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S novým školním rokem opět
přicházejí změny. Letos však
nejsou zásadní

Z mírněna je také takzvaná pamlsková vyhláška, ve škol-
ních bufetech se mohou například opět prodávat celozrn-
né housky se šunkou nejvyšší jakosti a sýrem. Učitelé pak

dostanou od nového roku přidáno.
Poslanci naopak odmítli nárok na přijetí do školky pro dvoule-

té děti. Podle původního návrhu by školky musely zajistit místa
i pro mladší než tříleté děti od roku 2020. Kritici povinnosti ale
poukazovali na to, že tak malé děti by měly být v péči rodičů, 
na nedostatek míst v mateřských školkách v některých oblastech 
i na nedostatek personálu a na fi nanční zatížení obcí, které školky 
zřizují. Poslanecká novela tak prakticky zachová nynější stav 
dobrovolnosti přijímání dvouletých dětí. Výslovně stanoví, že
pro jejich přijetí do mateřských školek není právní nárok. 

Financování podle odučených hodin se odkládá
Start reformy fi nancování regionálního školství se novelou oddálí
na září 2019. Naplno začne fungovat podle předlohy od ledna 
2020. Odklad má usnadnit náběh na fi nancování podle počtu
odučených hodin a vzdělávacích programů, nikoli pouze podle
počtu žáků jako nyní. 

Nový systém fi nancování by měl být spravedlivější a zohlednit
rozdíly ve velikosti a oborové struktuře škol v krajích.

„Ředitelé škol by velmi uvítali, kdyby měli možnost si před
plnou změnou systému tu reformu takzvaně osahat a vyzkou-
šet,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
hlavní důvod, proč podpořil rozložení reformy do dvou let.

Už od září 2019 dostanou školy peníze navíc na dělení vy-
učovacích hodin, od ledna pak bude reforma spuštěna naplno. 
Rozpočet na příští rok přitom počítá s výdaji na část změn
souvisejících s reformou fi nancování, kromě dělení hodin také 
na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami a překryvy 
učitelek v mateřských školách.

Pamlsková vyhláška bude od září mírnější
Od září se změnily limity obsahu tuků, cukrů a soli v prodá-
vaných výrobcích. Ministerstva školství a zdravotnictví totiž
zmírnilo po dvou letech takzvanou pamlskovou vyhlášku.

„Původní vyhláška byla skutečně velmi přísná a podle nasta-
vených limitů si děti nemohly koupit ani tvaroháček nebo rohlík
s máslem. Proto jsme se domluvili, že to změníme,“ sdělil ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch.
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Novinkami školního roku 2018/2019 jsou například nárok na přijetí do mateřské školy se
podle novely školského zákona rozšiřuje na děti tříleté a starší, obec má zároveň povinnost
zajistit podmínky pro vzdělávání těchto dětí.

Děti si tak budou mohou ve škole koupit například celozrnné
pečivo, obložené chleby s kvalitní šunkou a sýry, koblihy nebo 
tvarohové dezerty. Stále ale platí zákaz prodeje slazených nebo 
energetických nápojů. S původní pamlskovou vyhláškou některé 
školy nesouhlasily, děti si prý sladkosti kupovaly jinde.

„Vyhláška neměla smysl. Školní bufety se kvůli tomu pozavíra-
ly, ale efekt měla nulový,“ myslí si Petr Novotný z Blanska, který 
má na prvním stupni základní školy dvě děti.

Platy učitelů by mohly vzrůst o 15 procent
Učitelé by se mohli dočkat důstojnějších platů. Rozpočet minis-
terstva školství na příští rok počítá s růstem platů učitelů i nepe-
dagogických pracovníků. Mělo by na ně jít o 16,4 miliardy korun 
víc než letos. Navrhované posílení platů by podle ministerstva 
fi nancí mělo stačit na růst platů pedagogů o 15 procent a nepeda-
gogických zaměstnanců ve školství o šest procent.

Průměrný plat učitele je podle ekonomů z think tanku IDEA 
zhruba o třetinu nižší než průměrný výdělek vysokoškolsky 
vzdělaného zaměstnance státní sféry. Za poslední rok se změnilo
jen velmi málo, přestože pedagogové viděli na konci loňského
roku na svých výplatnicích o pár tisíc víc. Podle údajů MŠMT si
učitel s praxí kratší než 12 let loni vydělal měsíčně 24 020 korun
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Rodiče s prvňáčky procházejí 
při zahájení nového školního
roku špalírem vyučujících
do budovy školy Mozartova
v Olomouci. 
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hrubého, po listopadovém zvýšení o 15 procent se mu plat zvedl
o 3600 korun. Ve srovnání s ekonomicky nejvyspělejšími země-
mi OECD se ale stále drží na nejnižší příčce. 

Vysoké školy dostaly odklad
Oprávnění vysokých škol poskytovat stávající studijní programy 
se prodlouží zhruba o pět let. Poslanecká novela o studijních pro-
gramech reaguje na úpravu vysokoškolského zákona. Ta zavedla
nový systém akreditací, přičemž části studijních programů by 
platnost původních souhlasů skončila v srpnu příštího roku. 

Podle původních předpokladů mělo podávání žádostí o akredi-
tace vrcholit ve druhé polovině loňského roku, aby vysoké školy 
dostaly oprávnění k zajišťování prakticky všech nových studijních
programů do konce letošního roku a mohly vypsat přijímací řízení
na akademický rok 2019/2020, napsali autoři nynější novely 
v důvodové zprávě. Podle nich se však ukázalo, že nejvíce žádostí
přijde Národnímu akreditačnímu úřadu letos a příští rok.

„Lze odhadovat, že se včas nepodaří akreditovat strukturu
nových studijních programů na všech vysokých školách,“ stojí
v důvodové zprávě. Předloha by současné akreditace prodlou-
žila do konce roku 2024, a to jak u programů, jimž měly skončit 
v srpnu příštího roku, tak ostatním, které byly schváleny na delší
dobu.   Alena Adámková

Studujte prestižní postgraduální programy!
— LL.M. – Ochrana informací
— LL.M. – Alternativní řešení sporů
— LL.M. – European Business Law
— MBA – Management a kybernetická bezpečnost
— MPA – Bezpečnostní a krizový management
— MPA – Veřejná správa a lidské zdroje

www.cevroinstitut.cz

 Kvalitní vzdělání
                na prvním místě!
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9.
!GDPR – jsou odborníci

stále nedostatkovým
zbožím?
V květnu letošního roku vstoupilo v účinnost GDPR (General Data

Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

a způsobilo revoluci v této oblasti. GDPR se dotýká každého, kdo

shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Míří tak na fi rmy, instituce

i jednotlivce. V případě porušení tohoto nařízení hrozí subjektům

milionové pokuty.

GDPR mimo jiné stanovuje i povinnost jmenovat DPO – Data Protection

Offi  cer, pověřence pro ochranu osobních údajů. Asi největším problémem

je nedostatek odborníků na informační bezpečnost, ochranu osobních

údajů zvláště. Na trhu aktuálně chybí odhadem více než 70.000 DPO.

Jednou z mála vysokých škol, kde můžete v ČR získat vzdělání tohoto

druhu, je CEVRO Institut. Na trhu jsou samozřejmě desítky rychlokurzů,

nicméně pokud se zájemce potřebuje skutečně vzdělat, tato cesta není 

ideální. Zde je navíc výhodou, že kromě odborného vzdělání a teorie,

získají studenti zkušenosti z praxe. Postgraduální vzdělávací program

LL.M. – Ochrana informací na této VŠ nabízí úspěšně již druhým rokem.

Absolventi získají právní a manažerské znalosti z oblasti ochrany

informací, Compliance managementu, trestní odpovědnosti právnických

osob, kybernetické a informační bezpečnosti. Hlavními odbornými garanty

jsou Mgr. Eva Škorničková, expertka na GDPR a členka Pracovní skupiny

Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti GDPR, a Ing. Aleš Špidla, prezident

Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), jenž se

podílel na koncepci strategie kybernetické bezpečnosti ČR.

Mimo postgraduální programy, které jsou úzce specializované

a zaměřené na aktuální problematiku, nabízí VŠ i standardní bakalářské

a magisterské obory se zaměřením na právo, politologii, mezinárodní 

vztahy, ekonomii a bezpečnost.

Konec 1. pololetí: 
čtvrtek 31. ledna 2019

Konec 2. pololetí: 
pátek 28. června 2019

Zahájení dalšího školního 
roku: pondělí 2. září 2019

Prázdniny a svátky 
v rámci školního roku

Den české státnosti pátek 
28. září 2018

Podzimní prázdniny 
a Den vzniku samostatného 
československého státu 

neděle 28., pondělí 29., 
úterý 30. října 2018

Den boje za svobodu 
a demokracii sobota 
17. listopadu 2018

Vánoční prázdniny 
sobota 22. prosince 2018 
- středa 2. ledna 2019, 
vyučování začíná ve 
čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny 
pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny týden 
dle okresů v rozmezí od 

4. února do 
17. března 2019

Velikonoční prázdniny 
+ Velikonoční pondělí 
čtvrtek 18. a pátek 
19. dubna, pondělí 
22. dubna 2019

Svátek práce středa 
1. května 2019

Den vítězství středa 
8. května 2019

Hlavní prázdniny 
sobota 29. června 
až neděle 1. září 2019

ORGANIZACE A PRÁZDNINY 
ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019:

Fo
to

 p
ro

fi m
ed

ia
.c

z 
 

Fo
to

 n
a 

tit
ul

ní
 s

tr
an

ě 
ro

fi m
ed

ia
.c

z 
4x

29
37
61
/1
7

ED18091117.indd   19 10.9.2018   15:07:14


