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Co se dozvíte v obsahu 

• co je pojetí, struktura,

• co na něj navazuje,

• z čeho jsme vycházeli,

• jak jsme postupovali,

• k čemu jsme došli,

• co dál…?

• podpora…?

• představíme vám Edusíť.



- materiál obsahuje jedno z 9 pojetí 

oblastí intervence, 

Úvod

- jeho účelem je poskytnout aktérům 

ve vzdělávacím systému potřebné informace 

pro uplatňování vzdělávací politiky v rámci témat, 

která MŠMT nastavilo jako prioritní 

a která byla stanovena v OP VVV 

a následně konkrétně formulována v metodickém 

pokynu MŠMT Postupy KAP.



- slouží k rychlému zorientování

v oblasti intervence, 

Manažerské 
shrnutí

- nachází odpovědi na otázky:



- nabízí bližší seznámení s tématem, 

- charakterizuje oblast intervence

rozsáhlejším a detailnějším 

způsobem.

Podrobné 
pojetí



Podrobné pojetí tematické oblasti…

 Celoživotní učení

 Východiska oblasti

 Škola jako centrum celoživotního učení

 Návaznost

 Cíle

 Struktura

 Metodické sítě

 Co dál...

 Podpora...



- usnadňuje vyhodnocení stavu 

uplatňováním priorit nastavených 

při plánování rozvoje vzdělávání.

SWOT 
analýza



Strategie a legislativa DV 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 

Dlouhodobé záměry krajů 2019-2023

další strategické dokumenty (Digitální strategie, Průmysl 4.0 ad.)

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, kapitola č. 9 Další vzdělávání, § 9,10, 11

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ad. 



Celoživotní učení v pojmech

 Formální vzdělávání  

 Neformální vzdělávání / nonformální vzdělávání

 Informální učení

 Počáteční vzdělávání

 Další vzdělávání

 Celoživotní učení

PROVÁZANOST



Struktura DV poskytovaná školami

DV podle zaměření: 

 profesní, 

 občanské, 

 zájmové.

Podmínky a podpora dalšího vzdělávání se ve státech EU liší, průměrná účast

dospělých na vzdělávání v EU zůstává nízká, což ohrožuje skutečně udržitelný

a spravedlivý hospodářský růst v Unii.

Jedním z trvalých doporučení 

je dosáhnout vyšší účasti dospělé populace na vzdělávání. 

V zemích Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je podle

Mezinárodního výzkumu dospělých (PIAAC) stále 48 % dospělých, kteří nemají

zájem se vzdělávat (OECD 2019), dalších 11 % dospělých by se rádo vzdělávalo,

ale existují pro ně překážky ve vzdělávání.

Cílové skupiny:  

 dospělí a jejich potřeby  



Co dál…?

Podpora…?

MŠMT

• OP JAK

MPSV

• OP Z+

Národní

Plán

Obnovy

DZS

• ERASMUS+



- slouží k orientaci stavu v oblasti intervence 

v regionech 

Analýzy 
a srovnání

II.
- údaje ze škol



Dotazníková šetření a jejich srovnání – prioritizace oblastí



Dotazníková šetření a jejich srovnání (2016, 2021)
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38%
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18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6. Další vzdělávání pedagogů

3. Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

5. Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové…

2. Příprava na vykonání zkoušky podle NSK

10. Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na…

4. Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění

1. Rekvalifikace

7. Vzdělávání seniorů

8. Občanské vzdělávání

9. Čeština pro cizince

11. Jiné

Na kterých činnostech se Vaše škola v rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení aktivně podílí?  |
Celkem | N=71



Dotazníková šetření a jejich srovnání (2016, 2021)

57%

57%

39%

36%

32%

32%

28%

22%

22%

20%

19%

19%

16%

12%

9%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1. Malý zájem dospělých o další vzdělávání

15. Nedostatek finančních prostředků pro…

14. Náročné zpracování dokumentace potřebné…

2. Malý zájem zaměstnavatelů o další vzdělávání

5. Administrativa spojená se získáním akreditace…

8. Administrativní náročnost při získávání…

3. Malý zájem pedagogů o výuku v programech…

9. Nedostačující spolupráce s úřady práce

11. Nedostatečná propagace dalšího vzdělávání…

4. Obtíže při tvorbě programů dalšího vzdělávání

6. Omezený počet standardů profesních…

10. Nedostatečné vybavení dílen/odborného…

12. Nedostatečná orientace pracovníků školy v…

7. Nedostatečná možnost „skládání profesních …

13. Obtíže spojené s přípravou zkoušky podle z.…

16. Jiné

17. V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

Na jaké překážky narážíte při realizaci činností v rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení?  |
Celkem | N=69
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1. Malý zájem dospělých o další vzdělávání

15. Nedostatek finančních prostředků pro…

5. Administrativa spojená se získáním akreditace…

14. Náročné zpracování dokumentace potřebné k…

3. Malý zájem pedagogů o výuku v programech…

2. Malý zájem zaměstnavatelů o další vzdělávání

8. Administrativní náročnost při získávání autorizace…

4. Obtíže při tvorbě programů dalšího vzdělávání

9. Nedostačující spolupráce s úřady práce

11. Nedostatečná propagace dalšího vzdělávání…

10. Nedostatečné vybavení dílen\odborného výcviku

13. Obtíže spojené s přípravou zkoušky podle z.…

12. Nedostatečná orientace pracovníků školy v NSK…

6. Omezený počet standardů profesních kvalifikací…

7. Nedostatečná možnost „skládání profesních …

16. Jiné

17. V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

Na jaké překážky narážíte při realizaci činností v rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení?  |
Celkem | N=71



Dotazníková šetření a jejich srovnání (2016, 2021)
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11. Rekvalifikace pro úřady práce bez…

2. Finance na kvalitní materiál

7. Zlepšení ICT školy po kvalitativní či…

9. Stáže lektorů/pracovníků školy ve…

5. Příprava pedagogických pracovníků…

3. Zapojení odborníků z…

8. Aktualizované materiály pro výuku…

10. Zlepšit vybavení učeben…

17. Proškolení pracovníka školy v…

18. Pravidelná práce s autorizovanými…

14. Získání autorizací podle zákona…

1. Zlepšit vybavení dílen pro odborný…

15. Informace o NSK a procesu…

12. Kvalitní průběh výběrového řízení…

16. Podpora při vytváření konkrétních…

13. Využívání vstupní diagnostiky…

4. Další vzdělávání pedagogických…

6. Více učeben

19. Jiné

Jaká opatření by pomohla Vaší škole k dosažení Vámi zvoleného cíle v rozvoji školy jako centra
celoživotního učení? | Celkem | N=69
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5. Příprava pedagogických pracovníků jako lektorů…

7. Zlepšení ICT školy po kvalitativní či kvantitativní…

2. Finance na kvalitní materiál

1. Zlepšit vybavení dílen pro odborný výcvik

8. Aktualizované materiály pro výuku i pro…

9. Stáže lektorů/pracovníků školy ve firmách

3. Zapojení odborníků z mimoškolního prostředí jako…

11. Rekvalifikace pro úřady práce bez výběrového…

10. Zlepšit vybavení učeben teoretické výuky

17. Proškolení pracovníka školy v problematice…

18. Pravidelná práce s autorizovanými osobami,…

6. Více učeben

15. Informace o NSK a procesu uznávání

14. Získání autorizací podle zákona 179/2006 Sb.

16. Podpora při vytváření konkrétních zadání pro…

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve…

13. Využívání vstupní diagnostiky profesních…

12. Kvalitní průběh výběrového řízení na rekvalifikace

19. Jiné

Jaká opatření by pomohla Vaší škole k dosažení Vámi zvoleného cíle v rozvoji školy jako centra celoživotního
učení? | Celkem | N=71



Současná úroveň podpory a předpokládaný posun
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- síť uzavřené skupiny sdružující 

odborníky daných oblastí

Edusíť
Celoživotní učení

III.



• co je Edusíť

• kdo za Edusítí stojí

• proč Edusíť

• organizace

• zkušenosti s LinkedInem

Edusíť

Celoživotní učení



• Uzavřené skupiny – obsah vidí jen členové.

• Vzájemná interakce odborníků a zaujatých členů - informace, názory, 
zdroje, tipy na zajímavé akce, apod..

• Provázat s dalšími podobnými skupinami, kabinety SYPO a 
s dalšími podobnými odbornými uskupeními.

• „Katalog odborníků“ – zpřístupnit vybrané experty/odborníky (webová 
stránka).

• Podrobnosti o edusíti

Edusíť – soustava tematických skupin na LI:

Proč LinkedIn?

• Profesní sociální síť

• Vlastní správa svého portfolia -
aktuálnost

• Tematické uzavřené skupiny

• Zdroj profesních kontaktů

https://www.edusit.cz/p/o-edusiti


prostor pro dotazy 

a diskuzi



Jste připraveni na 

krátký testík?



1. Jaké činnosti školy realizují v oblasti DV?

1) DVPP – 46 %

2) Zájmové vzdělávání – 31 %

3) Odborné zdělávání pro z-ce – 29 %

4) Rekvalifikace – 22 %

Seřaďte následující činnosti podle největšího zastoupení ve školách 
a odhadněte jejich procentuální výši.

• Odborné zdělávání pro zaměstnance
• Zájmové vzdělávání
• DVPP
• Rekvalifikace

1) DVPP – 45 %

2) Odborné zdělávání pro z-ce – 39 %

3) Zájmové vzdělávání – 38 %

7) Rekvalifikace – 23 %



2. Kolik % škol realizuje DV pro SENIORY?

b) 15 % (kolem 12 - 13 %)

a) 5 %

b) 15 % 

c) 30 %

b) 15 % 



3. Kolik % představuje vzdělávání dospělých v ČR? 
(rozumíme tím věk 25 – 64 let) 

Závazek je dosáhnout alespoň 15 %.

a) 10 % (ČR dosahuje kolem 8 – 9 %)a) 10 % 

b) 15 %

c) 20 %

Pro zajímavost:
- SK pod 5 %,
- FIN – 29 %, 
- SW – 34 %.



4. Jaký je podíl osob se základními digitálními zručnostmi 

(digitálními kompetencemi) ve věku 16 – 74 let? 

Odhad na ČR.

c)  v ČR 62 %

a) 80 % 

b) 35 %

c) více než 60 %

Pro zajímavost:
- nejlepší - NL - 80 %
- nejhorší - RO, BG - 30 %



Petr Paníček
garant oblasti intervence
Rozvoj škol jako center CŽU
projektu P-KAP

+420 776 166 016
petr.panicek@npi.cz

Národní pedagogický institut
České republiky
Senovážné náměstí 872/25
110 00  Praha 1

děkuji za Váš čas 

a Vaši pozornost

mailto:Petr.panicek@npi.cz

