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V. Školství, mládež a tělovýchova, věda a výzkum, kultura

Školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční hloubkový audit, jehož cílem bude
nalézt úspory v hospodaření rezortu, a jehož součástí bude audit personální a audit
příspěvkových organizací. Na základě auditů ministerstvo sníží významnou měrou počet
zaměstnanců ministerstva a jím zřízených příspěvkových organizací.

Regionální školství
Vláda změnou příslušných právních předpisů omezí zátěž škol nadměrnou byrokracií.

Bude připraven nový zákon o vzdělávání a v rámci tohoto zákona vláda upraví činnosti
pedagogických pracovníků. Vláda při respektování rozpočtových možností, demografického
vývoje i věkové a genderové struktury pedagogických pracovníků vytvoří podmínky a
nástroje (např. tzv. náborový příspěvek) pro dlouhodobou garanci vstupu mladých
kvalifikovaných pedagogů do všech druhů škol. Za tímto účelem vláda v roce 2011 a v
následujících letech posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky resortu o
2,1 mld. Kč. V roce 2012 vláda posílí objem platových prostředků pro pedagogické
pracovníky v resortu o další 4 mld. Kč a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do roku 2015
v návaznosti na celkovou veřejnou správu, kdy platy zmrazí na 3 roky. Budou zpřesněny
finanční toky mezi rezortem a jednotlivými zřizovateli škol. Změnou financování vzdělávání
bude zajištěna rovnost podpory při poskytování veřejné vzdělávací služby.

Vláda i v rámci normativního financování podpoří možnost existence škol v malých obcích.

Změnou závazných učebních dokumentů vláda zajistí výuku anglického jazyka nejpozději od
3. ročníku základního vzdělávání.

Vláda neprodleně, a to do začátku školního roku 2010/2011, rozhodne, zda se v tomto
školním roce uskuteční společná část maturitní zkoušky. Vláda na základě provedení
generální zkoušky vyhodnotí následující postup. Provede audit přípravy projektu maturit,
včetně kontroly vynaložených prostředků.

Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního
vzdělávání. Bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro
jejich srovnání s akcentováním rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků)
pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání.

Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného středního („učňovského“)
vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou. Zvýší důraz na
praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství.
Vláda přijme program podpory technického školství pro zajištění a rozvoj kvalitní obslužné
a řídící struktury technických odvětví.

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost výchovným a diagnostickým ústavům a jejich
financování se zřetelem na zvýšenou podporu preventivních programů. Podpoří nárůst počtu
školních psychologů a speciálních pedagogů na základních a středních školách. Bude též
podpořen rozvoj péče o děti se specifickými dispozicemi a bude posílena výuka klíčových
kompetencí (např. finanční a počítačové gramotnosti) a jazykového vzdělávání.

Vláda připraví změnu v trvání funkčního období ředitelů základních škol a středních škol,
které se zkrátí na 6 let. Bude též posílena role školských rad při správě škol, včetně vlivu na
jmenování a odvolání ředitelů.

Vláda iniciuje debatu o posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte, zejména vůči
škole, přičemž zváží i možnost kodifikace Smlouvy mezi rodinou a školou o chování dětí s
cílem zajistit lepší vymahatelnost plnění rodičovských povinností při vzdělávání dětí.

Terciární vzdělávání

Vláda uskuteční reformu systému terciárního vzdělávání. Je nutné zvětšit diverzifikaci
systému terciárního vzdělávání tak, aby docházelo ke zvyšování kvality vysokoškolského
vzdělání a profily absolventů jednotlivých typů škol více odpovídaly různorodým požadavkům
zaměstnavatelů a zajišťovaly jejich větší flexibilitu na trhu práce. Tento záměr vláda
uskuteční například přísnější kontrolou dodržování akreditačních podmínek, podporou
výzkumu a profilace vysokých škol.

Vláda provede taková opatření, která povedou ke zvýšení prestiže bakalářského vzdělávání a
jeho praktické uplatnitelnosti na trhu práce.

V systému řízení veřejných vysokých škol bude posilovat jejich vlastní odpovědnost za
dosahované výsledky v oblasti výzkumu, vzdělávání i hospodaření. Vláda vypracuje
mechanismy financování, které posilují finanční stabilitu veřejných vysokých škol a přitom
posilují závislost jejich rozpočtů na kvalitě poskytovaného vzdělání, uplatnitelnosti
absolventů, výsledcích výzkumu a vývoje. Dále vytvoří podmínky pro integraci a racionalizaci
skladby vysokých škol.

Vláda zavede finanční spoluúčast absolventů vysokých škol na hrazení nákladů jejich studia
formou tzv. odloženého školného s termínem zavedení od akademického roku 2013/2014,
při stropních nákladech 10 000 Kč na jeden semestr a při uplatnění zvýhodňujícího
koeficientu pro podporu klíčových studijních oborů s vazbou na strategické segmenty
průmyslové výroby a služeb. Školné bude školám zaplaceno ihned, za tímto účelem student
bude mít možnost uzavřít půjčku garantovanou státem. Půjčka bude hrazena občany
v okamžiku, kdy jejich příjem překročí výši průměrné mzdy, což nevylučuje možnost
dobrovolné dřívější úhrady přímým způsobem.

Vláda zavede účinný systém finanční pomoci studentů opírající se o základní studijní granty
pro všechny studenty, dodatečná sociální stipendia pro studenty z rodin s nízkými příjmy a
handicapované studenty a dále o podniková stipendia, spoření na vzdělání, studentské
půjčky a o specifický režim příležitostného zaměstnávání studentů. S tím podpoří zavedení
zvýhodněných studijních půjček určených na krytí nepřímých nákladů spojených se studiem
(strava, ubytování), aby tento krok předcházel o jeden rok zavedení odloženého školného.

Vláda akceleruje čerpání prostředků určených na vzdělání a výzkum z operačních programů
fondů EU. Ve vztahu k nastavení pravidel rozdělování prostředků ze strukturálních fondů
bude usilovat o to, aby realizace projektů mohla napříště probíhat bez geografických
omezení. Vláda též provede analýzu efektivity čerpání prostředků z operačních fondů EU v
rámci rezortu.

Věda a výzkum

Vláda podpoří management vysokých škol a veřejných vědeckých výzkumných institucí (VVI)
při zavádění profesionálních metod řízení finančních toků, lidských zdrojů, marketingu a
technologického transferu, a to i s využitím stimulačních nástrojů v podobě fondů EU.

Vláda podpoří vznik center excelence v rámci výzkumných univerzit i VVI a vytvoří podmínky
umožňující budování špičkových škol doktorských studií. Vytvoří mechanismy podporující
skutečnou mobilitu a kooperaci výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi
a zahraničními univerzitami.

Vláda usnadní spolupráci veřejných vzdělávacích a výzkumných institucí se subjekty z
komerční sféry, bude motivovat posilování mezinárodní excelence ve výzkumu a bude
stimulovat zapojení do mezinárodních projektů.

Vláda zavede systém hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje (VaV), který nahradí stávající
institucionální financování za výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIVu) kombinací
kvantitativního a kvalitativního hodnocení s výrazným zapojením zahraničních expertů.
Zavede též bonifikaci pracovišť, která prokazatelně spolupracují s aplikační sférou v podobě
dodatečných institucionálních prostředků. V návaznosti na zákon o podpoře výzkumu
a vývoje přijme jednotnou metodiku poskytování institucionální podpory výzkumných
organizací ze strany jednotlivých poskytovatelů. Budou též znovu posouzeny role a postavení
Technologické agentury ČR v systému státní podpory VaV.

Vláda daňově zvýhodní spolupráci ve VaV mezi univerzitami, VVI a podnikatelským sektorem.
Podporu výzkumu z veřejných zdrojů zaměří na vyprofilované priority, průřezová témata.
Podporu firemního výzkumu a vývoje podmíní spoluprací mezi veřejným a soukromým
sektorem na stanovených prioritních tématech.

Sport

Vláda zváží přijetí nového zákona o sportu a podpoří efektivnější čerpání z fondů EU na
sport, a to i se specifickým důrazem na projekt Evropský rok dobrovolnictví (2011).

Vláda se bude zasazovat o vytvoření systému podpory a oceňování dobrovolníků v oblasti
sportovní činnosti a bude podporovat aktivity, organizace a zařízení, které zvýší dostupnost
sportu a tělovýchovy nejširší veřejnosti.

Vláda podpoří sportování mládeže v masovém měřítku i systém péče o talentovanou mládež,
včetně systému návazné péče o ni v podobě sportovních tréninkových středisek pro mládež
a středisek vrcholového sportu a podpoří systém lékařské péče o talentovanou mládež.

Vláda chce transformací současného systému státní podpory zřídit grantovou agenturu pro
podporu sportu a intenzivněji podpoří systém vícezdrojového financování ve sportu.

S novým zákonem o loteriích vláda posílí rozpočty obcí a měst o část vybraných prostředků z
loterií za účelem posílení sportovních a kulturních činností mládeže.

