publikace, výstavy, setkání apod.)
Sledování účasti rodičů na rodičovských schůzkách a sledování počtu náhradních
návštěv (osobní schůzky) ve vztahu k výsledkům učení žáka.

Finanční náročnost
•

2 – 5 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita se skládá ze 3 projektových záměrů:
•
•
•

6.1.5

Mediální kampaň - prezentace ZŠ prostřednictvím akcí a internetových stránek
Hodnocení výuky a učitelů žáky
Škola a rodina

Zvýšení počtu školních psychologů

Cíl aktivity
•

Zajištění dostatečného pedagogicko – psychologického poradenství

Popis aktivity
Ne všechny základní školy mají školního psychologa nebo zajištěného pracovníka
pedagogicko – psychologické poradny, kteří se mohou věnovat různými problémovým
oblastem ve školních zařízeních. Snahou tedy je, aby psychologové navštěvovali základní
školy alespoň 2 x týdně, kdy by měli konzultační hodiny, při kterých by se mohli plně
věnovat žákům. V ideálním případě by bylo nejlepší, aby každá škola disponovala školním
psychologem a zároveň došlo i k podpoře pedagogicko – psychologických poraden.
Nositel
•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi a základními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Alespoň ¼ škol má vlastního specializovaného pracovníka

Finanční náročnost
•

20 - 30 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr
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6.2 Podpora technického vzdělávání
6.2.1

Zavedení základů technického vzdělávání v MŠ a I. stupni ZŠ

Cíl aktivity
•

Podpora technického vzdělávání v MŠ a ZŠ – snaha dostat danou problematiku do
povědomí dětí

Popis aktivity
V současné době žáci ztrácejí zájem o technické obory, které se v současné době potýkají
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Rozvoj technického vzdělávání je důležité
podchytit již od útlého věku, tudíž je potřeba zaměřit se na jeho podporu v rámci rámcových,
školních a ročních vzdělávacích programů. Důležitou roli rovněž sehrává využití různých
stavebnic a hraček, které mohou děti od útlého věku vést k technickému vzdělávání.
Nositel
•

Ústecký kraj spoječně se základními a mateřskými školami a MŠMT

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Počet žáků se zájmem o technické obory – počet přihlášených

Finanční náročnost
•

2 – 5 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.2.2

Pokračování ve stávající finanční podpoře žáků a škol a přidružených firem

Cíl aktivity
•

Finanční podpora žáků, škol a přidružených firem v rámci technického a řemeslného
vzdělávání

Popis aktivity
Ústecký kraj poskytuje finanční pomoc žákům v podobě dojíždění či stipendií v případě, že
studují na středních školách vybrané technické obory. Pomoc je směřována také středním
školám tak, aby bylo možné zachovat současný stav výuky a aby nedošlo k zániku určitých
specifických oborů. Firmy v regionu se mohou zapojit do řešení dané problematiky
prostřednictvím úzké spolupráce s vybranými školami, ze kterých si mohou později získávat
budoucí zaměstnance.
Nositel
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•

Ústecký kraj ve spolupráci s dotčenými školami a spolupracujícími firmami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Počet absolventů vybraných technických oborů

Finanční náročnost
•

dle předchozích zkušeností s navýšením o 20 %

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.2.3

Optimalizace středního školství v Ústeckém kraji

Cíl aktivity
•

Zvýšení úrovně a kvality absolventů středních škol

Popis aktivity
Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků ukončujících základní školu a velkým kapacitám
středních škol se kraj potýká s nízkou konkurencí mezi žáky při příjímání na střední školy.
Klesají tak požadavky středních škol na přijetí absolventa základní školy i při vlastním studiu
na SŠ. Dochází tak k poklesu úrovně absolventů středních škol. Pro zlepšení negativního
trendu je potřeba změnit celý přístup k technickému vzdělávání od mateřských škol přes školy
základní. Důležitou roli rovněž sehrává samotný marketing škol. V neposlední řadě je třeba
zmínit optimalizaci počtu středních škol a jejich kapacit tak, aby odpovídala demografickému
vývoji a znovu obnovila konkurenci mezi absolventy ZŠ při přijímacích řízeních na SŠ.
V současné době se jedná o projekt páteřních škol na jehož základě lze v budoucnu
pokračovat.
Nositel
•
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zřizovatelé středních škol

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•
•

Zavedení nového způsobu financování středních škol
Provázání kapacity středních škol s demografickým vývojem kraje

Finanční náročnost
•

2 - 5 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita se skládá ze 2 projektových záměrů:
•

Změna způsobu financování středních škol (posílení faktoru kvality vzdělání a
omezení významu počtu studentů)
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•

6.2.4

Přizpůsobení počtu žáků přijímaných do prvních ročníků SŠ demografickému vývoji v
kraji

Zvýšení informovanosti o reálném budoucím uplatnění na trhu práce

Cíl aktivity
•

Informovat žactvo, rodiče, vzdělávací instituce a veřejnost o reálném budoucím
uplatnění na trhu práce

Popis aktivity
Důležitým faktorem volby oboru středoškolského studia je, či by mělo být, dobré uplatnění
žáků po absolutoriu střední školy na trhu práce, a to bezprostředně, či po návazném terciárním
studiu. Prostřednictvím metodiky a modelování Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
v.v.i (VÚPSV) je možné odhadnout, jakou šanci na získání zaměstnání budou mít v příštích
pěti letech absolventi různých oborů vzdělání a jaký počet volných míst ve skupinách
zaměstnání a vzdělání v tomto období vznikne. Tento projekt je funkční na republikové
úrovni a v současnosti vzniká jeho regionální (krajská) verze.
Výsledky modelování mohou také přispět ke zvýšené medializaci a popularizaci technických
oborů prostřednictvím veletrhů a výstav. Umožní realisticky informovat o budoucím uplatnění
absolventů z různých oborů – podstatou je podnítit jak rodiče, tak děti k tomu, že pokud se
budou věnovat dostatečně žádanému oboru, snáze pak naleznou uplatnění na trhu práce.
Výsledky modelování VÚPSV by bylo možné doplnit i informacemi o průměrné mzdové
úrovni absolventů či mladých pracovníků sledovaných skupin zaměstnání a vzdělání a podat
tak ucelenou informaci o uplatnění na pracovním trhu.
Nositelé
•
•

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Ústecký kraj společně se středními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•
•

Vytvořený a zavedený projekt VÚPSV na krajské úrovni
Celokrajská osvětová akce pro rodiče využívající výstupy projektu VÚPSV –
pravidelně 1x ročně

Finanční náročnost
•

2 – 5 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita se skládá ze 3 projektových záměrů:
•
•

Iniciace rozšíření projektu Prognóza trhu práce – odhadování vzdělanostních potřeb na
krajskou úroveň
Zavedení a provozování projektu Prognóza trhu práce – odhadování vzdělanostních
potřeb v Ústeckém kraji
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•

6.2.5

Popularizace a medializace technického vzdělávání

Podpora dalšího vzdělávání pedagogů na středních školách s technickým
zaměřením

Cíl aktivity
•

Zajištění dostatečně kvalifikovaných učitelů na SŠ technického směru

Popis aktivity
V technologickém vzdělávání sehrávají nové informace z oborů důležitou roli. Důležité je,
aby pedagogové byli dostatečně vzděláni ve všech příbuzných oblastech oboru, kterému se
věnují, přičemž v rámci globální trendů by proškolení mělo být zaměřeno na využívání
nových technologií v oboru ve vztahu k ICT a životnímu prostředí. V takto nastoleném
současném trendu, který se uskutečňuje v rámci II. výzvy globálního grantu EDUCA OP
Lidské zdroje a zaměstnanost, je vhodné pokračovat i v příštím programovém období.
Nositel
•

Ústecký kraj společně se středními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Počet proškolených pedagogů – cílová hodnota 85 %

Finanční náročnost
•

2 - 5 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.3 Rozvoj kariérního poradenství na základních školách
6.3.1

Zavedení kariérního poradenství na všech základních školách v kraji

Cíl aktivity
•

Zajištění kariérního poradenství na všech odpovídajících základních školách v kraji

Popis aktivity
Naprostá většina základních škol v Ústeckém kraji se již věnuje kariérnímu poradenství. Malá
část škol však kariérní poradenství dosud nezavedla. Je proto potřeba zavést kariérní
poradenství na všech základních školách.
Nositel
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•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi a základními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Počet základních škol se zajištěným kariérním poradenstvím – cílová hodnota 100 %

Finanční náročnost
•

1 – 2 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.3.2

Zvýšení počtu kariérních poradců

Cíl aktivity
•

Zajistit dostatečné personální kapacity pro kariérní poradenství

Popis aktivity
V současné době má naprostá většina základních škol zajištěno kariérní poradenství. Funkci
kariérního poradce vykonává nejčastěji výchovný poradce. Kariérní poradenství tak
představuje pouze jeho doplňkovou aktivitu, často společně s funkcí pedagoga. Pracovník se
tak nemůže plně věnovat kariérnímu poradenství, což se projevuje zanedbáváním některých
důležitých aktivit nebo metod práce.
Je proto potřeba navýšit počet pracovníků na základních školách, kteří se budou primárně
věnovat kariérnímu poradenství.
Nositel
•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi a základními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•

Počet pracovníků základních škol věnujících se kariérnímu poradenstvím – cílová
hodnota 0,5 kariérního poradce/1 ZŠ

Finanční náročnost
•

5 - 10 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.3.3

Vytvoření metodiky pro jednotný přístup ke kariérnímu poradenství na úrovni
kraje

Cíl aktivity
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•

Vypracování jednotné, celokrajské metodiky pro kariérní poradenství

Popis aktivity
Pro zajištění jednotného přístupu ke kariérnímu poradenství na úrovni celého kraje je
vhodným nástrojem společná metodika a systém doporučení pro práci kariérních poradců na
základních školách, jejímž garantem bude krajský úřad.
Nositel
•

Ústecký kraj společně s dotčenými obcemi a základními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•
•

Vytvořená metodika a systém doporučení pro kariérní poradenství
Počet základních škol využívajících metodiku

Finanční náročnost
•

1 - 2 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
Aktivita představuje vlastní projektový záměr

6.3.4

Zajištění odpovídajích informací a dat pro práci kariérních poradců

Cíl aktivity
•

Systematické a komplexní zajištění informací a dat pro všechny kariérní poradce

Popis aktivity
Úroveň poskytovaného kariérního poradenství vychází kvality a aktuálnosti informací a dat
nutných k této práci. Naprosto zásadní jsou informace o kvalitě střední školy a kariérní
poradci by měli vědět o doporučovaných středních školách minimálně: přibližnou
nezaměstnanost absolventů a počet těch, kteří nalezli uplatnění v oboru nebo v návazném
studiu. Je potřeba zajistit jak dostatečný objem informací, tak následně jejich pravidelné
získávání a formu předávání konkrétním školám/kariérním poradcům.
Nositel
•

Ústecký kraj společně se základními školami, Úřadem práce a středními školami

Ukazatele pro monitoring plnění aktivity
•
•

Vytvořený systém pro předávání informací a dat kariérním poradcům
Počet základních škol zapojených do společného systému pro sdílení informací

Finanční náročnost
•

1 - 2 mil. Kč

Seznam projektových záměrů pro danou aktivitu
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Aktivita se skládá ze 2 projektových záměrů:
•
•

Definice potřebného objemu informací a dat pro kariérní poradce a způsobu jejich
zajištění
Zajištění způsobu pravidelného získávání informací a dat a formy jejich předávání
kariérním poradcům
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7 Možnosti strukturálních fondů EU v oblasti vzdělávání
v programovém období 2014 – 2020

V této kapitole jsou analyzovány finanční možnosti strukturálních fondů EU v oblasti
vzdělávání v programovém období 2014 – 2020. Na základě jejich porovnání s definovanými
opatřeními budou následně identifikována opatření a aktivity, u kterých lze předpokládat
možné využití dotací z SF EU v příštím programovém období. I přes pouze obecné informace
o novém programovém období 2014+ byla u identifikovaných opatření a aktivit hodnocena
jejich vazba na cíle hlavních strategických dokumentů EU a ČR.
Při zpracování této kapitoly byly použity aktuální návrhy Nařízení EP a Rady o obecných
ustanoveních ohledně ERDF, ESF, FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (dále jen
„obecné nařízení“) a Nařízení EP a Rady o ESF a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 (dále jen
„nařízení o ESF“), v obou případech z 6.10.2011. Dále byly využity strategické dokumenty
Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (dále jen
„strategie Evropa 2020“), Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České
republiky ke Strategii Evropa 2020 (Národní program reforem ČR 2011, dále jen „NPR ČR“)
a Návrh národních rozvojových priorit pro kohezní politiku po roce 2013.
Vzhledem k tomu, že příprava na budoucí programové období je v současné době teprve
v počáteční fázi, lze předpokládat, že s postupnou konkretizací jejího nastavení mohou
některé níže uvedené informace přestat platit.

7.1 Zaměření strukturálních fondů EU v oblasti vzdělávání
v programovém období 2014 – 2020
7.1.1

Cíle a alokace finančních zdrojů v programovém období 2014 - 2020

V programovém období 2014 – 2020 budou k dispozici celkové finanční zdroje pro
strukturální fondy EU ve výši 336 mld. EUR (v cenách roku 2011). Ve srovnání
s programovým obdobím 2007 – 2013 (308 mld. EUR) se v absolutní částce se jedná o mírný
nárůst finančních prostředků. Z hlediska relativní výše finančních zdrojů se jedná o
srovnatelnou úroveň (při zohlednění rozdílu cen let 2004 a 2011 a předpokládaného
přistoupení Chorvatska do EU v roce 2013).
Zároveň zůstává zachována srovnatelná výše finančních prostředků pro nejslabší regiony EU
(regiony NUTS II s úrovní HDP nižší než je 75 % průměru HDP EU 27). Mezi tyto regiony
patří a nadále bude patřit také region Severozápad (62 % HDP EU 27 v roce 2008). Celkové
finanční zdroje pro nejslabší regiony v rámci cíle Konvergence v období 2007 – 2013 byly
177,1 mld. EUR. V budoucím období bude těmto regionům určena částka ve výši 162,6 mld.
EUR poskytnutá prostřednictvím cíle Investice pro růst a zaměstnanost. Informace jsou
přehledně uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 8: Rozdělení finančních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 a 2014 – 2020
Rozdělení finančních zdrojů

Výše finančních zdrojů (v mld. EUR)
2007 – 2013

2014 – 2020

Zdroje celkem

308 mld. EUR

336 mld. EUR

Zdroje pro Cíl

Konvergence
251,2 mld. EUR

Investice pro růst a
zaměstnanost
324,3 mld. EUR

Zdroje pro nejslabší regiony EU
s HDP nižším než 75 % EU 27

177,1 mld. EUR

162,6 mld. EUR

Zdroj: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Obecné nařízení

Pro sledovanou oblast vzdělávání je také důležité ustanovení, že nejméně 25 % všech
prostředků strukturálních fondů pro méně rozvinuté regiony v každém členském státu se
přídělí ESF. Výsledná minimální částka pro ESF v méně rozvinutých regionech je 40,7 mld.
EUR. Stanovení minimálních podílů a částek určených pro ESF jakožto jeden ze
strukturálních fondů by mělo zajistit, že priority Unie budou přiměřeně zohledněny v objemu
investic, které jsou přímo zacíleny na evropské občany.
Míra spolufinancování je na úrovni každé prioritní osy operačních programů v rámci cíle
Investice pro růst a zaměstnanost v obecném nařízení stanovena maximálně ve výši 85 % pro
méně rozvinuté regiony. Nařízení o ESF umožňuje navýšit maximální míru spolufinancování
o 10 % pro určitou prioritní osu, pokud je tato prioritní osa celá zaměřena na sociální inovace
a/nebo nadnárodní spolupráci.
Základní vymezení implementační struktury pro čerpání fondů EU v příštím programovém
období bude řešit Smlouva o partnerství pro rozvoj a investi mezi členským státem a EK a
bude obsahovat mimo jiné i tzv. ex-ante kondicionality – předem smluvně dohodnuté
podmínky, jejichž splnění bude podmiňovat proplacení uskutečněných nákladů v rámci
politiky soudržnosti.

7.1.2

Tématické cíle a zaměření podpory v oblasti vzdělávání

Obecné nařízení stanovuje 11 hlavních rozvojových cílů vycházejících ze strategie Evropa
2020, které představují základní vymezení pro směřování podpory ze strukturárních fondů EU
v programovém období 2014 - 2020. Jeden z těchto cílů je přímo zaměřen na oblast
vzdělávání. Jedná se o cíl Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení a jeho
podrobnější vymezení je uvedeno v nařízení o ESF.
Z hlediska věcného zaměření nařízení o ESF stanovuje, že ESF je určeno k podpoře politiky a
priorit, jejichž cílem je dosažení pokroku směřujícímu k plné zaměstnanosti, ke zvýšení
kvality a produktivity práce, geografické a profesní mobility pracovníků v rámci Unie,
zlepšení systémů vzdělávání a odborné přípravy a podpoře sociálního začleňování, a tím ESF
přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
Nařízení o ESF navrhuje zaměřit podporu na čtyři tématické cíle:
•
•
•

podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků,
investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení,
podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě,
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•

posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Nařízení dále určuje, že nejméně 20 % prostředků pro ESF by mělo být určeno na tématický
cíl Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
Každý z výše uvedených tématických cílů má v rámci nařízení o ESF stanoveny konkrétní
investiční priority. V případě cíle Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení se
jedná o:
•
•
•

omezování předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby
se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělávání,
zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností
pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh
práce.

Nařízení určuje, že konkrétní operační programy by se měly soustředit na financování
omezeného počtu investičních priorit.
Nařízení o ESF dále vymezuje tzn. „účastníky“, tedy osoby, které mají přímý prospěch
z investic ESF a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jedná se o tyto osoby nebo skupiny
osob:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných,
neaktivní,
neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy,
zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných,
osoby do 25 let,
osoby nad 54 let,
s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním,
s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárnm (ISCED 5)
vzděláním,
s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8),
migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných
společenství, jako jsou Romové),
zdravotně postižení,
jiné znevýhodněné osoby.

Nařízení o ESF tak na jedné straně striktně vymezuje osoby, pro které může být podpora
z ESF určena, ale na straně druhé je jejich vymezení natolik široké, že neomezuje členské
státy při nastavování cílů a opatření konkrétních operačních programů.

7.1.3

Návaznost na Strategii Evropa 2020 a Národní program reforem ČR

Cíle strukturálních fondů pro příští programové období vycházejí z cílů strategie Evropa
2020. Zároveň budou obecným nařízením zavedena nová ustanovení o podmínkách, jenž by
měla zajistit, aby strukturální fondy EU silně motivovali členské státy k naplňování záměrů a
cílů strategie Evropa 2020. Je proto nutné analyzovat zaměření a cíle strategie Evropa 2020.
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Strategie Evropa 2020
Strategie Evropa 2020 stanovuje tři vzájemně provázané priority:
•
•
•

Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích,
Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně
náročnou na zdroje,
Růst odpovídající začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se
bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

K těmto prioritám navrhuje pět hlavních cílů:
•
•
•
•
•

75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno,
3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje,
v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“(o 20 % snížit
energetickou náročnost ekonomiky, o 20 % zvýšit podíl energie z obnovitelných
zdrojů na konečné spotřebě, o 20 % snížit emise CO2 oproti r. 1990),
podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by mělo být pod hranicí 10 % a
nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciérní úrovně vzdělávání,
počet osob ohrožených chudobou by mělo klesnout o 20 milionů.

K naplnění výše uvedených priorit a hlavních cílů definuje Strategie Evropa 2020 sedm
stěžejních iniciativ z nichž následující dvě jsou převážně zaměřena na oblast vzdělávání:
1) „Mládež v pohybu“
Cílem je zlepšit výsledky a mezinárodní atraktivitu evropských vysokoškolských institucí a
zvýšit celkovou kvalitu všech úrovní vzdělávání a odborné přípravy v EU, jež by spojovala
vysokou úroveň a spravedlivý přístup, podporovat mobilitu studentů a stážistů a zlepšit situaci
v oblasti zaměstnanosti mladých lidí.
Z konkrétních záměrů identifikovaných Evropskou komisí na vnitrostátní úrovni jsou v rámci
této iniciativy k cílům této studie relevantní:
•
•
•
•

zajistit účinné investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních
(od předškolní po vysokoškolskou),
pomocí integrovaného přístupu zahrnujícího nejdůležitější dovednosti a zaměřeného
na snížení počtu předčasných odchodů ze škol zlepšit výsledky vzdělávání všech
složek (předškolního, základního, středního, odborného a terciárního vzdělávání),
zvýšit otevřenost a význam vzdělávacích systémů pomocí vytvoření národních rámců
kvalifikací a lepšího zacílení výsledků vzdělávání na potřeby pracovního trhu,
zlepšit vstup mladých lidí na trh práce prostřednictvím integrované činnosti zahrnující
mimo jiné poskytování informací a poradenství a odborné vzdělávání.

2) „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“
Cílem je vytvořit podmínky pro modernizaci trhů práce se záměrem zvýšit zaměstnanost a
zajistit udržitelnost našich sociálních modelů. Znamená to zlepšit postavení občanů pomocí
získávání nových dovedností, jež umožní současné i budoucí pracovní síle přizpůsobit se
novým podmínkám a případným posunům profesní dráhy, sníží nezaměstnanost a zvýší
produktivitu práce.
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Z konkrétních záměrů identifikovaných Evropskou komisí na úrovni EU a vnitrostátní úrovni
jsou v rámci této iniciativy pro oblast vzdělávání relevantní:
•

•

dát silný impuls strategickému rámci pro spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě,
zahrnující všechny zúčastněné strany. To by mělo zejména vyústit v provádění zásad
celoživotního učení (ve spolupráci s členskými státy, sociálními partnery, odborníky),
a to mimo jiné pomocí pružnějších učebních plánů v různých odvětvích a úrovních
vzdělávání a odborné přípravy a zvětšováním atraktivity odborného vzdělávání a
přípravy. Měli by být konzultováni sociální partneři na evropské úrovni vzhledem k
tomu, že by v této oblasti měli přijít s vlastní iniciativou,
vyvinout partnerství mezi oblastí vzdělávání či odborné přípavy a světem práce,
zejména zapojit sociální partnery do vytváření plánů vzdělávání a odborné přípravy.

Národní program reforem ČR
Kromě toho, že nastavení financování z ESF by mělo být plně v souladu se strategií Evropa
2020 a jejími hlavními cíli, mělo by zároveň podporovat politiky prováděné členskými státy a
být v souladu doporučeními k národním programům reforem, které vycházejí ze strategie
Evropa 2020. V České republice by tak zaměření pomoci ze strukturálních fondů mělo
odpovídat cílům a reformním opatřením Národního programu reforem ČR 2011. NPR ČR
stanovuje 7 reformních opatření, které se dále dělí na hlavní reformní cíle (uvádíme pouze u
oblasti vzdělání):
•
•
•
•
•
•
•

Konsolidace veřejných financí,
Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky,
Vzdělání jako cesta k vyšší produktivitě práce,
Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu,
Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích,
Podpora konkurenceschopnosti šetrná k životnímu prostředí,
Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury.

Národní cíle v této oblasti jsou: nejvýše 5,5 % osob předčasně odcházejících ze vzdělávání a
32 % osob ve věku 30 – 34 let s terciárních vzděláváním.
Reformní opatření Vzdělání jako cesta k vyšší produktivitě práce se dále dělí na tři hlavní
reformní cíle:
I. Zvyšování kvality a dostupnosti předškolní výchovy
Zahrnuje aktivity umožňující snažší zřizování předškolních zařízení a zvýšení kvality péče a
rozšíření před-primárního vzdělávání v předškolních zařízeních.
II. Systematické zlepšování kvality vzdělávací činnosti a reforma vzdělávací soustavy
Jedná se o široké spektrum aktivit zahrnující jednotný systém hodnocení výsledků vzdělávání
žáků 5. a 9. tříd ZŠ, rozvoj základních škol jako nástroje sociální soudržnosti společnosti,
sledování úrovně středního odborného vzdělávání, změnu systému odměňování
pedagogických pracovníků (potlačení principu automatického růstu mezd s věkem), zavedení
státní maturity a závěrečné zkoušky na odborných školách s výučním listem, optimalizaci sítě
základních a středních škol formou nového modelu normativů tak, aby jejich kapacity
reagovaly na demografický vývoj a probíhala jejich integrace do škol s širším kurikulárním
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záběrem, podporu kariérního poradenství na středních školách a vytvoření Národní soustavy
kvalifikací pro podporu dalšího vzdělávání dospělých.
III. Reforma terciárního vzdělávání
V oblasti terciárního vzdělávání se jedná o optimalizaci struktury studijních programů
vysokých škol vzhledem k jejich deklarovanému poslání, provázání studijních programů na
vědeckou, výzkumnou a inovativní činnost škol, zavedení kvalitativních a výkonových
ukazatelů, které umožní hodnotit kvalitu jednotlivých vysokých škol, změna financování
vysokých škol (posílení faktoru kvality vzdělání a vědeckých výsledků a omezení významu
počtu studentů) a zavedení finanční spoluúčasti studentů na hrazení nákladů studia.

7.2 Příprava na nové programové období na úrovni ČR
V návaznosti na přípravu politiky soudržnosti po roce 2013 na evropské úrovni se začíná
samozřejmě připravovat i Česká republika. Obdobně jako na úrovni EU, ani v podmínkách
ČR prozatím nejsou nastavena závazná pravidla pro strategické zaměření a způsob
implementace kohezní politiky (ale i dalších unijních politik). Přirozeně je to do značné míry
podmíněno chybějícími mantinely ze strany Evropské unie. Koordinátorem příprav je MMR,
které v partnerství s resorty, kraji, zástupci měst a obcí, sociálních a ekonomických partnerů a
nezávislých expertů připravilo v průběhu roku 2011 materiál s návrhem národních
rozvojových priorit pro kohezní politiku po roce 2013. Tento materiál byl v rámci usnesení
č. 650/2011 vzat vládou na vědomí a opírá se mj. o strategické dokumenty zpracované na
národní úrovni pro potřeby širší podpory posílení konkurenceschopnosti včetně Národního
programu reforem ČR. Návrh zahrnuje pět národních rozvojových priorit (dnes označovaných
také jako prioritní směry), členěných dále do tematických oblastí:
1.

Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky
•
•
•
•

2.

Rozvoj páteřní infrastruktury
•
•
•
•

3.

Zlepšení dopravní infrastruktury,
Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací,
Zkvalitňování energetických sítí,
Rozvoj environmentální infrastruktury.

Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
•

4.

Podpora podnikání,
Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje,
Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky,
Zvyšování kvality vzdělávání.

Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce).

Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví
•
•

Sociální začleňování a boj s chudobou,
Podpora kvalitního a efektivního systému péče o zdraví.
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5.

Integrovaný rozvoj území
•
•
•

Posílení regionální konkurenceschopnosti,
podpora územní soudržnosti,
Zlepšování kvality životního prostředí v území.

Společným cílem priorit má být vytvoření takových podmínek, které umožní vznik kvalitního
podnikatelského prostředí, podpoří vnější konkurenceschopnost ČR, zvýší inovační schopnost
podniků a posílí atraktivitu ČR pro domácí i zahraniční investory. Zároveň priority mají
umožnit plnohodnotné uplatnění všech skupin obyvatelstva, zajistit zaměstnanost pro
znevýhodněné skupiny na trhu práce a celkově vytvářet atraktivní podmínky pro život. Ve
všech prioritách je významně akcentována potřeba regionální dimenze.
Souhrnně lze konstatovat, že prozatímní návrh národních rozvojových priorit ČR pro kohezní
politiku 2014+ obsahuje prakticky veškerá témata. Neplynou proto z něho prozatím žádné
negativní dopady pro zájmy Ústeckého kraje v oblasti vzdělávání.
V nadcházejících měsících bude probíhat příprava prvotního návrhu Smlouvy o partnerství
pro rozvoj a investice, kde budou navržené rozvojové priority a tematické oblasti detailněji
specifikovány (i v návaznosti na další vývoj na úrovni EU), včetně návrhu struktury
operačních programů. Panuje všeobecná shoda, že musí dojít k podstatné redukci počtu
operačních programů oproti současnému období. Ve vztahu k vzdělávání je otevřenou
otázkou vyjasnění skutečných prioritních témat ČR z hlediska kohezní politiky 2014+ - zda
k němu dojde již v průběhu řádu měsíců, či zda bude ČR vyčkávat až do stanovení pevných
mantinelů ze strany EK.
ČR s nejvyšší pravděpodobností obdrží pro příští období nižší objem prostředků a bude proto
nezbytné podporu koncentrovat jak tematicky, tak na projektové úrovni.

7.3 Opatření vhodná k financování ze strukturálních fondů EU
Na základě přechozích informací jsou v této kapitole identifikována opatření a aktivity, které
by měly být financovatelné ze strukturálních fondů EU v programovém období po roce 2014.
Jak vyplývá z předchozích kapitol, zaměření návrhů Nařízení EP a Rady i souvisejích
strategických dokumentů Evropské komise jsou natolik obecné, že neumožňují kvalifikované
určení takových opatření a aktivit, které nebude možno v příštím programovacím období
podpořit. Také současná pozice České republiky zahrnuje prakticky veškerá témata, tedy
včetně široké oblasti vzdělávání.
V následující tabulce je uvedena vazba jednotlivých opatření a aktivit na iniciativy Strategie
2020 a reformní cíle Národního programu reforem ČR.
Tabulka 9: Vyhodnocení provázanosti opatření a aktivit na Strategii 2020 a NPR ČR
Vazba na strategické dokumenty
Opatření / aktivita

Iniciativy Strategie Evropa
2020

1 Podpora rozvoje základního školství
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Vazba na strategické dokumenty
Opatření / aktivita

Iniciativy Strategie Evropa
2020

Hlavní reformní cíle NPR
ČR

1.1 Zavedení 1. roku dobrovolné
předškolní přípravy

Mládež v pohybu

Zvyšování kvality a
dostupnosti předškolní
výchovy

1.2 Systematické posílení výuky
matematické, čtenářské, přírodovědné a
finanční gramotnosti

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

1.3 Podpora průběžného testování žáků

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

1.4 Vytvoření těsnějšího vztahu škola –
žák – rodina – veřejnost

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

1.5 Zvýšení počtu školních psychologů

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

2.1 Zavedení základů technického
vzdělávání na MŠ a I. stupni ZŠ

Mládež v pohybu

Zvyšování kvality a
dostupnosti předškolní
výchovy
Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

2.2 Pokračování ve stávající finanční
podpoře žáků a škol a přidružených firem

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

2.3 Optimalizace středního školství
v Ústeckém krají

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

2.4 Zvýšení informovanosti o reálném
budoucím uplatnění na trhu práce

Mládež v pohybu

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

2.5 Podpora dalšího vzdělávání pedagogů
na středních školách s technickým
zaměřením

Program pro nové dovednosti
a pracovní místa

Systematické zlepšování
kvality vzdělávací činnosti a
reforma vzdělávací soustavy

2 Podpora technického vzdělávání

3 Rozvoj kariérního poradenství na základních školách
3.1 Zavedení kariérního poradenství na
všech základních školách v kraji

Mládež v pohybu

--

3.2 Zvýšení počtu kariérních poradců

Mládež v pohybu

--

3.3 Vytvoření metodiky pro jednotný
přístup ke kariérnímu poradenství na
úrovni kraje

Mládež v pohybu

--

3.4 Zajištění odpovídajících informací a
dat pro práci kariérních poradců

Mládež v pohybu

--

Zdroj: vlastní vyhodnocení

Tabulka dokládá, že většina identifikovaných opatření a aktivit je v souladu se zaměřením
hlavních strategických dokumentů, které budou určovat věcné zaměření strukturálních fondů
EU v programovém období 2014 - 2020.
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Analýza potřeb Ústeckého kraje v oblasti vzdělávání

Pouze oblast 3 Rozvoj kariérního poradenství na základních školách nemá přímý vztah k NPR
ČR. Tento dokument přímo zmiňuje potřebu podpory kariérního poradenství pouze na
středních školách. Oproti tomu strategie Evropa 2020 tuto oblast v rámci aktivit na
vnitrostátní úrovni přímo zmiňuje.
Problémem, se kterým se potýkáme již nyní a bude tomu tak i v budoucnu, je, že velká část
aktivit v oblasti vzdělávání nemá charakter projektů dle zásad projektového řízení. Proto se
často musí řešit problémy vyplývající ze vzájemné nekompatibility přístupů při realizaci
těchto aktivit a čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Typickým příkladem je rozpor
mezi nutností jasného časového vymezení projektů financovaných z fondů EU a potřebou
časově neomezených aktivit v oblasti vzdělávání.
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