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Operační program Jan Amos Komenský, pracovní verze z března 2021 
zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
SC 2.2 Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, 

aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

Regionální vzdělávání 

 
Proměna obsahu vzdělávání: 

• podpora pregramotností v předškolním vzdělávání; 

• rozvoj klíčových kompetencí; 

• podpora všeobecné složky vzdělání s důrazem na zajištění kvality na všech úrovních vzdělávání; 

• inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem vedoucích k rozvoji kritického a 

kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení formativního hodnocení; 

• rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení; 

• podpora STEM dovedností a základních odborných znalostí na ZŠ a SŠ; 

• rozšíření a zajištění kvality výuky v cizích jazycích; 

• rozvoj podnikavosti a podnikatelských dovedností ve školách; 

• rozvoj kariérového poradenství; 

• podpora spolupráce škol se zaměstnavateli a sociálními partnery při přípravě a realizaci výuky 

včetně praktické výuky v mimoškolním prostředí; 

• podpora identifikace a nástrojů řešících genderové nerovnosti ve vzdělávání; 

• podpora škol a školských zařízení vedoucí ke zvýšení schopnosti realizovat celoživotní učení; 

• podpora otevřeného vzdělávání; 

• propojování formálního a neformálního (včetně zájmového či uměleckého) vzdělávání včetně 

tvorby podpůrných profesionálních sítí; 

• vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti dětí, žáků a studentů v mezinárodních programech. 

 
Pracovníci ve vzdělávání: 

• zajištění systému podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků škola školských zařízení se 

zaměřením na kvalitu; 

• podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických a akademických pracovníků 

prostřednictvím uceleného systému podpory, který zahrnuje všechny oblasti tzv. 

profesionalizačního kontinua; 

• podpora účasti zaměstnanců ve vzdělávání na méně využívaných formách a tématech jejich dalšího 

vzdělávání; 

• zajištění komplexní podpory pedagogického leadershipu a odborných kapacit v oblasti využití 

digitálních technologií ve vzdělávání; 
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• podpora alternativních vzdělávacích cest k získání pedagogické kvalifikace (doplňující pedagogické 

studium); 

• podpora získávání a doplnění odborné kvalifikace neaprobovaných učitelů zejména v základním a 

středním vzdělávání; 

• vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti zaměstnanců ve vzdělávání na vzdělávacích 

programech v systému dalšího vzdělávání, včetně účasti na mezinárodních aktivitách. 

 

Řízení vzdělávání: 

• podpora procesů akčního plánování rozvoje vzdělávání v územích a funkční spolupráce v územích; 

• zlepšení dostupnosti datové základny pro všechny aktéry ve všech typech a formách vzdělávání; 

• posílení systému VaV v oblasti vzdělávání a podpora pedagogického výzkumu v oblasti modernizace 

cílů, obsahu a metod vzdělávání, podmínek práce pedagogických pracovníků, struktury a řízení 

vzdělávací soustavy včetně ověření a využití nových poznatků; 

• podpora vzniku opatření vedoucích ke snižování administrativní zátěže škol a školských zařízení; 

• podpora vzniku opatření, která povedou k úzké profesní spolupráci mezi školami a VŠ vzdělávajícími 

učitele se zaměřením na oblast pedagogických praxí; 

• podpora zapojení škol do mezinárodních vzdělávacích programů za účelem získávání zkušeností a 

přenosu inovativních metod. 

 

 

SC 2.3 Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich 

úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, 

přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání 

a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

Regionální vzdělávání 

Rovnost ve vzdělávání: 

• snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol; 

• podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku segregovaných škol; 

• podpora změn v procesu vzdělávání se zohledněním individuálních potřeb a schopností každého 

jednotlivce; 

• vytváření bezpečného a stimulujícího prostředí motivujícího všechny děti, žáky, studenty a další 

účastníky vzdělávání k učení v průběhu celého života; 

• podpora včasné identifikace a vnitřní diferenciace především v jednotlivých třídách, která umožní 

každému žákovi a studentovi plně rozvinout své schopnosti ve společnosti všech svých vrstevníků 

zacílené podpory nadaných dětí, žáků a studentů; 

• zlepšení vzdělávacího prostředí na všech typech škol, a to ve vazbě na snížení předčasných odchodů 

ze vzdělávání, zlepšení vzdělávacích výsledků a zvýšení motivace a celkově well-beingu žáků, 

studentů a učitelů; 
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• podpora nástrojů vedoucích ke zvýšení ú časti dětí pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího 

prostředí v předškolním vzdělávání, cíleně nástrojů vedoucích ke zvýšení účasti těchto dětí v 

předškolním vzdělávání; 

• podpora nástrojů k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání a předčasného ukončování 

školní docházky (např. výchovné, kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů); 

• podpora nediskriminačního přístupu k digitálním vzdělávacím zdrojům, prevence tzv. digitální 

propasti; 

• cílená podpora dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně 

socioekonomicky znevýhodněných, kulturně odlišných či marginalizovaných komunit jako jsou 

Romové; 

• cílená podpora dětem a žákům s odlišným mateřským jazykema/nebo státních příslušníků 

cizích zemí či migrantů a jejich začleňování do vzdělávání; 

• podpora spolupráce škol s rodinami dětí a žáků a budování kapacit ve školách a školských 

zařízeních pro práci s rodinami, tj. podpora školních asistentů a ostatních pracovních pozic 

vytvářejících podporu pro učitele a pedagogické pracovníky; 

• podpora aktivit vedoucích k eliminaci neodůvodněně vysoké absence dětí a žáků ve školách 

zejména prostřednictvím spolupráce škol s rodinami dětí a žáků; 

• podpora nástrojů k usnadnění přechodu zájemců a uchazečů (i zdravotně a sociálně 

znevýhodněných) ze středního do terciárního vzdělávání; 

• zajištění rozmanité, dostupné a kvalitní nabídky neformálního, zájmového, či uměleckého 

vzdělávání včetně pohybových aktivita výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 

 

Pracovníci ve vzdělávání: 

• vytvoření a implementace systému opatření podporujících pozitivní a tvůrčí klima ve škole a 

školském zařízení; 

• podpora kompetencí pedagogických pracovníků ve včasné identifikaci dětí a žáků s výukovými 

obtížemi a rovněž těch nadaných a v oblasti prevence sociálně patologických jevů; 

• podpora kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání 

odpovídající aktuálním potřebám vývoje vzdělávací soustavy, a to zejména využívání 

potenciálu pedagogické diagnostiky a tomu odpovídající vzdělávací a výchovné strategie, 

formativního hodnocení a sebehodnocení; 

• budování kultury práce s pozitivní i negativní zpětnou vazbou, implementace zásad 

formativního hodnocení do praxe škol; 

• vytvoření organizačních a systémových podmínek pro zvýšení možnosti účasti zaměstnanců ve 

vzdělávání na vzdělávacích programech v systému dalšího vzdělávání; 

• podpora nastavení systému dalšího vzdělávání tak, aby napomáhal diagnostice vzdělávacích 

potřeb školy a jejich učitelů a dokázal je z větší míry saturovat on-site; 

• podpora pedagogických pracovníků pro využívání vzdělávacího potenciálu v muzeích a 

galeriích. 
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Řízení vzdělávání: 

• posílení dlouhodobého budování systematizované datové základny pro sledování užitečnosti a 

účinnosti konkrétních opatření na snížení nerovnosti a zvýšení spravedlivosti v přístupu ke 

vzdělávání; 

• realizace mezinárodních šetření výsledků žáků a názorů a postojů učitelů a ředitelů škol; 

• podpora analytické činnosti vyhodnocující efektivitu nástrojů ke snižování nerovností v přístupu ke 

vzdělávání, která umožní jejich evaluaci v čase od úrovně národní až po jednotlivé školy a komparaci 

získaných poznatků v mezinárodním kontextu; 

• zvýšení prostupnosti existujících informačních systémů mezi institucemi vzdělávací soustavy s cílem 

snadného a efektivního sdílení a využívání dat, informací a analýz nezbytných pro dosažení rovného 

přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. 

 

 

SC 2.4 Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a 

rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky 

na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat 

profesní mobilitu 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

• Rozvoj oblasti občanského vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj; 

• školení pracovníků podílejících se na zajištění kurzů a programů zaměřených na celoživotního učení 

po stránce pedagogické a organizační; 

• pořízení vhodného vybavení a relevantních pomůcek pro kurzy a programy zaměřené na celoživotní 

učení; 

• pilotáž a realizace kurzů, platforem, diskuzí zaměřených na občanské vzdělávání; 

• sběr a vyhodnocování informací o potřebách praxe a potenciální poptávce po programech v oblasti 

celoživotního učení. 


