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Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – 

jarní období 2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje 

časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné 

části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-

maturitni-zkousky-5 

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se 

určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných 

prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním 

období roku 2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné 

části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-

telovychovy-kterym-3 

 

Závěrečná zpráva pokusného ověřování „vzdělávací programy 

paměťových institucí do škol“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Závěrečnou zprávu pokusného ověřování 

„Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, druhý běh, školní rok 2018/2019. Obsah 

předloženého dokumentu je oficiálním hodnotícím výstupem z pokračování pokusného ověřování. 

http://www.msmt.cz/file/52283/ 

 

Výsledky dotačního programu podpora nadaných žáků 

základních a středních škol v roce 2020 

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu nadaných žáků základních a 

středních škol v roce 2020. MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru 

a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento krok je podmíněn 

splněním řady podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace předchozího roku. Všechny organizace, 

kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí 

projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech. 

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotacniho-programu-podpora-nadanych-zaku-zakladnich-1 
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Normativy soukromých škol na rok 2020 

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů 

regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-

1338/2020. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/normativy-soukromych-skol-na-rok-

2020 

 

Normativy církevních škol na rok 2020 

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování 

dotací církevnímu školství", č.j. MSMT – 2094/2020-1, ve znění č.j. MSMT-7693/2020-1.   

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/normativy-cirkevnich-skol-na-rok-

2020 

 

Termíny odevzdávání výkonových výkazů v roce 2020 

Školy zřizované MŠMT odešlou elektronicky data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a 

školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí odešlou elektronicky data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu 

obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy. Odbory školství obcí a KÚ 

odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT nejpozději do termínu uvedeného 

ve sloupci "Správní úřad". Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného 

termínu předání dat pro správní úřady. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/terminy-odevzdavani-vykonovych-

vykazu-v-roce-2020 

 

Metodika práce s žáky-cizinci na základních školách 

MŠMT nabízí k využití při výuce žáků-cizinců v základních školách odbornou metodickou příručku, 

zpracovanou odbornicemi v této oblasti J. Šindelářovou a S. Škodovou. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodika-prace-s-zaky-cizinci-na-zakladnich-

skolach 
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Informace z NPI ČR 
 

Aktuální nabídka vzdělávacích programů v DVPP 

Národní pedagogický institut poskytuje profesní podporu pedagogickým pracovníkům škol a 

školských zařízení, a to jak v oblasti průběžného vzdělávání a kvalifikačních studií, tak v oblasti 

metodické, informační a konzultační. Na stránkách https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy najdete 

aktuální nabídku vzdělávacích programů pro školy a školská zařízení. 

NPI ČR se zaměřuje především na prioritní témata ve vzdělávání, která jsou každoročně 

specifikována v Plánu hlavních úkolů. Více o prioritních tématech na stránkách 

https://www.npicr.cz/prioritni-temata  

 

Pedagogický rozcestník  

http://rozcestnik.nidv.cz/  

 

Informace z odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
 

Odbor kurikula všeobecného vzdělávání pokračoval v únoru v přípravných pracích pro komplexní 

revize všeobecného předškolního, základního i středního vzdělávání (tvorba podkladových studií, 

formulace očekávaných výstupů / výsledků vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací oblasti apod.). 

Důležitou součástí práce odboru je aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro základní a 

střední vzdělávání ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a dalších 

vzdělávacích oblastech z hlediska využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Odbor připravuje 

také kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné vzdělávání a podporu pro děti a žáky s 

odlišným mateřským jazykem na různých úrovních vzdělávání. Přímo školám jsme zaslali únorový 

newsletter, obsahující inspirativní materiály a informace z oblasti digitálních kompetencí a 

informatického myšlení. Dlouhodobě se věnujeme správě a inovaci Metodického portálu RVP.CZ, 

který poskytuje pedagogům otevřené prostředí k jejich profesnímu rozvoji.  

Newsletter – únor 2020: https://397.ecomailapp.cz/campaigns/render/86  

https://www.npicr.cz/aktuality/vychazi-nove-cislo-newsletteru-pro-materske-a-zakladni-skoly 
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