
Výhledy do 
budoucnosti inkluzivní 
politiky z pohledu OP 
JAK dál?



Téma příspěvku

Něco končí..

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Jiné začíná..

Operační program Jan Amos Komenský



Co je cílem?

„Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je 

podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na 

znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a 

rozvíjející potenciál každého jednotlivce.“



JAK?

• není revolucí, ale evolucí.

• navazuje na úspěšný program Výzkum, vývoj a vzdělávání, přičemž jím podpořené

oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího programu, který dále

prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti

vzdělávání.

• bude realizovat intervence lépe provázané se vzdělávací politikou státu.

• je tvořen společně s připravovanou Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+.



Východiska
• Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na roky 2016–2020 

a Strategický záměr pro oblast VŠ na období od roku 2021

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023

• Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020 

a Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+

• Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (2014–2020) a Národní 

výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2021+ (tzv. Národní RIS3 strategie)

• Inovační strategie ČR 2019–2030

• Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022 a její aktualizace

• Iniciativa Průmysl 4.0 

• Digitální Česko

• Strategie regionálního rozvoje

• Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 

kraje

• Další analýzy a výstupy evaluací OP VVV



Oblasti podpory OP JAK

• Přetrvávající nerovnosti ve vzdělávání

• V oblasti nerovností navazuje OP JAK na intervence vzešlé z OP VVV. Rozdílem je

odlišné prostředí, které vykazuje výrazný posun v oblasti odstranění formálních

i neformálních bariér.

• Nutnost modernizace metod, forem a obsahu vzdělávání

• Zásadní inovaci přinesou intervence zaměřené na potřebu přizpůsobení prostředí ve

kterém vzdělávání probíhá a na změnu vzdělávacích obsahů i způsobů jejich

předávání.

• Nedostatečná podpora pedagogických pracovníků a škol

• Ve smyslu Strategie vzdělávací politiky jde spíše o linii, v rámci které vytvoříme

podmínky umožňující dosažení předešlých dvou specifických cílů.



Most k úspěchu

• Jak na nerovnosti ve vzdělávání (přesné znění specifického cíle)?

• 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.



OP JAK přispěje ke snížení vzdělanostních nerovností, k maximalizaci rozvoje potenciálu 

každého jednotlivce a ke snížení studijní neúspěšnosti s cílem:

• Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání se zaměřením

na spravedlivé a rovné šance a přístup ke kvalitnímu vzdělání všech dětí, žáků a studentů.

o Snížení mezikrajové i vnitrokrajové diferenciace kvality vzdělávací soustavy.

o Posílení kvality vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy.

o Posílení kvalitního a dostupného vzdělání dětí, žáků a studentů ze sociálně znevýhodňujícího

prostředí.

o Posílení schopnosti vzdělávací soustavy a spolupracujících služeb včasně identifikovat negativní

dopady rodinného prostředí na vzdělávací výsledky a za využití vhodných opatření je i ve vazbě

na snižování sociopatologických jevů ve vzdělávání minimalizovat.

• Maximalizovat rozvoj potenciálu každého jednotlivce po celý život s ohledem na jeho specifické

potřeby a nadání.

• Snížit podíl předčasných odchodů ze vzdělávání a studijní neúspěšnost, zefektivnit systematickou

práci se zájemci o studium na vysokých školách.

Přetrvávající nerovnosti ve vzdělávání



OP JAK přispěje ke zvýšení atraktivity učitelské profese, k profesnímu rozvoji vedení škol

a k prohloubení profesních kompetencí s cílem:

• Zatraktivnit učitelskou profesi prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory

začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.

o Zlepšit přípravné profesní vzdělávání v kontextu dynamicky se měnících podmínek za reflexe

vývoje vzdělávací soustavy.

o Zlepšit podmínky pro pedagogickou práci školy za využití pedagogické diagnostiky a tomu

odpovídající vzdělávací a výchovné strategie, formativního hodnocení a sebehodnocení.

Nedostatečná podpora pedagogických 

pracovníků a škol



• Snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání.

• Snížení studijní neúspěšnosti a podílu předčasných odchodů ze vzdělávání.

• Zvýšení počtu pedagogických i nepedagogických a akademických i neakademických 

pracovníků, kteří budou připraveni pro práci s heterogenní skupinou.

• Nastavení designu  při vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výsledkem intervencí bude:



• Snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř 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 za cílené podpory nadaných dětí, žáků a studentů.

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

školní docházky.

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

propasti.

Příklady aktivit



• 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, 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.

Příklady aktivit



• pedagogičtí pracovníci

• nepedagogičtí pracovníci

• vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé

• vysoké školy a součásti vysokých škol 

realizující studijní programy připravující 

budoucí pedagogické pracovníky

• pracovníci České školní inspekce a 

školských poradenských zařízení

• děti, žáci a studenti VOŠ

• rodiče dětí a žáků (případně zákonní 

zástupci), veřejnost

• ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (NNO, 

poskytovatelé DV, DVPP apod.)

• akademičtí a neakademičtí pracovníci 

vysokých škol

• studenti VŠ se specifickými potřebami

• studenti VŠ

• zájemci o studium na VŠ

Příklady aktivit



Nebudeme v tom sami

MPO
OP K

MPSV
OP Z+

MMR
IROP



A jak dál? 

2018

KVĚTEN

Evropská komise
zveřejnila návrhy

víceletého
finančního

rámce a nařízení

2019

ÚNOR

Vláda ČR schválila
architekturu OP
pro programové 

období 2021+

Předložení návrhu 
textu OP JAK 

MMR

2020

LEDEN

Předložení Dohody 
o partnerství

a OP JAK 
ke schválení 

vládě ČR

2020

BŘEZEN

Vydání nařízení 
2021+ (EK)

a Jednotného 
národního rámce 

(MMR)

2020/
2021

Předložení Dohody 
o partnerství
k podpisu EK 

a předložení OP JAK 
ke schválení EK

2020/
2021

Zahájení 
OP JAK 

(v závislosti na přípravě 
související dokumentace)

2021



Děkuji Vám za pozornost

Lukáš Seifert

lukas.seifert@msmt.cz

Další informace o OP JAN AMOS KOMESKÝ 

jsou dostupné na webových stránkách

https://opvvv.msmt.cz/2021-plus


