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P?ed?kolní
za?ízení, ?kolská
za?ízení,
základní ?koly,
st?ední ?koly

Získávání
kvalifikací
v systému
dal?ího
vzd?lávání

Vysoké ?koly

Uznávání
odborné
kvalifikace

Zákon ?.
111/1998 Sb.,
zákon o
vysokých
?kolách

Zákon ?.
561/2004 Sb.,
?kolský zákon

Koncepce
podpory
mláde?e na
období
2014-2020

Strategie celo?ivotního u?ení ? R (2007-2015) / Implementa?ní plán (2009)

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Ak?ní plán podpory odborného vzd?lávání (2008-2015)

Koncepce
státní podpory
sportu v ? R
(2011)

Strategie vzd?lávání pro udr?itelný rozvoj ? R (2008-2015) / Opat?ení pro roky 2011 a 2012
Národní ak?ní plán
inkluzivního vzd?lávání
(2010-2013)
Plán opat?ení pro výkon
rozsudku ES pro lidská práva v
p?ípadu D. H. a ostatní proti ? R
"Rovné p?íle?itosti" (2012)

Zám?r rozvoje
?tená?ské a
matematické
gramotnosti v
základním
vzd?lávání
(2013-2018)

Národní strategie
primární prevence
rizikového chování
d?tí a mláde?e na
období 2013-2018

V?dní
politika,
výzkum a
vývoj

Zákon ?.
115/2001 Sb.,
o podpo?e
sportu

Koncepce v?asné pé?e o d?ti ze sociokulturn? znevýhod?ujícího
prost?edí v oblasti vzd?lávání (2004) / Ak?ní plán realizace Koncepce (2009)

DAL? Í ZÁKONY V GESCI
MINISTERSTVA

Státní pé?e
o d?ti a
mláde?

T?lesná
výchova,
sport,
turistika a
sportovní
reprezentace
státu

Dlouhodobý zám?r vzd?lávací a
v?decké, výzkumné, vývojové a
inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
2011-2015 / Aktualizace pro rok
2015

Plán podpory
rozvoje sportu
v letech
2015-2017

Meziresortní
koncepce
mezinárodní
spolupráce ve
výzkumu a
vývoji ? R do
roku 2015
Meziresortní
koncepce
podpory
velkých
infrastruktur pro
výzkum a vývoj
do roku 2015

Strategie vzd?lávací politiky ? R do roku 2020
Koncepce podpory
Dlouhodobý
Strategie
Ak?ní plán
rozvoje nadání a pé?e
zám?r vzd?lávání
digitálního o nadané na období let
inkluzivního
a rozvoje
vzd?lávání na vzd?lávání
2014-2020
vzd?lávací
do roku
období
soustavy ? R
Koncepce rozvoje ICT
2020
2016-2018
(2015-2020)
ve vzd?lávání
2009-2013
Ak?ní plán opat?ení ke vzd?lávání romských
Datová informa?ní
d?tí, ?ák? a student? na období 2015-2017
základna resortu
?kolství
Zákon ?. 109/2002 Sb., o
výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy
ve ?kolských za?ízeních a
o preventivní výchovné
pé?i ve ?kolských
za?ízeních

Zákon ?. 306/1999
Sb., o poskytování
dotací soukromým
?kolám, p?ed?kolním a
?kolským za?ízením

Zákon ?. 563/2004
Sb., o pedagogických
pracovnících

Dlouhodobý zám?r vzd?lávací a
v?decké, výzkumné, vývojové a
inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
2016-2020 / Aktualizace pro rok
2016
Rámec rozvoje vysokého ?kolství
do roku 2020
Zákon
48/1990 Sb.,
Zákon ?.
o zm?n?
163//1990 Sb.,
názvu
o
Univerzity
bohosloveckých
J.E.Purkyn? v
fakultách
Brn?
Zákon ?.
375/1992 Sb.,
o zm?n?
názvu V?
veterinární v
Brn?

Zákon ?.
404/2000 Sb.,
o z?ízení
Univerzity
T.Bati ve Zlín?

Zákon ?.
181/1990
Sb., o
zru?ení V?
SNB

Zákon ?. 46/1994 Sb., o
zm?n? názvu V?
chemickotechnologické v
Pardubicích

Zákon ?.
214/2004 Sb.,
o z?ízení
Univerzity
obrany

Zákon ?. 314/
1991 Sb., o
z?ízení
Jiho?eské
univerzity ...

Zákon ??.
192/1994 Sb.,
o zm?n?
názvu
n?kterých
vysokých ?kol

Zákon ?.
Zákon ?.
162/2006 Sb.,
375/2004 Sb.,
o z?ízení V?
o z?ízení V?
technické a
polytechnické
ekonomické v
Jihlava
? .Bud?jovicích

Zákon ?.
179/2006 Sb.,
zákon o
uznávání
výsledk?
dal?ího
vzd?lávání

Zákon ?.
18/2004 Sb.,
zákon o
uznávání
odborné
kvalifikace

Zákon ?.
364/2000 Sb., o
zru?ení Fondu
d?tí a mláde?e

Zákon ?. 130/2002
Sb., zákon o
podpo?e výzkumu,
experimentálního
vývoje a inovacích
Zákon ?. 341/2005
Sb., o ve?ejných
výzkumných
institucích
Zákon ?. 227/2006 Sb.,
o výzkumu na lidských
embryonálních
kmenových bu?kách a
souvisejících ?innostech

V?decké
hodnosti
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P?ed?kolní
za?ízení, ?kolská
za?ízení,
základní ?koly,
st?ední ?koly

Vysoké ?koly

Získávání
kvalifikací
v systému
dal?ího
vzd?lávání

Uznávání
odborné
kvalifikace

Koncepce v?asné pé?e o d?ti ze sociokulturn? znevýhod?ujícího
prost?edí v oblasti vzd?lávání (2004) / Ak?ní plán realizace Koncepce (2009)

Koncepce
podpory
mláde?e na
období
2014-2020

Strategie celo?ivotního u?ení ? R (2007-2015) / Implementa?ní plán (2008)

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Ak?ní plán podpory odborného vzd?lávání (2008-2015)

PROGRAMY
VAVAI M? MT

V?dní
politika,
výzkum a
vývoj

Koncepce
státní podpory
sportu v ? R
(2011)

Meziresortní
koncepce
mezinárodní
spolupráce ve
výzkumu a
vývoji ? R do
roku 2015

Plán podpory
rozvoje sportu
v letech
2015-2017

Meziresortní
koncepce
podpory
velkých
infrastruktur pro
výzkum a vývoj
do roku 2015

Strategie vzd?lávání pro udr?itelný rozvoj ? R (2008-2015) / Opat?ení pro roky 2011 a 2012
Národní ak?ní plán
inkluzivního vzd?lávání
(2010-2013)
Plán opat?ení pro výkon
rozsudku ES pro lidská práva v
p?ípadu D. H. a ostatní proti ? R
"Rovné p?íle?itosti" (2012)

Zám?r rozvoje
?tená?ské a
matematické
gramotnosti v
základním
vzd?lávání
(2013-2018)

Národní strategie
primární prevence
rizikového chování
d?tí a mláde?e na
období 2013-2018

Dlouhodobý zám?r vzd?lávací a
v?decké, výzkumné, vývojové a
inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
2011-2015 /Aktualizace pro rok
2015

Strategie vzd?lávací politiky ? R do roku 2020
Dlouhodobý
zám?r vzd?lávání
a rozvoje
vzd?lávací
soustavy ? R
(2015-2020)

Ak?ní plán
inkluzivního
vzd?lávání na
období
2016-2018

Strategie
digitálního
vzd?lávání
do roku
2020

Ak?ní plán opat?ení ke vzd?lávání romských
d?tí, ?ák? a student? na období 2015-2017

PROGRAMY
VAVAI - OSTATNÍ

Státní pé?e
o d?ti a
mláde?

T?lesná
výchova,
sport,
turistika a
sportovní
reprezentace
státu

Národní
program
udr?itelnosti I
(2013-2020)

OP VaVpI (2007 - 2013)
(M?MT)

Národní
program
udr?itelnosti II
(2016-2020)

Koncepce podpory
rozvoje nadání a
pé?e o nadané na
období let 2014-2020
Koncepce rozvoje ICT ve
vzd?lávání 2009-2013

Dlouhodobý zám?r vzd?lávací a
v?decké, výzkumné, vývojové a
inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
2016-2020 / Aktualizace pro rok
2016

Datová informa?ní
základna resortu ?kolství

Rámec rozvoje vysokého ?kolství
do roku 2020

Projekty
velkých
infrastruktur
(2010-2017)

INGO II
(2011-2017)

OP VpK (2007 - 2013)
(M?MT)

Informacezáklad
výzkumu
(2013-2017)

EUREKA CZ
(2011-2017)

OP PIK
(2014 - 2020)
(MPO)

COST CZ
(2011-2017)

KONTAKT II
(2011-2017)

ERC CZ
(2012-2019)

OP VVV
(2014 - 2020)
(M? MT)

NÁVRAT
(2012-2019)

EUPRO II
(2011-2017)

GESHER /
MOST
(2010-2016)

Program BETA
(2012 - 2016)
(TA ? R)

V?decké
hodnosti

PROGRAMY
VAVAI - OSTATNÍ

STRATEGICKÉ DOKUMENTY M? MT S VAZBOU NA VAVAI A PROGRAMY
VAVAI

NAD? AZENÉ
A SOUVISEJÍCÍ VAVAI
STRATEGIE

Strategická mapa pro oblast VaVaI - Ministerstvo ?kolství, mláde?e a t?lovýchovy (2. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Reforma systému
výzkumu, vývoje a
inovací v ? R (2008)
(ÚV)

Meziresortní koncepce
bezpe?nostní
výzkumu do roku 2015

Aktualizace Národní politiky
výzkumu, vývoje a inovací ? R na léta
2009-2015 s výhledem do roku 2020

Národní výzkumná a inova?ní
strategie pro inteligentní specializaci
? R (2014 - 2020)

Koncepce podpory rozvoje nadání a
pé?e o nadané na období let
2014-2020

Meziresortní koncepce
mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji ? R do roku
2015

GESHER /
MOST
(2010-2016)

Národní politika výzkumu,
vývoje a inovací ? R na léta
2009-2015

Meziresortní koncepce podpory
velkých infrastruktur pro výzkum
a vývoj do roku 2015
Dlouhodobý zám?r vzd?lávací a
v?decké, výzkumné, vývojové a
inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
2011-2015 / Aktualizace pro rok 2015

KONTAKT II
(2011-2017)

EUPRO II
(2011-2017)

Projekty
velkých
infrastruktur
(2010-2017)

INGO II
(2011-2017)

Národní
program
udr?itelnosti I

Národní inova?ní
strategie (2004)

Strategie celo?ivotního
u?ení ? R (2007-2015) /
Implementa?ní plán
(2008)

Národní
program
udr?itelnosti II
Strategie vzd?lávací
politiky ? R do roku 2020

Informacezáklad
výzkumu
(2013-2017)

ERC CZ
(2012-2019)

EUREKA CZ
(2011-2017)
NÁVRAT
(2012-2019)

COST CZ
(2011-2017)

Strategie vzd?lávání pro
udr?itelný rozvoj ? R
(2008-2015) / Opat?ení
pro roky 2011 a 2012

Program BETA
(2012 - 2016)
(TA ? R)

Rámec rozvoje
vysokého ?kolství do
roku 2020

OP PIK
(2014 - 2020)
(MPO)

Dlouhodobý zám?r vzd?lávací a
v?decké, výzkumné, vývojové a
inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
2016-2020 / Aktualizace pro rok 2016
Strategie digitálního
vzd?lávání do roku 2020

OP VVV
(2014 - 2020)
(M? MT)

Koncepce státní
podpory sportu v ? R
(2011)

Ak?ní plán inkluzivního
vzd?lávání na období
2016-2018

