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Projekt:
POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVĚTVÍCH
Cíl:
Zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků. Zmapovat a vyhodnotit sociální
odlišnosti a potřeby jednotlivých hospodářských odvětví, porovnat podmínky a najít východiska
pro další spolupráci sociálních partnerů.

Metoda:
Workshopy a konference, na kterých budou prezentovány a konfrontovány výsledky dopadových
studií. Informace budou dostupné účastníkům projektu i odborné veřejnosti (brožury, sborníky,
publikace, webové prostředí).

Bipartitní platformy:
Doprava
Kultura
Obchod
Podpůrný modul
Sociální služby
Stavebnictví I
Stavebnictví II
Školství
Textil, oděv
Těžební průmysl
Zemědělství
Zdravotnictví

Partner projektu:
Českomora
Českomoravská konfederace odborových svazů
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ÚVODNÍ PØEDSTAVENÍ
PROJEKTU
Dovolujeme si Vám tímto pøedložit manuál, který byl
vytvoøen v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu
v odvìtvích, OPLZZ/1.01/02.00013, jehož realizátorem je
Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR a ÈMKOS partnerem.
Projekt Bipartitní dialog je zamìøen na posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerù.
ZS ÈR a OSPZV-ASO tvoøí platformu Zemìdìlství, která
je souèástí projektu.
Cílem projektu je: zvýšit adaptabilitu zamìstnancù
a konkurenceschopnost podnikù na základì rozvoje
odvìtvového sociálního (bipartitního) dialogu. Zmapovat a vyhodnotit sociální odlišnosti a potøeby jednotlivých hospodáøských odvìtví, porovnat podmínky a najít
východiska pro další spolupráci sociálních partnerù.

BIPARTITNÍ PLATFORMA
ZEMÌDÌLSTVÍ
Tento manuál vytvoøila v rámci projektu Bipartitní platforma Zemìdìlství.
Sociálními partnery Bipartitní platformy Zemìdìlství
jsou:
• na stranì zamìstnavatelù:
Zemìdìlský svaz Èeské republiky
• na stranì zamìstnancù:
Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výživy
– Asociace svobodných odborù ÈR.
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PØEDSTAVENÍ PLATFORMY ZEMÌDÌLSTVÍ
Vedle toho se zabývá zamìstnavatelskou funkcí, podporou družstevního podnikání, vztahy k EU, mezinárodní
èinností a rozvojem spolupráce se zainteresovanými
èlánky agrobyznysu. Zemìdìlský svaz se orientuje na
obhajobu zájmù svých èlenù, pøevážnì vìtších zemìdìlských podnikù.
ZS ÈR každoroènì uzavírá kolektivní smlouvu vyššího
stupnì s odbory, která je následnì rozšiøována na všechny
zemìdìlské podniky v ÈR. Snaží v této roli tlumit a zreálòovat požadavky odborù pøedevším na nárùst mezd.
ZS ÈR také napomáhá èlenùm svazu øešit bezpeènost
a ochranu zdraví pøi práci, pracovní režimy a další úkoly
vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních pøedpisù.
Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výživy
– Asociace svobodných odborù ÈR (OSPZV-ASO ÈR)
je v duchu stanov, pøijatých na 6. sjezdu OSPZV-ASO
ÈR, konaném v roce 2009, dobrovolným, otevøeným,
nezávislým a nestranickým obèanským sdružením, které
pùsobí na celém území ÈR. Je také jediným odborovým
uskupením v rámci pùsobnosti v sektoru zemìdìlství.
Ing. Martin Pýcha, pøedseda Zemìdìlského svazu ÈR

Zemìdìlský svaz ÈR je nevládním a nepolitickým
sdružením právnických a fyzických osob podnikajících
v zemìdìlství, které obhajuje a prosazuje zájmy èlenù
v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemìdìlské produkce, usiluje o rozvoj zemìdìlství a venkova,
napomáhá èlenùm v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím úèelem jim poskytuje služby: poradenský
servis a vzdìlávání v oblasti hospodáøské, ekonomické,
obchodní, právní a sociální. ZS ÈR je organizací zamìstnavatelù a vykonává všechny funkce s tím spojené vèetnì práva, úèastní se kolektivního vyjednávání a uzavírá
smlouvy vyššího stupnì. V rámci sociálního partnerství
je reprezentantem svých èlenù pøi jednáních se všemi
státními orgány a institucemi ÈR.
Podle základních svazových dokumentù (programové
zamìøení èinnosti a usnesení konference) svaz plní funkce zejména v podnikatelském a producentském smìru.

OSPZV-ASO ÈR vznikl již v roce 1990 a patøil vždy k nejvìtším odborovým svazùm v ÈR. V jeho èlenské základnì
cca 60 % tvoøí zamìstnanci pùsobící v odvìtví zemìdìlství, i když jejich poèet postupnì klesá, tak jak se postupnì snižuje celkový poèet zamìstnancù v tomto rezortu.
V souèasné dobì má OSPZV-ASO ÈR cca 40 tisíc èlenù.
K základním programovým cílùm OSPZV-ASO ÈR patøí pøedevším obhajoba práv a oprávnìných sociálních
zájmù jeho èlenù, zejména prostøednictvím tripartitních
i bipartijních jednání, kolektivního vyjednávání vèetnì
poskytování právního poradenství a pomoci. K prioritám odborového svazu patøí také ochrana a kontrola
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, provádìná pøímo
u zamìstnavatelù prostøednictvím 12 svazových inspektorù BOZP.
Kromì podnikových kolektivních smluv, uzavíraných
s jednotlivými zamìstnavateli za pomoci oblastních
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pracovníkù odborového svazu, OSPZV-ASO ÈR dojednává pravidelnì nìkolik kolektivních smluv vyššího stupnì,
z nichž nejvýznamnìjší je každoroèní KSVS uzavíraná s
nejdùležitìjšími sociálními partnery, tj. se Zemìdìlským
svazem ÈR a Èeskomoravským svazem zemìdìlských
podnikatelù.
OSPZV-ASO ÈR je od roku 1995 èlenem druhé nejvìtší
odborové centrály v ÈR – Asociace svobodných odborù
(ASO), a to jako její zakládající èlen. OSPZV-ASO ÈR také
zastupuje ASO v Radì hospodáøské a sociální dohody
ÈR, v nìkterých krajských RHSD, v pracovních týmech
RHSD ÈR a zajišśuje oponenturu návrhù právních norem.
V rámci mezinárodní èinnosti je OSPZV-ASO ÈR èlenem
Evropské federace odborových svazù v potravináøství,
zemìdìlství a cestovním ruchu (EFFAT), a to od jejího
založení.

PØEDSEDOU OSPZV-ASO ÈR
JE OD R. 1993 DO SOUÈASNOSTI BOHUMÍR
DUFEK.
Souèasnì vykonává po celou dobu existence Asociace
samostatných odborù funkci jejího pøedsedy. Je také stálým èlenem Pléna Rady hospodáøské a sociální dohody
ÈR a èlenem Pøedsednictva RHSD. V rámci èlenství OSPZV-ASO ÈR v EFFAT zastává funkci viceprezidenta EFFAT
a èlena pøedsednictva a výkonného výboru EFFAT.
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VZDÌLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ
ÈR 2008–2010
(STRUÈNÝ PØEHLED)

ODBORNÉ VZDÌLÁVÁNÍ
A ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ
V RESORTU ZEMÌDÌLSTVÍ
(STRUÈNÝ PØEHLED)

K PROJEKTU: BIPARTITNÍ DIALOG
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ŠKOLSTVÍ A VZDÌLÁVÁNÍ V ÈESKÉ REPUBLICE
Èeská republika je malá vyspìlá zemì s mimoøádnì
dlouhou tradicí vzdìlanosti nejširších vrstev obyvatelstva, v r. 2004 se stala èlenem Evropské unie.
Veøejná správa je zajišśována státní správou a samosprávou. rgány státní správy jsou jednotlivá ministerstva, v oblasti školství je to Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy. Územní samospráva má dva stupnì:
obce, základní územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky – kraje je jich 14.
Demografický vývoj se dlouhodobì vyznaèuje velkými
rozdíly. Od roku 2004 má mírnì stoupající tendenci.
Obyvatelstvo je jazykovì homogenní, menšiny nepoèetné. Vyuèovacím jazykem je èeština. Žákùm pøíslušejícím
k národnostním menšinám se zabezpeèuje právo na vzdìlání v jejich mateøském jazyce. Školy pro národnostní menšiny mohou existovat do úrovnì støedních škol. Významnou menšinou jsou Romové. Oficiální údaj o poètu Romù
ze sèítání lidu v r. 2001 (11 746 osob) je proti pøedchozímu
sèítání tøetinový, kvalifikovaný odhad èiní 220 tis. osob.
Ústava Èeské republiky a Listina základních práv a svobod zaruèuje právo na vzdìlání, a to „na bezplatné vzdìlání v základních a støedních školách, podle schopností
obèana a možností spoleènosti též na vysokých školách“.
Další deklarované základní povinnosti, povinná školní
docházka a práva na svobodnou volbu povolání a pøípravu k nìmu øeší zákonné úpravy.
Nový školský zákon è. 561/2004 Sb. o pøedškolním,
základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlá-

vání stanoví zásady a cíle vzdìlávání, dvoustupòový systém tvorby vzdìlávacích programù (dokumentù), jimiž
se má cílù dosahovat, a výchovnì-vzdìlávací soustavu,
která je má realizovat kterou tvoøí školy, které uskuteèòují vzdìlávání na základì centrálnì formulovaných
rámcových vzdìlávacích programù a vyšší odborné školy. Zákon upravuje dlouhodobé zámìry, stanovující strategii rozvoje výchovnì-vzdìlávací soustavy na národní
i regionální úrovni. Stanoví délku a zpùsob plnìní povinné školní docházky. Zákon upravuje právní postavení
škol veøejných i soukromých, jejich zøizování (popø. zrušování), registraci, financování, postavení a kompetence
øeditele a kompetence jednotlivých správních úrovní,
tj. obcí, krajù a Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy, popø. dalších ministerstev.
Zákon è. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
a o zmìnì nìkterých zákonù, upravuje) pøedpoklady
pro výkon èinnosti pedagogických pracovníkù, jejich
další vzdìlávání a kariérní systém.
Zákon o vysokých školách è. 111/1998 Sb., mnohokrát
novelizovaný umožnil rozvoj neuniverzitního a soukromého sektoru v oblasti vysokého školství. Zmìnil právní postavení vysokých škol, které už nejsou institucemi státními, ale veøejnoprávními a disponují vlastním
majetkem a širokou autonomií.
Zákon è. 179/2006 Sb. o ovìøování a uznávání výsledkù
dalšího vzdìlávání umožòuje dospìlým získat doklad
o kvalifikaci dosažené prostøednictvím praxe a kursù,
aniž by museli chodit do školy.

POÈÁTEÈNÍ VZDÌLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PØÍPRAVA
Mateøská škola poskytuje pøedškolní vzdìlávání dìtem
ve vìku 3–5 let. Vzdìlávání není povinné. Dìtem do
3 let jsou urèeny jesle, které však nejsou souèástí školské soustavy, nýbrž jsou v kompetenci Ministerstva
zdravotnictví.

Povinná školní docházka je devítiletá od 6 do 15 let
vìku. Žáci ji uskuteèòují spoleènì v základních školách
organizovaných do dvou stupòù 5 + 4. Poèínaje druhým
stupnìm však existují možnosti pokraèovat v povinném
vzdìlávání v gymnáziích po 5 roèníku v osmiletém,
po 7. roèníku v šestiletém, popø. v konzervatoøích.
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Po splnìní povinné školní docházky pokraèuje 96 %
populace v nepovinném vyšším vzdìlávání, a ve všeobecném v gymnáziích (20 %), nebo v odborném ve
støedních školách a ve ètyøletých oborech ukonèených
maturitní zkouškou (48 %), ve dvou- až tøíletých oborù
s výuèním listem, a v nìkterých dalších oborech (28 %),
popø. v konzervatoøích.
Absolventi vzdìlání v oborech s výuèním listem, mohou
pokraèovat nástavbovým studiem, které je ukonèeno
maturitní zkouškou. Absolventi se vzdìláním ukonèeným maturitní zkouškou (72 %), mohou pokraèovat na
vyšších odborných školách, nebo na vysokých školách
(60 % v roce 2008).
Soukromé a církevní školy ve šk. roce 2008/09: v mateøských školách 1,5 % žákù, v základních školách 1,3 % žákù,
støedních školách 15,6 % žákù, vyšších odborných školách
34,8 % studentù a vysokých školách 13,7 % studentù.

ROZDÌLENÍ PRAVOMOCÍ
Státní správu ve školství vykonávají øeditelé škol a školských zaøízení, obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností, krajské úøady, Èeská školní inspekce, Ministerstvo
školství, mládeže a tìlovýchovy. V pøípadì vysokých
škol je správním orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy; kromì oblastí uvedených v názvu je
v jeho kompetenci i oblast vìdy.
Samosprávu ve školství vykonávají školské rady, obce
a kraje. Vysoké školy jsou samosprávné instituce.

ÚSTØEDNÍ ÚROVEÒ
V OBLASTI VZDÌLÁVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy øídí výkon
státní správy ve školství, pøipravuje pro nì legislativní
normy a odpovídá za koncepci, stav a rozvoj vzdìlávací
soustavy jako celku. Ministerstvo pøipravuje legislativní
normy pro výkonné i operativní èinnosti.
Ministerstvo urèuje centrální vzdìlávací politiku a celkovou strategii, zpracovává a zveøejòuje dlouhodobý zámìr
vzdìlávání a rozvoje výchovnì-vzdìlávací soustavy, který

pøedkládá ke schválení vládì. Metodicky øídí a koordinuje
tvorbu dlouhodobých zámìrù vzdìlávání a rozvoje výchovnì-vzdìlávací soustavy na úrovni krajù. Dlouhodobé zámìry se zpracovávají a vyhodnocují jednou za ètyøi roky.
Ministerstvo každoroènì pøedkládá vládì výroèní zprávu o stavu a rozvoji vzdìlávací soustavy. Vychází pøitom
z výroèních zpráv, které zpracovávají kraje a Èeská školní
inspekce, a z dalších podkladù. Urèuje obsah vzdìlávání.
Zákonem pøedpokládaný Národní program vzdìlávání
projednaný vládou a schvalovaný obìma komorami Parlamentu nebyl dosud zpracován.
Pro každou vzdìlávací úroveò, pro jednotlivé obory, pro
jazykové a základní umìlecké vzdìlávání vydává ministerstvo rámcové vzdìlávací programy, které jsou závazným
základem pro tvorbu školních vzdìlávacích programù.
V oblasti pracovnìprávní ministerstvo:
• urèuje míru vyuèovací povinnosti uèitelù na jednotlivých druzích škol
• urèuje pøedpoklady pro odbornou a pedagogickou
zpùsobilost pedagogických pracovníkù, které jsou
pak publikovány formou zákona
• stanovuje formou vyhlášky zásady pro sestavování
konkursních komisí na vybrané funkce ve školství
• jmenuje a odvolává øeditele institucí, které pøímo zøizuje, a ústøedního školního inspektora.
MŠMT pozbylo vìtšiny svých zøizovatelských kompetencí.
Nadále je zøizovatelem jen nìkolika desítek školských zaøízení
pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve zvlášś stanovených
pøípadech mùže být zøizovatelem nìkterých škol a nìkolika
pøímo øízených organizací. Vede rejstøík škol a školských zaøízení všech zøizovatelù. Zápisem do nìho vzniká škole právo
poskytovat vzdìlávání ve stanoveném oboru, formì a rozsahu a nárok na finanèní prostøedky z pøíslušných veøejných
rozpoètù maximálnì v rozsahu daném zápisem.
Ve vysokém školství ministerstvo zpracovává a každoroènì aktualizuje dlouhodobý zámìr vzdìlávací a vìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké èinnosti pro oblast
vysokých škol a projednává a vyhodnocuje dlouhodobé
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zámìry jednotlivých veøejných vysokých škol a jejich
aktualizaci. Rozdìluje finanèní prostøedky ze státního
rozpoètu a kontroluje jejich využití.

REGIONÁLNÍ ÚROVEÒ
Kraje získaly a plnì uplatòují kompetence ve školství
od 1. 1. 2003. Zastupitelstvo kraje volené obèany kraje
zøizuje výbor pro výchovu, vzdìlávání a zamìstnanost.
Správu školství zajišśuje pøíslušný odbor krajského úøadu. Krajský úøad zpracovává dlouhodobý zámìr vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací soustavy v kraji. Vychází
z analýzy dosavadního vývoje vzdìlávání, z demografických pøedpokladù, z vývoje trhu práce a z hospodáøských cílù na svém území. Stanoví strukturu vzdìlávací
nabídky, strukturu oborù a jejich kapacitu, a návrh na
financování. Èást dlouhodobého zámìru týkající se škol
zøizovaných krajem, pøedkládá rada kraje zastupitelstvu
kraje ke schválení. Periodicita dlouhodobého zámìru je
ètyøletá.
Krajský úøad každoroènì zpracovává výroèní zprávu
o stavu a rozvoji vzdìlávací soustavy v kraji. Kraje jsou
zøizovateli vyšších odborných škol, støedních škol a dále
škol a školských zaøízení pro žáky s postižením vèetnì
mateøských a základních škol, støedních škol s vyuèovacím jazykem národnostní menšiny, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, základních umìleckých škol
a školských zaøízení sloužících uvedeným školám vèetnì
zaøízení pro zájmové vzdìlávání a dalších institucí. Vliv
na vysoké školy se uplatòuje prostøednictvím regionálních zástupcù ve správních radách vysokých škol.

MÍSTNÍ ÚROVEÒ
Obce jsou dùležitou složkou veøejné správy. Státní
správu ve školství obce nevykonávají vùbec. V rámci
samosprávy jsou odpovìdné za zajištìní podmínek
pro povinnou školní docházku a pro pøedškolní vzdìlávání v posledním roce pøed zahájením povinné školní
docházky. Obce nebo svazky obcí zøizují a po ekonomické stránce spravují mateøské školy a základní školy,
zaøízení školního stravování, též základní umìlecké školy a školská zaøízení pro mimoškolní èinnost. Zajišśují,
aby bylo poskytováno školní stravování a zabezpeèena
péèe o žáky mimo vyuèovací dobu. Èeská republika má

vysoký poèet obcí, nìkteré jsou velmi malé a proto byl
ustaven øídicí mezièlánek, jímž jsou obce s rozšíøenou
pùsobností, které plní funkce v rámci státní správy pro
školy a školská zaøízení zøizované obcemi, pøedevším
v oblasti financování.

AUTONOMIE ŠKOL
Všechny školy získaly ze zákona právní subjektivitu, a tím
i vyšší stupeò autonomie. Øeditelé škol jsou jmenováni
zøizovatelem obcí, krajem nebo ministerstvem, na základì konkursního øízení. Mohou být odvoláni pouze ze
zákonem stanovených dùvodù.
Øeditelé mají plnou odpovìdnost za kvalitu a efektivitu
vzdìlávacího procesu vèetnì tvorby vzdìlávacích programù školy a volby uèebnic, za hospodaøení školy, za
pøijímání a propouštìní pedagogických pracovníkù a za
vztahy se zøizovatelem a veøejností. Minimální velikost
škol a tøíd jsou pøedepsány, výjimky povoluje zøizovatel
za podmínky, že zvýšené náklady sám uhradí. Zøizovatel
školy zøizuje školskou radu, která umožní rodièùm, zletilým žákùm, zøizovateli, zamìstnancùm a dalším zainteresovaným podílet se na správì školy.
Veøejné vysoké školy mají autonomii ve všech oblastech øízení. Samosprávná pùsobnost zahrnuje vnitøní
organizaci institucí, pøedevším ustavování samosprávných akademických orgánù, obsah i organizaci studia,
pracovnìprávní vztahy i hospodaøení. Vykonává ji akademický senát, zastupitelský orgán, v nìmž je nejménì
tøetina a nejvýše polovina studentù, rektor, vìdecká rada
a disciplinární komise. Správní rada dbá na uplatòování
veøejného zájmu v èinnosti školy a na øádné hospodaøení s majetkem. Samosprávné orgány mají i na fakulty,
ty však nejsou právnickými osobami. Vysoké školy mají
orgán reprezentace, složený z delegovaných èlenù akademických obcí, jímž je Rada vysokých škol.
Státní vysoké školy, jimiž jsou Univerzita obrany a Policejní akademie ÈR, jsou zøizovány pøíslušnými ministerstvy.
Jejich autonomie je omezená: nemají ustavenu správní
radu, nemají autonomii v oblasti mezd, jejich rozpoèet
je napojen na rozpoèet pøíslušného ministerstva. Univerzita obrany nemá právní subjektivitu.
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PORADNÍ A POMOCNÉ ORGÁNY
Poradním orgánem na národní úrovni je tripartitní Rada
hospodáøské a sociální dohody, vláda – zamìstnavatelé – odbory. V oblasti vìdy a výzkumu je poradním
orgánem Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž místopøedsedou je ministr školství.
Pøi rozhodování o rozvoji vzdìlávání, pøi uznávání
vzdìlávacích institucí, pøi øešení ekonomických otázek
pomáhají rùzné orgány. Jsou to instituce pøímo zøízené
ministerstvem za úèelem zpracování statistických dat,
zpracovávání vzdìlávacích programù, tvorbu hodnoticích nástrojù, nebo úèelovì sestavené poradní orgány.

FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ
Výdaje na vzdìlávání v Èeské republice plynou v rozhodující míøe z veøejných zdrojù. Pøevážná èást prostøedkù
státního rozpoètu je poskytována prostøednictvím kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy. Systém
financování je postaven na metodì výpoètu dle poètu
žákù jednotlivých škol, jíž se rozdìluje vìtšina prostøedkù rozpoètové kapitoly školství. Další prostøedky poskytují kraje a obce, a to ze svých rozpoètù. Jejich pøíjmy
pocházejí z daní vybíraných vìtšinou centrálnì; stanoveným procentem jsou pak pøidìlovány krajùm a obcím.
Ministerstvo a financování školství:
• stanovuje základní principy financování škol a školských zaøízení
• pøedkládá podklady pro sestavení návrhu státního
rozpoètu
• stanoví závazné zásady pro pøidìlování prostøedkù
• pøidìluje prostøedky školám a školským zaøízením,
které zøizuje samo nebo které zøizuje církev, pøidìluje
prostøednictvím krajù finanèní prostøedky institucím,
které zøizují kraje a jiní zøizovatelé
• pøidìluje finanèní prostøedky nad stanovený rozsah školám a školským zaøízením všech zøizovatelù,
pokud v nich probíhají pokusné èi rozvojové programy vyhlášené ministerstvem
• pøidìluje finanèní prostøedky veøejným a soukromým vysokým školám, kontroluje využití pøidìlených
prostøedkù.

FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAØÍZENÍ ZØIZOVANÝCH KRAJI A OBCEMI
Finanèní prostøedky na pøímé vzdìlávací výdaje, tj. na platy uèitelù a ostatních pracovníkù a na uèební pomùcky,
hradí Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy. Tyto
prostøedky jsou rozdìlovány prostøednictvím rozpoètù
krajù, a to na základì poètu žákù a stanovených jednotkových výdajù – normativù. Republikové normativy jsou
stanoveny pro 4 vzdìlávací úrovnì: 3–5, 6–15, 16–18
a 19–21 let. Pátý normativ je stanoven pro dìti/žáky umístìné v zaøízeních ústavní výchovy.
Krajský úøad stanoví krajské normativy pøímých vzdìlávacích výdajù na jednotku výkonu, tj. na žáka v daném
druhu školy a v pøíslušném vzdìlávacím programu. Krajské normativy zahrnují i zvýšené výdaje spojené s výukou
osob se speciálními vzdìlávacími potøebami. Krajský
úøad pøidìluje objem prostøedkù školám a školským zaøízením, které zøizuje, a základním školám a mateøským
školám, které zøizují obce.
Kapitálové výdaje škol a školských zaøízení a provozní
výdaje, které nejsou pøímými vzdìlávacími výdaji, hradí
jejich zøizovatelé. Všechny školy mohou z vlastní iniciativy využívat i další finanèní zdroje, napø. od sponzorù,
od budoucích zamìstnavatelù prostøedky z pronájmu
místností èi sportovišś atd.

FINANCOVÁNÍ VEØEJNÝCH
A STÁTNÍCH VYSOKÝCH ŠKOL
Veøejné vysoké školy hospodaøí s vlastním majetkem.
Jejich èinnost je z rozhodující èásti financována státem
pøímo. Objem prostøedkù je každoroènì stanovován
zákonem o státním rozpoètu. Pomìr bìžných a kapitálových výdajù je zhruba 80:20. Vzdìlávání je z 80 %
financováno prostøednictvím jednotkových nákladù
– normativù – stanovovaných na studenta a od r. 2005
též na absolventa. Studijní programy jsou podle finanèní nároènosti poskytované pøípravy rozdìleny do sedmi
skupin oborù s koeficienty nároènosti od 1 do 5,9.
Do poètu financovaných studentù se zapoèítávají pouze studenti, kteøí nepøekroèili stanovenou délku studia
o více než rok. Nárùst novì pøijímaných musí respektovat
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výsledky dohodovacích øízení jednotlivých vysokých škol s
ministerstvem; pokud vysoká škola dohodnuté limity pøekroèí, zapoètou se pouze limity. Další prostøedky poskytuje
stát na investice, které jsou posuzovány individuálnì na
základì žádostí vysokých škol. Podle uvedených pravidel
dostávají vysoké školy pøes 80 % všech neinvestièních prostøedkù. Podle zvláštních pravidel dále dostávají prostøedky na výzkum a vývoj a prostøedky na stravování a ubytování studentù. Vlastní pøíjmy vysokých škol, které èiní zhruba
25 % veškerých pøíjmù veøejných vysokých škol, pocházejí
z hospodaøení s majetkem, z vlastní vzdìlávací, vìdecké,
výzkumné, vývojové a inovaèní èinnosti a z poplatkù. Platí
se za pøijímací øízení, za studium delší než je standardní
doba prodloužená o jeden rok, za studium v druhém studijním programu a za studium v cizím jazyce. Vysoké školy
mají dále pøíjmy z programù celoživotního vzdìlávání,
které nejsou studiem ve smyslu vysokoškolského zákona.
Státní vysoké školy jsou financovány svými zøizovateli, tj.
Univerzita obrany Ministerstvem obrany a Policejní akademie ÈR Ministerstvem vnitra.

FINANCOVÁNÍ SOUKROMÝCH ŠKOL
Soukromé školy dostávají státní dotace na neinvestièní
výdaje z Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy
prostøednictvím krajských úøadù. Výdaje na investice
jsou kryty ze školného a z jiných soukromých zdrojù.
Z celkového objemu pøevažují prostøedky ze státního
rozpoètu. Školy dostávají buï dotaci základní, jež je
urèitým procentem prùmìrných finanèních výdajù analogické instituce veøejné a je poskytována každé instituci
zaøazené do sítì, která o dotaci požádá, popø. dotaci
zvýšenou. Základní i zvýšené procento dotace je stanoveno zákonem. Základní dotace se pohybují od 80 % pro
speciální školy pøes 60 % pro mateøské školy, základní

školy, støední školy a vyšší odborné školy. Církevní školy
a školská zaøízení dostávají státní dotace na neinvestièní
výdaje podle stejných normativù jako školy soukromé,
a to pøímo z Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy. Soukromé a církevní školy mohou vyžadovat školné,
církevní školy je zpravidla nevyžadují. Výše školného
není nikterak regulována.
Soukromé vysoké školy vznikaly po r. 1998 takovým tempem, že dnes svým poètem pøevyšují poèet vysokých
veøejných škol. O státní dotaci mohou žádat jen v pøípadì, že pùsobí jako obecnì prospìšné spoleènost a na
uskuteèòování studijních programù ve veøejném zájmu.

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝUKY
Hodnocení jednotlivých škol a školských zaøízení provádí
Èeská školní inspekce jako orgán státní správy ve školství
podøízený ministerstvu školství. Výstupem inspekèní èinnosti jsou inspekèní nebo tematické zprávy, protokoly
o kontrole, a dále výroèní zpráva, která obsahuje souhrnné
hodnocení výchovnì-vzdìlávací soustavy.
Uèitele hodnotí øeditel, øeditele hodnotí zøizovatel. Øeditel zpracovává nejménì jednou za dva roky vlastní hodnocení školy jako podklad pro hodnocení Èeskou školní
inspekcí a pro zpracování výroèní zprávy.
Hodnocení soukromých a církevních škol provádí Èeská
školní inspekce analogicky jako hodnocení škol veøejných.
Akreditaèní komise MŠMT hodnotí èinnost vysokých škol
a kvalitu akreditovaných èinností a zveøejòuje výsledky
hodnocení. Zjistí-li Akreditaèní komise nedostatky doporuèí vysoké škole, aby zjednala nápravu.

PØEDŠKOLNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
Pøedškolní vzdìlávání v mateøské škole je urèeno dìtem
ve vìku od 3 do 6 let, úèastní se ho ale i dìti starší s odkladem povinné školní docházky, výjimeènì dìti mladší.
Docházka není povinná. Obec je povinna zajistit dítìti,
které má v místì obce trvalé bydlištì, rok pøed zahájením

povinné školní docházky umístìní v mateøské škole. Školy
a tøídy jsou koedukované. Ve školním roce 2008/09 bylo
v 4 809 mateøských školách 301,6 tisíc dìtí. Na jednu tøídu
pøipadalo v prùmìru 23,1 dìtí.
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Vzdìlávání v mateøské škole se øídí školským zákonem a vyhláškou o pøedškolním vzdìlávání. Mateøské školy jsou zpravidla
samostatné právní subjekty, zøizují je obvykle obce nebo svazky
obcí. Financování mateøských škol zajišśuje zøizovatel s výjimkou
nákladù na mzdy a pomùcky hrazených ze státního rozpoètu.
Školy mohou od rodièù vybírat pøíspìvek na èásteènou úhradu až do výše 50 % neinvestièních nákladù

vynaložených na jedno dítì. Poslední pøedškolní rok je
ve veøejných a státních školách bezplatný. Rodièe dále
pøispívají na stravování, které je subvencováno.
Institucí pro péèi o dìti mladší 3let jsou jesle, jejichž zøizovateli jsou velké obce, které také zajišśují jejich financování. Tato péèe spadá do pùsobnosti Ministerstva
zdravotnictví.

ZÁKLADNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
Základní vzdìlávání zahrnuje primární a nižší sekundární vzdìlávání. V základním vzdìlávání žáci plní povinnou školní docházku.
Organizaci základního vzdìlávání, poèty žákù ve školách
a tøídách, podmínky pro poskytování uèebnic a školních
potøeb upravuje vyhláška ministerstva školství.
Délka povinné školní docházky i základního vzdìlávání
je 9 let. Základní škola má dva stupnì: první stupeò tvoøí
1.–5. roèník a druhý stupeò 6.–9. roèník.
V záøí 1998 bylo jako experiment schváleno domácí
vyuèování. V roce 2008/09 se v rodinách vzdìlávalo
433 žákù. Školy i tøídy jsou koedukované.
Od roku 1990 jsou základní školy zøizovány pøevážnì obcemi. Základní škola mùže být spojena se školou mateøskou.
Pokud byl v obci zøízen výbor pro národnostní menšiny, zøizuje se tøída nebo škola se vzdìláváním v jazyce
národnostní menšiny.

Vzdìlávání ve veøejných a státních základních školách je
bezplatné.
Žákùm plnícím povinnou školní docházku se bezplatnì
poskytují uèebnice a uèební texty, které jsou schváleny
ministerstvem školství. Žáci prvních roèníkù a pøípravných tøíd je nevracejí a kromì nich dostávají ve stanoveném rozsahu i základní školní potøeby.
Rodièe pøispívají finanènì:
• v rámci výuky na osobní školní potøeby žáka, na
nìkteré další uèební materiály, na kursy konané
mimo areál školy (plavání, bruslení, lyžování), na
školu v pøírod
• mimo rámec výuky na stravování, na èásteènou úhradu školní družiny èi školního klubu (tj. školská zaøízení
pro zájmové vzdìlávání) a na kursy zájmových aktivit.
V Èeské republice bylo v roce 2009/2009 4133 základních
škol. Celkem se na prvním a druhém stupni vzdìlávalo 816
tisíc žákù. Na jednu tøídu pøipadá v prùmìru 19,2 žákù.

VYŠŠÍ SEKUNDÁRNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
Vyšší sekundární vzdìláván se uskuteèòuje na støedních
školách, z nichž èást poskytuje všeobecné vzdìlávání a èást
vzdìlávání odborné profesní. Vìtšina žákù se pøipravuje ve
všeobecných èi profesnì zamìøených ètyøletých maturitních
oborech, které umožòují vstup na vyšší odborné a vysoké
školy. Èást žákù se vzdìlává v uèebních oborech a malý

poèet žákù v jednoduchých oborech støedního vzdìlání,
z nichž èást je urèena žákùm s tìžším mentálním postižením.
Menšinovým druhem škol jsou konzervatoøe, které poskytují
umìlecké vzdìlávání. Absolventi získávají pøedevším vyšší odborné vzdìlání, ale mohou složit i maturitní zkoušku,
a dosáhnout tak støedního vzdìlání s maturitní zkouškou.
strana | 12

VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍCH ŠKOLÁCH
Støední školství zajišśuje vzdìlávání a praktickou odbornou
pøípravu pro 96 % celé populace po ukonèení povinné
školní docházky, pøed nástupem do zamìstnání nebo pøed
vstupem na vysokou školu. Støední školy navštìvují žáci ve
vìkovém rozmezí od 15 do 18 let. Poèáteèní vìková hranice je ukonèení povinné školní docházky. Vzdìlávání žákù
skupiny 15–18 let není povinné. Ve školním roce 2008/09
se vzdìlávalo na støedních školách 96 % této populace. Na
1069 støedních školách studovalo v roce 2008/09 v denním
studiu 507 tisíc žákù (bez žákù nástavbového studia). Prùmìr na jednu tøídu èinil 24,4 žákù. V této kategorii vzdìlávání se nerozlišuje všeobecné tzv. úplné støední a úplné
støední odborné vzdìlání, ale oba typy jsou oznaèovány
jako støední vzdìlání s maturitní zkouškou.

STRUKTURA ZEMÌDÌLSKÉHO ODBORNÉHO
ŠKOLSTVÍ A KOMPETENCE ABSOLVENTA
Zákon è. 561/2004 Sb. v platném znìní v §7 odst. 3 pøesnì vymezuje druhy škol v ÈR.
Støední odborné vzdìlání:
• støední odborné vzdìlání se závìreènou zkouškou
a výuèním listem
• støední odborné vzdìlání s maturitní zkouškou
• støední odborné vzdìlání s maturitní zkouškou
a výuèním listem
• støední odborné vzdìlání bez výuèního listu i maturitní zkoušky
Pøed rokem 1989: maturitní obory 40 %, nematuritní
obory 60 % støedoškolské populace.
V roce 1997: maturitní obory 60 %, nematuritní obory
40 % støedoškolské populace.
Z celkového støedního vzdìlání pøedstavuje støední
odborné vzdìlání 81 % støedoškolské populace

STØEDNÍ ŠKOLY V ODVÌTVÍ
ZEMÌDÌLSTVÍ
a) Støední odborná škola – 4leté studium s maturitní
zkouškou opravòuje absolventa ucházet se o studium

b)

c)

d)

e)

na VŠ, dává absolventovi kvalifikaci k výkonu støedních
technických a ekonomických funkcí.
Støední odborné uèilištì – 2leté a 3leté uèební obory
se závìreènou zkouškou a výuèním listem kvalifikuje
absolventa k dìlnickým povoláním v oboru.
Støední odborné uèilištì – 4letý obor s maturitní
zkouškou kvalifikuje absolventa pro nároèné dìlnické
profese, provozní funkce a dává možnost pøihlášky ke
studiu na VŠ.
Støední odborné uèilištì – roèní a dvouleté uèební programy pro žáky se speciálními vzdìlávacími
potøebami a žáky speciálních škol.
Vyšší odborná škola – poskytuje vyšší odborné vzdìlání ukonèené absolutoriem.

V roce 1998 takzvaná Bílá kniha – „Národní program
rozvoje vzdìlávání v Èeské republice“. Navrhuje zpùsob zaèlenìní klíèových kompetencí do RVP. V roce 2006
v Evropském referenèním rámci, jako doporuèení EK jsou
stanoveny klíèové kompetence, které jsou v souèasné
dobì uplatòovány pøi tvorbì RVP a rozpracovány ve ŠVP.

ABSOLVENT
• musí být schopen efektivnì se uèit, musí umìt vyhledávat a používat informace, poøizovat poznámky
a pøijímat hodnocení od jiných
• musí umìt samostatnì øešit pracovní i mimopracovní problémy, navrhovat zpùsob øešení a vyhodnotit
výsledek
• neustále musí zlepšovat jazykové znalosti pro dosažení základní komunikace v cizím jazyce
• musí se umìt adaptovat na mìnící se životní a pracovní podmínky a být pøipraven na neodkladné øešení vzniklé situace
• musí umìt uznávat hodnoty a postoje v prostøedí,
v nìmž žije, chovat se v souladu s morálkou a zásadami demokracie a s tolerancí pøistupovat k identitì
druhých a uvìdomovat si odpovìdnost za život svùj
i spoluodpovìdnost za život a zdraví ostatních
• mít pøehled o uplatnìní na trhu práce a pøedstavu
o platových a pracovních podmínkách, znát povinnosti a práva svoje i zamìstnavatele, mít pøehled o základech podnikání a umìt vyhledat potøebné informace
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• musí být schopen využívat základní matematické dovednosti, ovládat ètení grafických podkladù
a informací a uplatnit matematické postupy pøi øešení
praktických úkolù
• musí umìt pracovat s osobním poèítaèem s bìžným
programovým vybavením, zvládnout internet a elektronickou poštu.

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ SE ZAMÌØENÍM
NA POTØEBY ODVÌTVÍ ZEMÌDÌLSTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR je
garantem státní soustavy vzdìlávání, školské legislativy,
vede rejstøík škol, zajišśuje rozpoèet vzdìlávací a výzkumné soustavy státu. Vydává metodické návody pro školství
a ÚSC a zajišśuje organizaènì vzdìlávací programy a opatøení financované z evropských fondù. Zpracovává právní
pøedpisy pro školství, vypracovává koncepce jednotlivých
stupòù vzdìlání, organizuje a zajišśuje další vzdìlávání
pedagogù a udìluje akreditace k DVPP. Certifikuje uèebnice a vydává vzory platných formuláøù a tiskopisù.
Ministerstvo zemìdìlství stanovuje resortní kvalifikaèní standardy, øídí odborné vzdìlávání pracovníkù státní
správy v právních normách a pøíslušné legislativy EU.
Odpovídá za realizaci „Strategie celoživotního uèení“,
je gestorem podpor v oblasti odborného vzdìlávání a je
správním orgánem pro ovìøování výsledkù dalšího vzdìlávání v resortních èinnostech. Vydává osvìdèení o uznání kvalifikace, udìluje autorizaci vzdìlávacím subjektùm
a úzce spolupracuje pøi tvorbì národní soustavy povolání a národní soustavy kvalifikací v oblasti zemìdìlství,

potravináøství, lesního a vodního hospodáøství. Podílí se
na tvorbì vzdìlávacích programù a spolupracuje s odbornými ústavy. V souladu s usnesením vlády koordinuje
environmentální výchovu a zpracovává plán akèní plán
této výchovy. Vytváøí trvalou vzdìlávací základnu, kde
bylo k 30. 6. 2010 zaøazeno 14 VOŠ a 33 SOŠ a SOU pro
zemìdìlství a 11 VŠ a 8 VOŠ a SOŠ pro vodní hospodáøství. Zpracovává a vyhodnocuje „Roèní vzdìlávací plán“.
Územnì samosprávné celky (kraje) – Krajské úøady jsou
pro odborné školství zøizovateli SOŠ a SOU a dle stanovených normativù rozepisují finanèní prostøedky školám
z objemu tzv. pøímých výdajù (platy a jejich pøíslušenství
zamìstnancù škol, zákonem stanovené školní potøeby
a pomùcky), které MŠMT rozepisuje ÚSC ze své kapitoly
státního rozpoètu. Provozní výdaje škol rozepisuje školám KÚ z rozpoètu ÚSC.
Odborné vzdìlávání
v rezortu zemìdìlství
(stav k 1. 9. 2009)
Vysokoškolské – bakaláøské, magisterské a doktorské studium (VŠ)
VOŠ
SOŠ a SOU
Studijní obory s maturitou
Uèební obory a výuèním listem

poèet škol
4
14
81
14
42

Vzhledem k racionalizaèním a optimalizaèním snahám
ÚSC dochází k znaèným zmìnám v síti škol i v jejich
výukové náplni. Je nezbytná každoroèní aktualizace škol
i oborù.

TERCIÁRNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
Terciární vzdìlávání poskytují vysoké školy, mohou být
univerzitní i neuniverzitní. Novou souèástí terciárního
vzdìlávání jsou vyšší odborné školy, které poskytují prakticky zamìøené vyšší odborné vzdìlání. Podíl zapsaných
19letých uchazeèù do prezenèního studia terciárního
vzdìlávání byl v roce 2008/09 58,6 %, z toho vysoké školy
tvoøily pøibližnì 90 % a vyšší odborné školy 10 %. Uchazeèi, kteøí maturovali v roce 2008, tvoøili celkem 86,3 %.

VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDÌLÁVÁNÍ
Vyšší odborné školy jsou od roku 1995 bìžnou souèástí
vzdìlávacího systému. Vznikaly pøi støedních odborných
školách a vìtšinou s nimi dosud tvoøí jeden právní subjekt.
Vzdìlávací programy vyšších odborných škol mají
v denní formì vzdìlávání délku 3 roky, zdravotnické
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programy 3,5 roku, vždy vèetnì odborné praxe. Absolventi získávají vyšší odborné vzdìlání. V roce 2008/09
se na 184 vyšších odborných školách vzdìlávalo 28 027
studentù. V denní formì studovalo 75 % z nich. Prùmìrný poèet studentù denního studia na školu je 119.
Obory vyššího odborného vzdìlání jsou stanoveny naøízením vlády s vazbou na Klasifikaci kmenových oborù
vzdìlání. Vzdìlávací program pro konkrétní obor si
zpracovává každá jednotlivá škola. Vzdìlávací program
podléhá akreditaci, kterou udìluje MŠMT na základì
stanoviska zpracovaného Akreditaèní komisí pro vyšší
odborné vzdìlávání. Obsah vzdìlávání je uspoøádán
do pøedmìtù nebo jiných ucelených èástí studia. Jsou
rozdìleny na povinné, povinnì volitelné a nepovinné.
Èasové dotace stanoví uèební plán. Teoretická pøíprava
se uskuteèòuje formou pøednášek, semináøù, konzultací, cvièení a exkurzí.
Podstatnou složkou tohoto typu studia je praktická
pøíprava v oboru. Uskuteèòuje se formou praktického
vyuèování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích fyzických èi právnických osob, které mají se školou uzavøenu smlouvu.
Vyšší odborné školy rovnìž realizují ve spolupráci s vysokými školami bakaláøské programy.

POPLATKY STUDENTÙ
A FINANÈNÍ POMOC
Vyšší odborné školy mohou vybírat školné. Na veøejných
školách je jeho maximální výše stanovena vyhláškou
podle finanèní nároènosti oboru. Pro vìtšinu oborù èiní
3000 Kè, pro obory s nejmenšími nároky je to 2500, pro
nároèné stanovené obory èiní 4000 a 5000 Kè. Školné je
splatné ve dvou splátkách.
Studenti:
• mají nárok na bezplatnou zdravotní péèi. Za studenty
až do vìku 26 let platí zdravotní pojištìní stát.
• mohou využívat slevy na dopravu. Pro studenty, kteøí do školy dojíždìjí mimo obec bydlištì, je zaveden
systém slev na studentském jízdném. Ve vìku 15–26
let platí nejvýše 75 % ceny.

• mohou pobírat pøídavek na dítì do vìku 26 let, pokud
pøíjem rodiny nedosahuje 2,4 násobku životního minima.
Vzdìlávání se ukonèuje absolutoriem. Klasifikace pøi absolutoriu je ètyøstupòová. Absolvent získává vyšší odborné
vzdìlání doložené vysvìdèením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy s oznaèením diplomovaný specialista (zkratka DiS., uvádìná za jménem).

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDÌLÁVÁNÍ
Vysoké školy se øídí zákonem o vysokých školách. Èinnost vysokých škol dále upravují i jejich vnitøní pøedpisy,
které podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy.
Zákon èlení vysoké školy na dva typy – instituce univerzitní (univerzity), které poskytuji všechny typy studijních
programù (bakaláøský, magisterský a doktorský), a neuniverzitní, které poskytují pøevážnì programy bakaláøské
a programy doktorské neposkytují vùbec.
Veøejných vysokých škol je 26, vìtšina z nich jsou univerzity, dvì novì vzniklé jsou neuniverzitní. Mohou být zøizovány a zrušovány pouze zákonem. Univerzita obrany a Policejní akademie ÈR mají statut státních vysokých škol. Jejich
zøizovateli jsou pøíslušná ministerstva obrany a vnitra.
Soukromé vysoké školy zaèaly vznikat záhy po úèinnosti
zákona, jako neuniverzitní vysoké školy. Dvì z nich se
po roce 2007 staly univerzitami. Soukromé vysoké školy
mohou pùsobit pouze jako právnické osoby sedmnáct
z nich má statut obecnì prospìšné spoleènosti, a to po
schválení MŠMT na základì kladného vyjádøení Akreditaèní komise. K 31. 12. 2008 bylo registrováno 45 soukromých vysokých škol.
Všechny vysoké školy uskuteèòují vedle studijních programù i èinnosti výzkumné, vývojové, umìlecké.
Studijní program podléhá akreditaci. V rámci akreditace
se rozhoduje i o oprávnìní pøiznávat akademické tituly.
Studijní obory se èlení schváleného èíselníku Klasifikace kmenových oborù vzdìlání. Na vysokých školách se
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uplatòuje pøes 150 kmenových studijních oborù. Tøídìní
kmenových oborù odpovídá tøídìní vìdních oborù, napø.
na humanitní vìdy, pøírodní vìdy, lékaøské vìdy, pedagogické vìdy, matematické vìdy, informatiku, technické
vìdy, ekonomické vìdy, zemìdìlské vìdy, umìní a architekturu, tìlesnou výchovu a sport.
Zákon nepøedepisuje délku studia pro žádný konkrétní
obor. Na všech univerzitních vysokých školách je zavedeno tøístupòové studium (bakaláøské, magisterské a doktorské). Standardní vysokoškolské studium mùže tedy
trvat nejménì tøi a nejvíce sedm let.
Doktorský studijní program mùže následovat po ukonèení magisterského. Je zamìøen na vìdecké bádání
a samostatnou tvùrèí èinnost.
Na veøejných a soukromých vysokých školách studovalo
v akademickém roce 2008/09 369,6 tisíc studentù.
Podle vysokoškolského zákona je vzdìlávání všech státních pøíslušníkù na veøejných vysokých školách bezplatné s výjimkou poplatkù:
• za úkony spojené s pøijímacím øízením
• za prodlužování studia nad stanovenou dobu
• za studium dalšího programu
• za studium v cizím jazyce.
Základem pro stanovení poplatkù je 5 % z prùmìrné
èástky pøipadající na jednoho studenta z celkových neinvestièních výdajù poskytnutých ministerstvem ze státního
rozpoètu veøejným vysokým školám v kalendáøním roce.

Soukromé vysoké školy si stanoví poplatky svým vnitøním pøedpisem. Školné požadované soukromou vysokou
školou není zákonem limitováno.
Stravování v menzách je poskytováno za dotované ceny.
Dotaci na ubytování od roku 2005/06 rozdìluje vysoká
škola formou stipendia na ubytování pøímo studentùm
podle pravidel stanovených ministerstvem a upøesnìných vnitøním pøedpisem.
Studenti mohou získat prospìchové, sociální zákonem
pøesnì vymezené v pøípadì tíživé sociální situace studenta nebo jiné stipendium podle stipendijního øádu
pøíslušné školy.
Studium v bakaláøském programu se ukonèuje státní závìreènou zkouškou. Absolventùm se udìluje titul bakaláø (Bc.)
Studium v magisterském programu se ukonèuje státní
závìreènou zkouškou. Absolventi získávají titul magistr
(Mgr.)., inženýr (Ing.), inženýr architekt (Ing. arch.). Studenti lékaøství a veterinárního lékaøství a hygieny, ukonèují
studium státní rigorózní zkouškou a získávají titul doktor
medicíny (MUDr.), zubní lékaø (MDDr.) a doktor veterinární medicíny (MVDr.). Studium v doktorském programu se
ukonèuje státní doktorskou zkouškou s titulem Ph.D.
V roce 2007/08 absolvovalo na veøejných vysokých školách 63,7 tisíc studentù.
Na vysokých školách bylo v roce 2008 zamìstnáno
16976,6 akademických pracovníkù (pøepoèteno na plné
úvazky). Profesoøi s docenty tvoøili 31 %.

ZEMÌDÌLSKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ
Již v r. 1776 byly zavedeny na Filozofické fakultì pražské univerzity pøednášky o hospodáøských naukách.
V r. 1812 na základì dvorského dekretu ze 17. prosince
došlo k pøièlenìní stolice hospodáøství k polytechnice.
Zemìdìlské školy s èeským vyuèovacím jazykem zaèaly
vznikat až po roce 1850 jako dùsledek zrušení poddanství roku 1848.

„Vyšší hospodáøská a hospodáøsko-prùmyslová škola
zemská v Táboøe“, založená roku 1866, patøí k nejstarším školám svého druhu v Èechách a „Královská èeská
akademie hospodáøská“, která vznikla r. 1900 v Táboøe
usnesením èeského snìmu se stala poèátkem zemìdìlského vysokého školství. Táborská škola byla od roku 1900
až do roku 1906 kdy byl dekretem císaøe Františka Josefa
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z 26. øíjna založen zemìdìlský odbor ÈVUT dokonce jedinou èeskou zemìdìlskou vysokou školou. Výuka byla ètyøletá a zøízení tohoto odboru znamenalo naplnìní snah
o vytvoøení èeské vysoké zemìdìlské školy.

VYSOKÉ ŠKOLY ZEMÌDÌLSKÉ
V ÈESKÉ REPUBLICE
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze je veøejnou vysokou
školou Od 1. ledna 1995 byla VŠZ na základì zákona 192/1994
Sb. zmìnìna na Èeskou zemìdìlskou univerzitu v Praze.
Dosavadní zemìdìlský odbor ÈVUT byl pøemìnìn v r. 1919
na Vysokou školu zemìdìlského a lesního inženýrství Èeského vysokého uèení technického. Dne 8. èervence 1952
byla vládním naøízením zøízena samostatná Vysoká škola
zemìdìlská v Praze. Lesnická fakulta v létech 1952–1959
byla souèástí ÈVUT a po pøechodném období byla zaøazena do správy VŠZ. Od r. 1952 bylo studium na škole pìtileté, nový vysokoškolský zákon 39/1980 Sb. zmìnil délku
studia na ètyøletou. Od r. 1990 je inženýrské studium opìt
pìtileté a od r. 1993 bylo zavedeno i tøíleté bakaláøské
studium. Od r. 1998, v souladu se zákonem 111/1998 Sb.
je zavádìno na všech fakultách dvoustupòové studium.

1951 – Vysoká škola zemìdìlská v Brnì pøejmenována na Vysokou školu zemìdìlskou a lesnickou
v Brnì. Po reorganizaci v roce 1952 navrácen
pùvodní název.
1956 – Vysoké školy zemìdìlské pøevedeny z pravomoci
Ministerstva zemìdìlství zpìt do kompetence
Ministerstva školství.
1969 – Obnovena samostatná Vysoká škola veterinární v Brnì. Veterinární fakulta a její Školní statek
Nový Dvùr vyèlenìny ze svazku VŠZ.
1985 – Zøízena Zahradnická fakulta VŠZ se sídlem v Lednici se dvìma obory: Zahradnictví, Sadovnictví
a krajináøství.
1995 – Zmìna názvu na Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì.
Rok 2009:
studenti pøijatí ke studiu
absolventi

3665
2535

Zemìdìlská fakulta Jihoèeské univerzity byla založena
roku 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult, u zrodu Jihoèeské univerzity.

Roku 1990 se Lesnická fakulta stala souèástí univerzity.
V prvé polovinì šedesátých let se celá pražská VŠZ pøestìhovala do novì budovaného areálu v Suchdole u Prahy.

Kromì tradièních zemìdìlských oborù je souèasná
Zemìdìlská fakulta zamìøena též na aplikované pøírodní
vìdy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismù a další.

Rok 2009:
studenti pøijatí ke studiu
absolventi

Od svého vzniku do souèasnosti vychovala Zemìdìlská fakulta JU v Èeských Budìjovicích tisíce úspìšných
odborníkù pro výrobní praxi, služby, øídící sféru i výzkum.

6695
4704

Mendelova univerzita v Brnì je nejstarším vysokým
zemìdìlským a lesnickým uèením v èeských zemích. Byla
zøízena v roce 1919 zákonem è. 460/1919 Sb. jako Vysoká
škola zemìdìlská v Brnì a jako taková existovala až do
roku 1994. Jejím vznikem bylo zøízeno vysoké zemìdìlské
uèení na Moravì. Za dobu svého trvání prošla øadou zmìn
a pøipravila pro hospodáøskou praxi tisíce odborníkù.
Mendelovu univerzitu v Brnì (MENDELU) tvoøí pìt fakult
a jeden vysokoškolský ústav. Poèet studujících na univerzitì v souèasné dobì dosahuje èísla 10 654 studentù.

Rok 2009:
studenti pøijati ke studiu
absolventi

5160
2458

NÁSTROJE PODPORY
ODBORNÉHO VZDÌLÁVÁNÍ
• Posílit význam kariérového poradenství na 2. stupni
základní školy, a to zejména zapojením co nejvìtšího
poètu zamìstnavatelù do procesu volby vzdìlávací
dráhy žáka.
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• Nadále usilovat o zmìny v myšlení zamìstnavatelù a jejich širší zapojení do propagace øemesel na
základních školách, do posílení prestiže odborného
vzdìlávání a souèasnì do zlepšování péèe o absolventy odborného vzdìlávání a o zlepšení jejich pracovních a mzdových podmínek.
• Podporovat aktivity zamìstnavatelù ve vzdìlávání
uèitelù odborných pøedmìtù.
• Získávat pomoc zamìstnavatelù pøi modernizaci
a vybavenosti odborných uèeben a dílen ve školách
a tím zatraktivnit vyuèované obory a souèasnì se
efektivnì prezentovat žákùm škol.
• Umožnit maturantùm nový vstup do oborù vzdìlání s maturitní zkouškou a výuèním listem otevíráním
zkráceného studia.
• Smìøovat uvolnìné prostorové i personální kapacity
støedních škol do oblasti rozvoje vzdìlávání dospìlých a postupnì realizovat promìnu stávajících støedních škol na centra celoživotního vzdìlávání s propojením na poèáteèní vzdìlávání a na zamìstnavatele;
pøi rozvoji celoživotního vzdìlávání maximálnì využívat prostøedkù EU.
Usilovat o pøímou finanèní podporu podnikatelského
sektoru i kraje žákùm tìch oborù støedního odborného
vzdìlání, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi
nabídkou a poptávkou na trhu práce a které jsou ohroženy úplným zmizením z pracovního trhu.
K nejvýznamnìjším aktivitám podporujícím zvýšení
zájmu o vzdìlávání v technických oborech patøí iniciativa Moravskoslezského kraje „ForTech“, kterou realizuje
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Hlavním cílem iniciativy je vzbudit vyšší zájem žákù základních a støedních škol, výchovných poradcù, pedagogù a rodièù
o vzdìlávání na školách zajišśujících odborné vzdìlání
(pro uplatnìní v profesích požadovaných prùmyslovými podniky).
Spolupráce vzdìlavatelù a zamìstnavatelù v kraji probíhá v rùzných formách. Od spoleèných jednání, kulatých
stolù, workshopù až po spoleèné projekty financované
ze strukturálních fondù.

ØEŠENÍ PROPADU
NASTUPUJÍCÍCH ŽÁKÙ
Je žádoucí, aby zejména støední školy propojily poèáteèní a další vzdìlávání a aby se školy co nejvíce využívaly
pro další vzdìlávání. Dùvodem jsou uvolòující se kapacity škol v dùsledku demografického vývoje, tento prostorový, materiální a personální potenciál škol lze velmi
dobøe a smysluplnì využít k realizaci dalšího vzdìlávání
a rozvoji aktivit škol v této oblasti.
Existence zákona o dalším vzdìlávání je pøíležitostí pro
školy stát se autorizovanými osobami, což znamená,
že školy, kterým bude autorizace udìlena, budou moci
ovìøovat ty dílèí kvalifikace, které jsou obsahovì souèástí jimi vyuèovaných oborù vzdìlání. Z kvalifikací dílèích
bude možné poskládat nìkteré úplné kvalifikace. Škole
pøitom zùstává výluèné postavení pøi uznávání úplných
kvalifikací, tedy kvalifikací spojených se získáním stupnì
vzdìlání. Školám se tak otevírá pøíležitost realizovat kromì dosavadního dalšího vzdìlávání i novì kurzy zamìøené na dosažení dílèích kvalifikací.

PRO ZPRACOVÁNÍ SHORA UVEDENÝCH
SKUTEÈNOSTÍ BYLY POUŽITY INFORMACE
ZVEØEJNÌNÉ NA DÁLE UVEDENÝCH
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH:
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
Národní ústav odborného vzdìlávání
Centrum pro zjišśování výsledkù vzdìlávání CERMAT
Ústav pro informace ve vzdìlávání
Školský vzdìlávací a informaèní portál
Centrum pro studium vysokého školství
Èeský statistický úøad
Portál veøejné správy Èeské republiky
Internetové stránky VŠ

strana | 18

Pøíloha: 1
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