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• Klesá počet žáků nastupujících do 1. tříd, celkový počet žáků ZŠ ale nadále 
roste. Zastavil se také propad počtu žáků na SŠ. 

 

• Celkový počet žáků základních škol však bude nadále růst, na 1. stupni 
základních škol předpokládáme ve školním roce 2018/19 nepatrné snížení 
počtu žáků, na 2. stupni základních škol by měl počet žáků růst minimálně 
do roku 2020. Celkově se na základních školách předpokládá nárůst počtu 
žáků přibližně o 15,1 tis. ve srovnání se školním rokem 2017/18.  

 

• Na středních školách by se mělo ve školním roce 2018/19 vzdělávat v denní 
formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s 
výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou cca 395,5 tis. 
žáků, což je přibližně o 2,8 tis. žáků více než v předchozím školním roce; 

Školní rok 2018/2019 



3 

100% 

102% 
103% 

105% 
106% 

110% 

116% 

122% 

133% 

138% 
136% 

134% 

123% 123% 

121% 

y = 225138x-0,217 

1,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

180 000 

200 000 

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 

P
ro

c
e
n

tn
í 

p
o

d
íl
 1

5
le

tý
c
h

 v
ů

č
i 

ro
k
u

 2
0
1
5

 

P
o

č
e
t 

1
5
le

tý
c
h

 

Vývoj 15letých  – zdroj statistika NÚV 

V oborech středního odborného vzdělání s 
maturitní zkouškou by se mělo vzdělávat 
přibližně 178,3 tis. žáků (cca o 1,2 tis. žáků 
více než v předchozím školním roce). 
  
V oborech středního vzdělání a středního 
vzdělání s výučním listem asi 86,5 tis. žáků 
(cca o 200 žáků více než v předchozím 
školním roce). 

V následujících letech bude postupně  
přicházet více žáků do SŠ než nyní 

Demografický vývoj 
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Domovy mládeže ve školním roce 2017/2018  (2016/2017) 
 

Počet domovů mládeže   382  (383) 

 samostatných     42     (37) 

 při škole   341  (348) 

 

Lůžková kapacita   53 689  lůžek (34 613) 

 v samostatných DM    6 560 lůžek   (6 028) 

 při škole   45 599 lůžek (28 585) 

 

Internáty ve školním roce 2017/2018 
Počet internátů   74 

Lůžková kapacita  3 497 lůžek  

Statistické údaje 
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Vývoj počtu žáků vstupujících do SŠ 

Graf 2: Vývoj podílů žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií 

do vyššího stupně), vč. žáků neveřejných škol a žáků se zdravotním postižením 
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Šablony pro školská výchovná a ubytovací zařízení 

• 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč) 

• Dotazníkové šetření při vstupu a výstupu (evaluace) 

 

Aktivity pro domovy mládeže a internáty 

• Personální podpora 

• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů DM 

• Aktivity rozvíjející ICT v DM 

• Extrakurikulární a rozvojové aktivity DM 

• Spolupráce s rodiči žáků DM a veřejností 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. 
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• Školská zařízení nevyplňují dotazníkové šetření prostřednictvím IS P-
KAP, ale ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login, a to od 
data vyhlášení výzvy do data konce příjmu žádostí o podporu.  

 

• Po vyplnění dotazníku dojde automaticky k jeho vyhodnocení 
a k vygenerování výstupu pro vstup do projektu Šablony pro SŠ a 
VOŠ II. Výstup z dotazníkového šetření je povinnou přílohou žádosti 
o podporu. 

 

• Škola/školské zařízení si povinně volí minimálně jednu šablonu 
z minimálně jedné oblasti, která bude v dotazníkovém šetření 
vyhodnocena jako nejslabší. Volba minimálně jedné šablony dle 
uvedeného bude předmětem kontroly přijatelnosti projektu. 
Pokud škola/školské zařízení šablonu/y dle výše uvedeného 
nezvolí, bude žádost o podporu vrácena k přepracování.  

 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. 

https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login


8 

• Školy/školská zařízení, které budou nově zařazeny do 
školského rejstříku, mohou vyplnit dotazník a podat 
projektovou žádost po nejméně tříměsíční činnosti 
školy/školského zařízení a současně až bude počet jejich 
dětí/žáků/účastníků zveřejněn u vyhlášené výzvy na 
webu MŠMT. K vyplnění dotazníku se školy musí samy 
přihlásit na adresu dotazyZP@msmt.cz. Pokud dojde ke 
sloučení škol/školských zařízení, již předtím vyplnily 
dotazník, bude se vycházet z vyhodnocení již vyplněných 
dotazníků. 

•   
 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. 

mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz
mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz
mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz
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Personální podpora 

– Školní asistent – personální podpora DM 

– Školní speciální pedagog – personální podpora DM 

– Školní psycholog – personální podpora DM 

– Sociální pedagog – personální podpora DM 

– Školní kariérový poradce – personální podpora DM 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů DM 

– Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin 

– Vzdělávání pedagogického sboru DM zaměřené na inkluzi – vzdělávací 
akce v rozsahu 8 hodin 

– Vzájemná spolupráce pedagogů DM 

– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

– Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v DM 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. 
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Aktivity rozvíjející ICT v DM 

– Využití ICT ve vzdělávání v DM 

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity DM 

– Klub pro žáky DM 

– Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem 

– Projektový den v DM 

– Projektový den mimo DM 

 

Spolupráce s rodiči žáků DM a veřejností 

– Komunitně osvětová setkání 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. 
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Šablony pro SŠ a VOŠ II. 
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Marta STARÁ  
vedoucí  oddělení odborného vzdělávání  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 
118 12  Praha 1 
E-mail: marta.stara@msmt.cz  
www: http://www.msmt.cz 
  

Děkuji Vám za pozornost 
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