
STRATEGICKÝ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 2030 

               je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. 

 Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný             

po sociální, ekonomické i environmentální stránce.                                           

VZDĚLÁVÁNÍ 

Současný svět se velmi významně proměňuje. Jak přibývá inovací i zcela nových pracovních 

příležitostí, mění se nároky na sumu znalostí a schopností, které musí moderní člověk zvládat. Lidé 

očekávají od vzdělání širší záběr, schopnost kritického myšlení a schopností orientovat se a zvládat 

změny. 

Vzdělávací systém musí rozvíjet kognitivní schopnosti a praktické kompetence pro nakládání se 

světem, poskytovat všeobecné vzdělání a rozvíjet dovednosti, jak se znalostmi pracovat (etiku, logiku, 

systémové a kritické myšlení). Zásadní bude ovládání cizích jazyků. Tato schopnost je nejen 

nástrojem pracovní mobility, ale i součástí všeobecného vzdělání a praktických dovedností, které jsou 

předpokladem orientace v globalizovaném světě. Obdobně důležité je osvojení evropských kulturních 

hodnot. 

Vzdělávací instituce musejí být otevřené spolupráci. Jednak zapojením různých forem vzdělávání a 

různých vzdělávacích institucí, jednak spoluprací s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí. 

Rozšiřovat se musí i rozmanitosti aktivních a participativních vzdělávacích postupů a metod, a to 

s ohledem na budoucí zapojení jedince do společnosti. Jde zejména o konstruktivistické pojetí výuky, 

systémové myšlení a pěstování schopnosti adaptace na změnu včetně odolnosti (resilience). 

Důležitým tématem je vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Bude provedena revize obsahu kurikulárních 

dokumentů a důležité místo v nich zaujme aktivní občanský, profesní i osobní život – zvládání a 

ovlivňování změn a porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a 

globálních, minulých a budoucích procesů a aktivizující participativní metody zaměřené na vlastní 

iniciativu žáků. 

Cíl: Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a 

podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. 

o Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v 

útlém věku na talentované a netalentované a omezuje závislost vzdělávacích drah a 

výsledků na jejich socioekonomickém zázemí. 

o Systém vzdělávání podporuje učitele, učitelky a další vzdělavatele, aby ve vzdělávání 

dokázali přinášet potřebné změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání v 

měnícím se světě. Je otevřený intenzivnímu kontaktu s reálným světem a zapojuje 

všechny aktéry ve vzdělávání. 

o Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji přenositelných kompetencí, 

potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Systém zahrnuje přiměřený 

všeobecný základ nezbytný pro další vzdělávání, zapojení do společnosti i pro 

porozumění vzájemné provázanosti současného světa. 

o Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje 

se jak na profesní vzdělávání, tak i na vzdělávání v oblasti přenositelných dovedností. 


