Národní pedagogický institut ČR
Informace MŠMT pro jednání VVVKMT PS ČR dne 4. září 2019
k sloučení Národního ústavu vzdělávání (NÚV) a Národního institutu dalšího
vzdělávání (NIDV)

„Cílem vzniku Národního pedagogického institutu České republiky (NPI) je vytvoření silné organizace
poskytující vysoce odbornou podporu státu v oblasti vzdělávání,
ale především školám, ředitelům a učitelům.“

1. Úvodní informace
Národní ústav vzdělávání (NÚV) a Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) poskytují odbornou,
metodickou, vzdělávací, poradenskou a další podpůrnou činnost především ve strategických oblastech
vzdělávání - tvorba kurikula, pedagogicko-psychologické, výchovné a kariérové poradenství a další
vzdělávání pedagogických pracovníků, a to jak na centrální úrovni, tak v území. Pro naplňování
vzdělávacích cílů v letech 2020 a dalších v daných oblastech se ukazuje vhodnější uvažovat o hlubším
propojení a provázání činností vykonávaných oběma organizacemi, které naplní aktuální potřeby
resortu a jeho hlavních partnerů, tj. ředitelů, učitelů, škol a dalších institucí, které se podílejí na řízení
vzdělávání v ČR.
Po zhodnocení osmi let fungování obou organizací lze konstatovat, že hlavními důvody pro
připravovanou fúzi obou organizací jsou překryvy některých vykonávaných činností (zejména v oblasti
DVPP) a neefektivní rozdělení vymezených kompetencí, a to nejen mezi uvedenými organizacemi, ale
i mezi nimi a MŠMT. Dalšími důvody pro vzájemné propojení obou organizací je také potřeba
prohloubení koordinace Individuálních projektů systémových (IPs) a zajištění výstupů z těchto projektů
pro nadcházející roky s maximálním využitím pro další rozvoj vzdělávání v ČR. Významný přínos
navrhované změny je rovněž spatřován v provázané koordinaci činností, které dosud vykonávají obě
organizace, na regionální úrovni prostřednictvím krajských pracovišť.
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Důležitým faktorem je rovněž již zmíněná úprava vymezení působností mezi MŠMT a nově vznikající
organizací, která se ukazuje jako nezbytná, což lze dedukovat i z nedávno zpracované (2018) nezávislé
expertní zprávy hodnotící dosavadní naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, která
mj. doporučuje upravit způsob strategického řízení tak, aby pružněji reagoval na dynamické změny ve
společnosti, byl méně formalistický a zároveň více konsensuálně sdílený Některé vykonávané činnosti
obou přímo řízených organizací byly pro budoucí období vyhodnoceny jako zbytné (např. činnost
Národního informačního centra pro mládež), lze vykonávat či nahradit v rámci jiných již zřízených
organizací MŠMT (např. vybrané mezinárodní činnosti lze přenést do kompetence Domu zahraniční
spolupráce MŠMT) nebo škol a školských zařízení (např. vybrané soutěže, těsnopis nebo činnost Centra
fiktivních firem).

Základní data k počtu pracovníků NÚV a NIDV v roce 2019 a swot analýza
Stávající organizace mají personální kapacity rozděleny mezi kmenovou činnost a IPs. Základní přehled
rozložení úvazků u obou organizací přináší
Tabulka 1. Národní institut dalšího vzdělávání má pro rok 2019 rozpočtováno 200,67 úvazku, reálně
pak využívá 191,42 úvazku. Rozdělení skutečných úvazků je u NIDV 80,86 úvazku u IPS a 110,56
v kmenové činnosti. Národní ústav vzdělávání má pro rok 2019 rozpočtováno 342,59 úvazku a reálně
využívá
310,48
úvazku.
Počet
úvazků
u
IPs
je
167,08
úvazku
a v kmenové činnosti 143,40 úvazku.

Tabulka 1 - počty úvazků na OPŘO v roce 2019
Rozpočet
úvazky

Rozpočet
úvazky

Rozpočet
úvazky

Skutečnost
úvazky

Skutečnost
úvazky

Skutečnost
úvazky

celkem

IPs

kmen

celkem

IPs

kmen

NIDV

200,67

87,29

113,38

191,42

80,86

110,56

NÚV

342,59

197,53

145,06

310,48

167,08

143,40

2019
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SWOT analýza současné situace

Silné stránky

Slabé stránky










Silné postavení NIDV v oblasti DVPP
v území
Kvalitní odborníci ve vybraných
agendách
Odborně analytická činnost NÚV ve
vybraných oblastech vzdělávání
Realizace nových témat ve vzdělávání
ve vybraných IPs
Krajské pobočky NIDV jako základ pro
působení sloučené organizace v
území











Duplicita a roztříštění vykonávaných
agend
Nejednotnost řízení a komunikace
s MŠMT
Nejednotnost komunikace
se školami a územím
Nedostatky v komunikaci mezi
projekty navzájem a mezi projekty a
kmenovou činností
Nízké platy odborníků
ve vztahu k učitelským platům
v terénu
Problematická úroveň řízení uvnitř
(NÚV)
Zásadní nedostatky v řízení projektů
spolufinancovaných s EU

Příležitosti

Hrozby









Soustředění na stěžejní a strategické
agendy (jako je kurikulum, DVPP
a jeho propojení s praxí, řízení
školského poradenského systému)
v jedné silné organizaci
Posílení metodické podpory škol
a učitelů v území
Budování spolupráce a důvěry mezi
transformovanou institucí a školami
Lepší spolupráce se sociálními
partnery z jednoho místa umožní
efektivně reagovat na požadavky trh
práce
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Zvyšující se nároky na státní
rozpočet z titulu nezpůsobilých
výdajů v projektech
spolufinancovaných s EU
Šíření
různorodých
a často
protichůdných informací do škol
a učitelům z více míst
Neefektivní výkon činností včetně
neplnění zadaných termínů
Odchod kmenových odborníků
z metodických pozic v případě
dlouhodobého neřešení platů
hrazených ze SR

2. Návrh věcné náplně činnosti NPI
MŠMT proto připravilo návrh na vytvoření NPI, který vznikne sloučením obou organizací. Toto opatření
povede k provazování obsahových strategických agend, optimalizaci řídicích struktur, zefektivnění
práce servisních útvarů, a také zachování a posílení působnosti regionálních pracovišť v jednotlivých
krajích. Při transformaci je brán zřetel především na odborné potřeby tak, aby byl na maximum využit
odborný potenciál obou stávajících OPŘO.
MŠMT se v této věci inspirovalo příklady zahraniční dobré praxe zejména z Finska a Saska. Finská
národní agentura pro vzdělávání, s obdobným vymezením působnosti, plní roli základního tělesa
pro implementaci cílů a opatření vzdělávací politiky, má v působnosti tvorbu a implementaci národního
kurikula a rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytování podpůrných služeb
pro vzdělávací sektor, včetně tvorby učebních a dalších materiálů (více viz Příloha).
Transformací NÚV a NIDV MŠMT dojde k:
•

lepšímu finančnímu ohodnocení odborníků,

•

sjednocení metodického a odborného řízení z centrální úrovně až na úroveň jednotlivých škol,

•

propojení toho, co se ve školách učí s tím, jak se to učí,

•

výraznému zlepšení řízení projektů spolufinancovaných s EU,

•

posílení kvality ekonomického a personálního zázemí organizace,

•

zefektivnění správy a využití nemovitého majetku státu v působnosti MŠMT,

•

vytvoření efektivní cesty k prosazování nových záměrů vlády a resortu v oblasti vzdělávání
(například „technika do škol“, odstraňování disparit v území, nová témata DVPP).

V transformované instituci bude možné:
•

využít optimálního řízení procesů až na úroveň jednotlivých škol,

•

vytěžit informace a data ze zpětné vazby z terénu do centra,

•

díky komunikaci s terénem a sociálními partnery z jednoho místa rychle a efektivně reagovat
na požadavky trhu práce ve všech jeho segmentech podle potřeb zaměstnavatelů.

Sloučením je docíleno výrazně vyšší efektivity v řízení instituce, ale i celého systému metodické
podpory pedagogického terénu. Právě silnější podpora škol v území, ve které se dá využít stávající síť
NIDV, je jedním z nejdůležitějších argumentů pro sloučení obou organizací. Sloučení umožní rozšíření
působnosti krajských pracovišť, které budou vykonávat komplexní podpůrnou činnost školám
a učitelům.
NPI bude postaven na pěti pilířích, které jsou znázorněny ve schématu níže. Na nich bude založena
moderní, dynamicky fungující instituce, využívající na maximum odborný potenciál stávajících
špičkových expertů. Pilíř Podpora prostupuje vertikální tematické pilíře horizontálně, kde je cílem
poskytovat metodickou podporu na národní i regionální úrovni.
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Pilíře činnosti Národního pedagogického institutu České republiky

Kurikulum
naplňující Strategii
2030
se zaměřením
na modernizaci
odborného
vzdělávání

Systémová
podpora
pedagogických
pracovníků

Poradenství pro
Kariérové
školy a školská
poradenství a
zařízení
další vzdělávání

další vzdělávání
pedagogů naplňující
strategická zadání
státu

řízení školského
s důrazem
poradenského
na hladký přechod
systému (včetně
absolventů
revizního pracoviště)
na trh práce

Podpora
metodická podpora škol a učitelů z centra i v území

Vymezení cílů a činností NPI bylo připraveno zástupci ministerstva, NÚV a NIDV (koordinační skupina
stanovená příkazem ministra). Za tímto účelem probíhala každý týden v období červenec až srpen
intenzivní jednání, na nichž se stanovovaly cíle transformované organizace a jednotlivé pilíře činnosti
a jejich obsahové vymezení. Tato jednání navázala na kroky MŠMT v přípravě fúze obou organizací.
Velmi detailně bylo projednáno propojení stávajících činností obou organizací včetně řešení duplicit či
nové agendy nutné k vyšší účinnosti v území. Na finální podobě jednotlivých pilířů se také podíleli
odborní pracovníci a experti na dané téma z obou organizací a ministerstva. Kromě pilířů se diskutovalo
navázání horizontálních témat jdoucích napříč jednotlivými pilíři. O procesu slučování byli také
informováni zaměstnanci obou organizací, se kterými se sešel management ministerstva. Výsledkem
prací je návrh náplně činností Národního pedagogického institutu včetně bližšího vymezení činností
v jednotlivých pilířích, které jsou rozepsány dále v této části materiálu.
Zatímco jednotlivé pilíře č. 1-4 definují hlavní vertikální činnosti NPI, pilíř č. 5 - Poskytování metodické
podpory na národní a krajské úrovni včetně poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým
pracovníkům – je horizontální a činnosti v něm obsažené se promítnou v činnostech organizace
komplexně. Pilíř č. 5 lze považovat za hlavní změnu v pojetí činnosti NPI spočívající v posílení jeho role
ve vztahu ke školám, ředitelům a učitelům.
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MŠMT

Základní vymezení jednotlivých pilířů
Pilíř 1.

Pilíř 2.

Pilíř 3.

Pilíř 4.

Kurikulum

Systémová podpora
pedagogických
pracovníků

Poradenství pro školy
a školská zařízení

Kariérové poradenství
a další vzdělávání

Koncepční úroveň

Tvorba strategických a koncepčních materiálů, specifikace prioritních oblastí podpory, včetně řízení jejich evaluace, vymezení
předpokládaného dopadu podpory a průběžný monitoring

NPI

národní
krajská

Implementační úroveň

Příprava podkladů pro zajištění jednotlivých pilířů, zajištění datových podkladů, sběr podnětů, analýzy, výkon činností.

Pilíř 5. Poskytování metodické podpory na národní a krajské úrovni včetně poskytování dalšího vzdělávání
pedagogickým pracovníkům
Příprava metodické podpory, rozvoj informačních zdrojů (portály), vzdělávání na národní úrovni, zahrnuje i aktivity IPs

Realizována v rámci krajských pracovišť, poskytování metodické podpory, zajištění vzdělávání na krajské/lokální úrovni,
zahrnuje i aktivity IPs
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Tvorba legislativy související s kurikulem



Tvorba koncepce kurikula, návrhy inovací kurikula



Řízení procesu tvorby kurikula



Tvorba koncepce metodické podpory kurikula, příprava inovací metodické podpory kurikula



Řízení procesu tvorby metodické podpory kurikula



Řízení monitoringu a evaluace kurikula v koordinaci s ČŠI



Příprava a řízení pokusných ověřování



Schvalování a vydávání kurikulárních dokumentů

NPI

národní

v

krajská

Implementační úroveň

Koncepční úroveň

MŠMT

Podrobný popis činností „Pilíř 1: Kurikulum“



Tvorba kurikulárních dokumentů podle zadání MŠMT



Návrhy postupů monitoringu a evaluace kurikula ve spolupráci s ČŠI



Tvorba metodických podpůrných materiálů ke kurikulu podle zadání MŠMT



Příprava vzdělávacích programů pro učitele na podporu implementace kurikula v krajích podle zadání MŠMT



Realizace monitoringu a evaluace kurikula podle zadání MŠMT a ve spolupráci s ČŠI



Realizace dílčích procesů pokusných ověřování podle zadání MŠMT



Správa a metodické řízení webového portálu ke kurikulu



Implementace metodické podpory kurikula v krajích – diseminace metodických materiálů, realizace vzdělávacích programů



Koordinace a metodické vedení subjektů DVPP podporujících implementaci kurikula v krajích



Rozvoj spolupráce a síťování škol (inovativních a excelentních v práci s kurikulem s ostatními) v kraji
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Tvorba legislativy související s pedagogickými pracovníky vč. stanovování kvalifikačních předpokladů



Tvorba koncepce DVPP vč. stanovení priorit MŠMT s celostátním či regionálním dopadem



Tvorba standardů v oblasti kvalifikačních studií, udělování akreditací a sledování kvality realizovaných akreditovaných kurzů



Tvorba koncepce odměňování pedagogických pracovníků vč. stanovení priorit odměňování ve vztahu k rozsahu a kvalitě činností PP



Stanovení rámce podpory pro pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky ve školství (zejm. profesní rozvoj, strategické řízení)

NPI

národní

v

krajská

Implementační úroveň

Koncepční úroveň

MŠMT

Podrobný popis činností „Pilíř 2: Systémová podpora pedagogických pracovníků“



Tvorba opatření k naplňování koncepce systémové podpory a priorit MŠMT pro vedoucí pracovníky ve školství v rámci jejich profesního
rozvoje (např. strategické řízení a plánování, začínající ředitelé, Stálá konference ředitelů, kvalifikační studia, systém online podpory aj.)



Tvorba opatření k naplňování koncepce systémové podpory a priorit MŠMT pro pedagogické pracovníky ve školství (metodické kabinety,
začínající a uvádějící učitelé, kariérní vzdělávání – kvalifikační a specializační studia aj.)



Koncepční práce související s realizací priorit MŠMT a naplňováním národních strategií



Zajištění datových podkladů, analýz souvisejících s realizací výše uvedených úkolů



Příprava obsahu vzdělávací nabídky, tvorba vzdělávacích programů zejm. pro vedoucí pracovníky a v oblasti kvalifikačních studií



Zajištění realizace vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků



Tvorba nástrojů metodické podpory pro vedoucí pracovníky ve školství vč. zajištění jejich implementace



Tvorba nástrojů a metodických materiálů pro pedagogické pracovníky vč. zajištění jejich implementace



Koordinace implementace metodické podpory a vzdělávacích programů realizovaných v krajských centrech podpory




Příprava a realizace nástrojů a metodických materiálů pro vybrané skupiny pedagogických pracovníků v oblasti strategického plánování



Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků



Implementace nástrojů metodické podpory pro pedagogické pracovníky



Implementace nástrojů metodické podpory v oblasti systémového řízení škol a strategického plánování



Podpora a rozvoj sítě metodických kabinetů na krajské a oblastní úrovni



Zajištění intenzivní komunikace a spolupráce všech relevantních aktérů vzdělávací politiky v územích

Metodické a koordinační zajištění metodických kabinetů

8

Podrobný popis činností „Pilíř 3: Poradenství pro školy a školská zařízení“

národní
krajská

Implementační úroveň

NPI

Koncepční úroveň

MŠMT

,



Tvorba legislativy související s poradenskými službami, prevencí rizikového chování, ústavní a ochrannou výchovou, preventivně
výchovnou péčí



Tvorba koncepce poradenského systému a poradenských služeb, řízení inovací poradenských služeb



Řízení poradenského systému



Tvorba koncepce primární prevence rizikového chování, ústavní a ochranné výchovy, preventivně výchovné péče



Metodické řízení aktérů primární prevence rizikového chování, ústavní a ochranné výchovy, preventivně výchovné péče



Tvorba koncepce hodnocení kvality poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních



Tvorba datových podkladů a analýz podle zadání MŠMT a ve spolupráci s ČŠI zaměřených zejména na poradenský systém a dále
na prevenci rizikového chování, ústavní a ochrannou výchovou, preventivně výchovnou péčí



Spolupráce na tvorbě koncepcí souvisejících s poradenským systémem, prevencí rizikového chování, ústavní a ochrannou
výchovou, preventivně výchovnou péčí



Příprava standardů souvisejících s poradenským systémem podle zadání MŠMT



Spolupráce na tvorbě a vyhodnocování implementace standardů souvisejících s prevencí rizikového chování, ochrannou
výchovou, preventivně výchovnou péčí podle zadání MŠMT



Příprava nástrojů a metodik pro oblast zvyšování dovedností a kompetencí pro poradenské pracovníky ŠPP a ŠPZ (PPP a SPC)



Příprava nástrojů a metodik pro oblast zvyšování dovedností a kompetencí v oblasti primární prevence



Příprava nástrojů a metodik pro oblast zvyšování dovedností a kompetencí v oblasti preventivně výchovné péče a ústavní a
ochranné výchovy v ČR podle zadání MŠMT



Příprava obsahů vzdělávací nabídky pro pracovníky ŠPP, ŠPZ, poskytovatele primární prevence, preventivně výchovné péče a
ústavní a ochranné výchovy podle zadání MŠMT



Spolupráce na evaluaci poskytování služeb ve spolupráci s ČŠI



Zabezpečení revizního pracoviště



Metodická podpora a profesní rozvoj pracovníků ŠPP, ŠPZ podle zadání MŠMT



Metodická podpora poskytovatelů primární prevence podle zadání MŠMT



Metodická podpora pracovníků v oblasti preventivně výchovné péče a ústavní a ochranné výchovy podle zadání MŠMT
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Legislativní role, zákon č.179/2006 Sb., metodické vedení, implementace zákona, koordinační role AOr



Tvorba koncepce systému podpory vybraných oblastí dalšího vzdělávání



Tvorba koncepce poskytování kariérového poradenství v celoživotní perspektivě



Koordinace NSK (proces tvorby PK)



Řízení procesů tvorby metodické podpory dalšího vzdělávání a kariérového poradenství



Řízení evaluace a monitoring oblasti dalšího vzdělávání a kariérového poradenství

NPI

národní

v

krajská

Implementační úroveň

Koncepční úroveň

MŠMT

Podrobný popis činností „Pilíř 4. Kariérové poradenství a další vzdělávání“



Rozpracování koncepce systému podpory vybraných oblastí dalšího vzdělávání a poskytování kariérového poradenství



Rozpracování metodické podpory dalšího vzdělávání a kariérového poradenství



Návrhy postupů evaluace a monitoringu oblasti dalšího vzdělávání a kariérového poradenství



Zajištění datových podkladů, sběr podnětů a zajištění analýz pro přípravu a aktualizaci koncepce podpory dalšího vzdělávání a
koncepce poskytování kariérového poradenství v celoživotní perspektivě



Příprava nástrojů a metodických materiálů pro oblast dalšího vzdělávání a kariérové poradenství



Správa Národní soustavy kvalifikací



Příprava metodické podpory včetně vzdělávací nabídky pro implementaci k krajích



Koordinace implementace kariérového poradenství v krajích



Koordinační centrum EQF a Europass



Koordinace subjektů relevantních pro oblast dalšího vzdělávání a kariérového poradenství v kraji



Implementace metodické podpory poskytovatelů kariérového poradenství v kraji včetně jejich vzdělávání, včetně DVPP



Podpora a rozvoj sítě autorizovaných osob v kraji a 10
využívání NSK jako nástroje dalšího vzdělávání a KP

3. Činnosti NPI ve vazbě na MŠMT, strategické dokumenty MŠMT a vlády
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Národní pedagogický institut je designován tak, aby jeho činnosti byly maximálně provázány s cíli
vznikající Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (S2030+). Externí expertní skupina v současné
době připravuje výchozí dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Ten obsahuje dva
základní strategické cíle, které odpovídají na otázku „Čeho chceme dosáhnout?“, a to SC1) Zaměřit
vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život a SC2)
Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělávání. První strategický cíl
směřuje k základnímu vymezení trendů a kompetencí potřebných pro úspěšný život, což reflektuje
samotný obsah vzdělávání a formy učení. Toto vymezení společně s implementační částí S2030+ dá
základní rámec pro revizi rámcových vzdělávacích programů ze strany ministerstva. Právě tvorba
a implementace revidovaných kurikulárních dokumentů je jedním ze základních pilířů nové organizace,
přičemž ta musí být propojena i s ostatními nosnými agendami nové organizace (především se
systémovou a metodickou podporou škol a pedagogických pracovníků v území). Je proto maximálně
účelné, že vymezení hlavních cílů pro revize probíhá v souběhu s definováním náplně nové organizace.
Druhý cíl – snížení vzdělávacích nerovností – je klíčové téma jdoucí napříč pilíři a činnostmi nové
organizace. Ačkoliv cílovou skupinou systémové podpory pedagogických pracovníků, školního
a školského poradenského systému, kariérového poradenství a poskytování metodické podpory jsou
všechny školy a jejich zaměstnanci, zvýšený důraz bude kladen na školy a pedagogy ze škol působících
ve znevýhodněných regionech a pracujících se žáky z marginalizovaných či jinak znevýhodněných
skupin. Pro ty má mít celá podpůrná struktura nové organizace nejvyšší přínos. Základním cílem má
být především zajištění rovných příležitostí a maximálního rozvoje vzdělávacího potenciálu každého
žáka.
Čtyři strategické linie dále rozpracovávají strategické cíle a dávají odpovědi na otázku „jak cílů chceme
dosáhnout?“. Zde je nutné zdůraznit především provázání ve dvou klíčových oblastech: SL2) Podpora
učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání a SL3) Zvýšení odborných kapacit, důvěry
a vzájemné spolupráce. Podpora pedagogických a dalších pracovníků ve vzdělávání se odráží ve dvou
pilířích nové organizace (Systémová podpora pedagogických pracovníků, Řízení školského a školního
poradenského systému), skrze které budou realizována opatření vydefinovaná strategickými
dokumenty. Strategická linie 3 vymezuje, jakým způsobem může ministerstvo docílit zvýšení důvěry
a vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání. Jedním z hlavních nástrojů je intenzivnější práce
ministerstva a jim řízených organizací v území, tedy blíž školám a zřizovatelům. To je hlavním smyslem
personální posílení sítě krajských pracovišť. Síť nové organizace bude mít daleko širší působnost a bude
zčásti sloužit také jako střední článek podpory školám, který má napomoci lepší komunikaci a
spolupráci centra s dalšími aktéry ve vzdělávacím systému. Za tímto účelem budou využity také některé
IPs, kde je podpora v této oblasti již zahrnuta.

Dlouhodobý záměr pro období 2019-2023
Nové pojetí Národního pedagogického institutu tematicky vychází z potřeby zlepšení práce v území a
rozvoje inovací ve vzdělávání vyjádřené v koncepčních dokumentech MŠMT. Cílem fúze je zajistit
systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech,
kde podstatným prvkem nové organizace budou její regionální centra podpory pedagogů.
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V Dlouhodobém záměru pro nadcházející období 2019-2023 stanovuje MŠMT v oblasti politiky
regionálního školství následující klíčové strategické cíle:
1. Více peněz za kvalitní práci pedagogů
2. Provést revizi kurikula a podpořit implementaci inovovaných RVP do škol
3. Zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku
řízení.
Nově koncipovaná struktura nastupující organizace pomůže v souladu s uvedenými cíli zajistit zejména
podmínky pro zvyšování kvality práce pedagogů, a to prostřednictvím podpory a realizace dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, metodických kabinetů, podporou strategického řízení, zvýšenou
podporou vedoucím pracovníkům školství či začínajícím učitelům.
Propojení agend tvorby kurikula a profesního rozvoje pedagogů má za cíl otevřít přímou cestu změn
a inovací kurikula k pedagogům prostřednictvím vzdělávacích programů a síťování škol. Zároveň by se
nemělo jednat o jednosměrný proces, protože nové nastavení organizační struktury umožní také lépe
napojit inovace kurikula i tvorbu metodických a podpůrných materiálů ke kurikulu na potřeby škol.
V rámci Národního pedagogického institutu budou posílena krajská pracoviště, která by měla posílit
metodickou a vzdělávací podporu v daném kraji a dále se aktivně podílet na zajištění intenzivní
komunikace a spolupráce všech relevantních aktérů vzdělávací politiky v územích. Cílem krajských
pracovišť bude také zajistit koordinovaným způsobem kariérové poradenství v prostředí škol.
Příprava nástrojů a metodik pro poradenské pracovníky, pro oblast zvyšování dovedností a kompetencí
v oblasti primární prevence, preventivně výchovné péče a ústavní a ochranné výchovy vedená
z centrální úrovně najde uplatnění v metodické podpoře realizované prostřednictvím krajských center
a v programech profesního rozvoje pracovníků školských poradenských pracovišť i školských
poradenských zařízeních, poskytovatelů primární prevence, preventivně výchovné péče a ústavní
a ochranné výchovy.

Inovační strategie
Záměry formulované ministerstvem v nadresortní vládní Inovační strategii vyjadřují některé z hlavních
obsahových směrů rozvoje základního a středního vzdělávání v České republice, které bude nová
organizace systematicky podporovat. Zcela zásadní bude digitalizace vzdělávání a rozvoj digitálních
kompetencí pedagogů, což je základním předpokladem potřebné podpory rozvoje informatického
myšlení a digitální gramotnosti žáků. Zároveň se jedná o nezbytnou podmínku moderního pojetí výuky
související s technikou a technologickou kreativitou. Zejména inovace v oblasti ICT bude nastupující
organizací podpořena metodickými kabinety, a to od národní úrovně až po oblastní úroveň.
K implementaci inovační strategie bude významně přispívat podpora spolupráce škol a firem, vč.
modernizace odborného vzdělávání, rovněž zahrnuta v plánovaných činnostech nastupující
organizace.
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Provázání činností NPI na změnu systematizace MŠMT k 1. 1. 2020
Důležitou součástí věcného posouzení činností NÚV a NIDV byla rovněž jejich provazba na zamýšlené
úpravy činností ministerstva k 1.1.2020, které se primárně zaměří na oblast legislativy, řízení
metodické podpory škol a zřizovatelů, koncepční a strategickou činnost a komplexní řízení oblasti
vzdělávání. Posílení těchto činností a jejich zajištění ministerstvem umožní lepší koordinaci
a srozumitelnost kroků resortu vůči školám i zřizovatelům. Podrobnější popis rozdělení působnosti
mezi MŠMT a Národní pedagogický institut je uveden předchozí kapitole a v jednotlivých pilířích
činnosti.
Národní pedagogický institut bude v souladu s tímto rozdělením a dalšími pokyny a na základě Plánu
hlavních činností pro daný kalendářní rok naplňovat konkrétní úkoly a zadání ministerstva vyplývající
zejména ze strategických dokumentů (zejména Inovační strategie vlády, Dlouhodobého záměru
rozvoje vzdělávání na roky 2019-2023 nebo připravované Strategie vzdělávací politiky 2030+).
Tyto změny se promítnou také do organizační struktury ministerstva v oblasti regionálního školství
a jeho řízení. To se projeví zejména ve změně kompetencí a úpravě činností jednotlivých útvarů, které
budou reflektovat upravená zadání působnosti a ministerstva. Nově bude posílena oblasti řízení
lidských zdrojů ve vzdělávání a řízení metodické pomoci školám a zřizovatelům.

Základní parametry a rámcové vymezení podoby organizační struktury NPI
Organizační struktura NPI bude reflektovat jednotlivé pilíře činnosti nové organizace. Ve svém
důsledku to ale neznamená, že každý pilíř bude představovat jednu větší jednotku v rámci sloučené
organizace. Při přípravě organizační struktury bude dále postupováno obdobně jako doposud za
účelem silného provázání dílčích činností tak, aby došlo ke skutečnému propojení obou stávajících
organizací. Samostatnou jednotkou nicméně bude sekce, která zahrne všechny současné IPs tak, aby
byly projektově řízeny a byla sledována maximální efektivita a správnost jejich ukončení.

Přílohy
Příloha č. 1 – Rozdělení klíčových rolí v systému mezi MŠMT, ČŠI, CZVV a NPI
Příloha č. 2 – Instituce zpracovávající a implementující kurikula v evropských zemích

V Praze dne 27. 8. 2019
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