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Shrnutí závěrů a dobré praxe 

 

● Obecně lze shrnout, že se rozsah a podoba informační a metodické podpory zaměřené na 

sledované cílové skupiny ve vzdělávání a školství (zahrnující zřizovatele, ředitele, pedagogické 

pracovníky, rodiče a žáky) zajišťované krajskými samosprávami napříč Českou republikou 

poměrně značně liší. Rozdíly je možné spatřovat nejen v množství dostupných zdrojů, ale i v 

jejich struktuře, dostupnosti, přehlednosti, srozumitelnosti či samotné vizualizaci.  

 

● Z pohledu zdrojů informační a metodické podpory určených pro zřizovatele a ředitele je 

možné nadstandardní praxi vysledovat např. ve Zlínském, Libereckém, Pardubickém, 

Plzeňském, Jihočeském kraji či Kraji Vysočina, a to ať již přímým zaměřením na tyto aktéry, 

popř. strukturou, obsahem i rozsahem poskytovaných informací a materiálů. 

 

● U zdrojů a podpory zaměřených na pedagogické pracovníky (především učitele) je možné 

vyzdvihnout praxi např. v Pardubickém, Zlínském, Jihomoravském či Libereckém kraji. 

 

● Informační a podpůrné zdroje cílící na rodiče a žáky jsou velmi dobře a smysluplně dostupné 

např. na portálech či webech Karlovarského a opět Pardubického či Zlínského kraje.  

 

● Obecně platí, že se některé kraje vydaly cestou modernizace svých informačních platforem –  

tedy portálů a webových prezentací – např. Zlínský, Jihomoravský, Královéhradecký kraj či 

Hlavní město Praha. Jiné kraje mají poměrně robustní krajské portály zaměřené na 

vzdělávání a školství vybudované v minulých obdobích, např. Pardubický, Liberecký či 

Karlovarský kraj. Některé kraje uživatelsky smysluplně modernizovaly obsah svých krajských 

webů a nemají samostatné webové prezentace pro oblast vzdělávání a školství – to je příklad 

Moravskoslezského kraje. 

 

● Je nutné zdůraznit, že účelem tohoto přehledu nebylo mezi sebou krajské samosprávy v 

rámci informační, metodické či správní podpory zaměřené na sledované cílové skupiny ve 

vzdělávání a školství porovnávat či je hodnotit. Naopak je nutné tento materiál vnímat jako 

první pokus o vytvoření komplexnějšího přehledu v dané oblasti a zároveň vyzdvihnutí 

dobré praxe jednotlivých krajů. 

 

● Zásadním limitem tohoto materiálu je rovněž absence důkladného zmapování neveřejné části 

portálů a informačních platforem samotných krajských samospráv, avšak i přesto je jejich 

obsah částečně reflektován. 
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1 Účel materiálu 

 

Cílem tohoto materiálu je vytvoření rámcového přehledu o informační a metodické podpoře 

zajišťované krajskými samosprávami pro oblast školství a vzdělávání prostřednictvím jimi 

provozovaných informačních platforem (školské portály a weby, popř. další webové stránky). Celkový 

účel materiálu míří především na nalezení příkladů dobré praxe a zmapování současného stavu.  

 

Struktura dokumentu zahrnuje vytvoření základního přehledu vybraných a dohledatelných 

informačních platforem pro oblast vzdělávání a školství spojených s krajskými samosprávami. Dále 

jsou tyto zdroje (portály, webové prezentace) analyzovány dle obsahu určeného pro vybrané cílové 

skupiny, které zahrnují zřizovatele, ředitele, pedagogické pracovníky, rodiče a žáky. Přílohu tohoto 

materiálu pak tvoří dílčí přehledy materiálů a zdrojů ve vybraných oblastech za jednotlivé kraje.  

 

Materiál si neklade za cíl vytvořit komplexní analýzu. Jeho snahou je především přinést 

základní obraz o typech informační a metodické podpory, které krajské samosprávy vůči školám a 

školským zařízením aktuálně realizují.  

 

Nutným limitem materiálu je absence popisu neveřejných částí informačních a komunikačních 

kanálů mezi kraji a školami a školskými zařízeními. Důvodem nemožnosti přístupu k nim je – i na 

základně vyjádření pracovníků krajských samospráv – především ochrana osobních údajů a informací. 

Přesto však tito pracovníci velmi často ochotně poskytli na dotaz autorů alespoň rámcový přehled o 

obsahu, o oblastech a informacích volně nepřístupných (na dané je upozorněno v samotném textu).  
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2 Základní přehled informačních platforem pro oblast školství  

 

Název kraje Název a odkaz na informační platformu (školský 
portál, web atd.) 

Zahrnuje 
neveřejnou 
část 

Další možné informační zdroje 
v působnosti krajů či na jejich 
území  (samostatné weby, KAP, 
IKAP, spolupráce MAP apod.) 

Karlovarský kraj Školský portál Karlovarského kraje ANO  

Ústecký kraj Web Ústeckého kraje a sekce zaměřená na školství NE Krajský akční plán vzdělávání 
Ústeckého kraje (KAP) 

Liberecký kraj EDULK.cz  – informační a vzdělávací portál Libereckého 
kraje 

ANO 
 

 

Plzeňský kraj Sekce webu Plzeňského kraje „Školství a sport” NE  

Středočeský kraj Sekce webu Středočeského kraje zaměřená na školství ANO Krajský akční plán vzdělávání 
Středočeského kraje 
IKAP Středočeského kraje 

Jihočeský kraj Sekce školství webu Jihočeského kraje 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy v rámci webu 
Jihočeského kraje 

NE Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání v Jihočeském kraji 

Královéhradecký 
kraj 

Školský informační PORTÁL 
Sekce webu kraje věnovaná školství 

ANO web Školy sobě 
 

Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje ANO Přehled MAP kraje 

Kraj Vysočina Školský portál Kraje Vysočina NE IKAP VYS 

Jihomoravský kraj JM ŠKOLY | portál o školství v Jihomoravském kraji ANO KAP JMK 

Olomoucký kraj  Školství a mládež – sekce webu Olomouckého kraje NE IKAP OLK 

Moravskoslezský 
kraj 

Školství – sekce webu Moravskoslezského kraje NE  

Zlínský kraj Portál o vzdělávání ve Zlínském kraji – ZKOLA.cz ANO  

Hlavní město 
Praha 

Školství Hlavního města Prahy 
PRAHA ŠKOLSKÁ 

NE IKAP Praha 

http://www.kvkskoly.cz/o-portalu/Stranky/mapa-portalu.aspx
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-73189/p1=204461
https://rskuk.cz/krajsky-akcni-plan-vzdelavani-usteckeho-kraje-kap
https://rskuk.cz/krajsky-akcni-plan-vzdelavani-usteckeho-kraje-kap
https://www.edulk.cz/default.aspx
https://www.edulk.cz/default.aspx
https://www.plzensky-kraj.cz/skolstvi-a-sport
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi
http://kap-stredocesky.cz/index.php
http://kap-stredocesky.cz/index.php
https://ikap.kr-stredocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi#seznam-skol-vykonavajicich-peci-o-mladez-v-krizove-situaci
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy
https://kap.kraj-jihocesky.cz/
https://kap.kraj-jihocesky.cz/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/oborovnik-aneb-kam-na-stredni-2021-2022/all
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=151
https://skolysobe.cz/
https://www.klickevzdelani.cz/
http://www.map2030.cz/krajske-map/
https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
https://www.ikapvysocina.cz/o-projektu/
http://www.jmskoly.cz/
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/
https://www.olkraj.cz/skolstvi-a-mladez-cl-18.html
https://www.ikap.cz/
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html
https://www.zkola.cz/
http://skoly.praha.eu/
https://prahaskolska.cz/
http://www.hkp.cz/ikap-praha
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3 Zdroje určené pro zřizovatele a ředitele škol 

 

Karlovarský kraj (KVK) 

 

Sekce školského portálu určená pro ředitele škol (ale vše je možné vztáhnout i ke zřizovatelům) 

zahrnuje: základní dokumenty (strategické a koncepční materiály), zdroje k oblasti financování 

(zásady, metodické materiály atd.), metodické materiály (široké spektrum oblastí), informace o 

projektech realizovaných KVK, odkazy na školskou legislativu (Sbírka zákonů), obecné odkazy 

(instituce, projekty). Vše přehledně shrnuje MAPA portálu.  

 

Ústecký kraj (ÚSK) 

 

ÚSK na své sekci webu věnované školství přímo nemíří na ředitele škol či zřizovatele. Věcné informace 

pro vedení škol je možné spíše v omezené podobě najít např. v záložkách legislativa, ekonomika či 

strategické dokumenty odboru. Pro dílčí stupně či úrovně vzdělávání jsou na webu rovněž sekce s 

„aktualitami”. Zmínit je možné rovněž přehled Rozvojových programů MŠMT. Základní informace 

nabízí rovněž sekce Rejstřík škol, Školní stravování (metodické materiály), Zdravá škola  a Další odkazy 

(především národní instituce v oblasti školství).  

 

Liberecký kraj (LBK) 

 

EDULK.cz – informační a vzdělávací portál Libereckého kraje ve své sekci Management obsahuje 

poměrně velké množství dokumentů a materiálů. V základních oblastech jsou zahrnuty: informace pro 

Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Strategické dokumenty ve vzdělávání (dílčí strategické, 

koncepční dokumenty, analýzy, výroční zprávy), informace k přijímacímu řízení (metodické a další 

materiály), vzdělávání a výchova (dílčí úrovně, stupně či sektory vzdělávání), COVID-19 | Koronavirus, 

dále ekonomika (ekonomika, účetnictví a provoz škol, granty a dotace, rozpočet regionálního školství 

atd.), evropské fondy, informace pro zřizovatele škol (zahrnující i konkurzy, výběrová řízení), obecně 

závazné dokumenty, projekty Libereckého kraje a školení, kurzy pro management. Celkově je však tato 

část portálu z pohledu strukturace a kategorizace úctyhodného množství dokumentů a materiálů ne 

vždy ideální, přičemž v ní není možné efektivně vyhledávat. Inspirativní je samostatná sekce 

Metodických materiálů pro dílčí stupně, úrovně či oblasti a sektory vzdělávání.  

 

Zásadní je rovněž přehled volných míst a kalendář akcí.  

 

Plzeňský kraj (PLK) 

 

PLK na své sekci webu věnované školství přímo nerozlišuje informace pro ředitele či zřizovatele škol. 

Zahrnuje však základní výčet zdrojů a témat, především v působnosti školského odboru. Pro sledované 

cíle skupiny jsou zásadní především sekce COVID-19 (přehled informací spojených s pandemií), dále 

přehled škol a školských zařízení, Oblast právní a kontrolní (školský rejstřík, metodické materiály pro 

ředitele i zřizovatele), Oblast ekonomická (Krajská metodika rozpisu rozpočtu, Účelové prostředky 

poskytnuté, systém KEVIS), dále Oblast mládeže a sportu, prostředky ESF v oblasti vzdělávání, 

nostrifikace, přijímací řízení na střední školy, dílčí projekty (Partnerství Comenius REGIO, Projekt 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/financovani/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/financovani/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/Stranky/Projekty.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/Stranky/Projekty.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/Stranky/Legislativa.aspx
http://www.kvkskoly.cz/ucitel/Stranky/Uzitecne-odkazy.aspx
http://www.kvkskoly.cz/o-portalu/Stranky/mapa-portalu.aspx
https://www.kr-ustecky.cz/legislativa/ms-204489/p1=204489
https://www.kr-ustecky.cz/ekonomika/ds-6516/p1=204468
https://www.kr-ustecky.cz/strategicke-dokumenty-odboru/ds-99673/p1=206949
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99274/p1=204488
https://www.kr-ustecky.cz/rozvojove-programy-msmt/ds-76420/p1=204470
https://www.kr-ustecky.cz/rejstrik-skol/ds-100445/p1=204466
https://www.kr-ustecky.cz/skolni-stravovani/ds-99710/p1=208843
https://www.kr-ustecky.cz/zdrava-skola/ds-98592/p1=204459
https://www.kr-ustecky.cz/dalsi-odkazy/ds-69366/p1=204454
https://www.edulk.cz/default.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/157/-Resort-skolstvi-mladeze-telovychovy-a-sportu.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/200/-Prijimaci-rizeni.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/88/-Vzdelavani-a-vychova.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/231/COVID-19-%7C-Koronavirus.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/50/Ekonomika.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/33/Evropske-fondy.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/135/Informace-pro-zrizovatele-skol-ORP.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/92/Obecne-zavazne-dokumenty.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/92/Obecne-zavazne-dokumenty.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/54/Projekty-Libereckeho-kraje.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/76/Skoleni-kurzy-pro-management.aspx
https://www.edulk.cz/Metodiky.aspx
https://www.edulk.cz/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx
https://www.plzensky-kraj.cz/skolstvi-a-sport
https://www.plzensky-kraj.cz/covid-4
https://www.plzensky-kraj.cz/skoly
https://www.plzensky-kraj.cz/oblast-ekonomicka
https://www.plzensky-kraj.cz/oblast-mladeze-a-sportu
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Podpora odborného vzdělávání v PK, Podpora technického vzdělávání, KAP, Fondy EHP 2014-2021, 

Projekt Vzdělávání 4.0 v PK). Dále vzdělávání žáků-cizinců, podpora nadaných žáků atd. Významný je 

Kalendář akcí a přehled krajem zřizovaných organizací. 

Poslední sekcí s obsahem zaměřeným na ředitele a zřizovatele je Konkurzní řízení, které zahrnuje jak 

přehled vyhlášených konkurzů, tak metodické materiály. 

 

Středočeský kraj (SČK) 

 

SČK na své veřejné sekci webu věnované školství přímo nemíří na ředitele škol. Zahrnuje spíše základní 

informace v působnosti odboru. Pro zde sledované cílové skupiny je relevantní sekce INFO PRO OBCE 

A PERSONALISTIKA, kde se objevuje několik metodických či regulačních dokumentů zaměřených na 

zřizovatele. Dále např. EKONOMIKA (základní rozpisy rozpočtu), VZDĚLÁVÁNÍ (viz dále) či KONCEPCE 

(základní strategické materiály či prostředky ESIF). Samotný portál má však svoji neveřejnou část. 

Bohužel se však o jejím obsahu nepodařilo získat více informací.  

 

 

Jihočeský kraj (JČK) 

 

Informace pro cílové skupiny zřizovatelů a ředitelů škol nabízí část webu JČK vztažená k působnosti 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy JČK. Ten po vymezení základní působnosti (přenesené a 

samostatné) shrnuje základní informace k přijímacímu řízení, přehled koncepčních dokumentů v 

působnosti kraje, uznávání zahraničního vzdělání a především rozpis rozpočtu krajem zřizovaných 

organizací. Pro školy na území kraje jsou podstatné informace sekce Obecní školství a upozornění na 

nové právní předpisy, dále nabídky, semináře, soutěže a informace pro zřizovatele obecních škol 

(především konkurzy). Web dále zahrnuje informace k podpoře technického vzdělávání, KAP, IKAP či 

potravinové pomoci dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji. Dále zahrnuje sekce Děti a mládež – 

zájmová činnost a Sport a tělovýchova. Jako podpůrné lze označit Směrnice, formuláře, tiskopisy.  

 

Další doplňující informace pak nabízí část webu JČK věnovaná samostatně školství (viz dále). 

 

Královéhradecký kraj (KHK) 

 

Samostatný školský portál KHK je tvořen veřejnou i neveřejnou částí. Samotná veřejná část portálu ve 

vztahu ke zde sledovaným cílovým skupinám je relevantní, a to např. sekcemi KONCEPČNÍ MATERIÁLY 

(zahrnuje krajské a národní strategické a koncepční dokumenty), projekty KAP/I-KAP/MAP, zásadní 

jsou ZÁKONY (zahrnující zákony, vyhlášky, nařízení vlády a metodické materiály z dílny MŠMT). Část 

EKONOMIKA odkazuje na zdroje samotného odboru školství. Zásadní informace přináší i sekce 

Koronavirus COVID-19, např. v kontextu organizačních informací a zápisů, nabídky pomůcek atd. 

 

Uživatelsky přívětivě je zpracována i část Pracovní místa ve školách (nabídka a poptávka zaměstnání 

ve školách a školských zařízeních. 

 

Pardubický kraj (PCK) 

 

https://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/krajsky-akcni-plan
https://www.plzensky-kraj.cz/vzdelavani-zaku-cizincu
https://www.plzensky-kraj.cz/nadani-zaci
https://www.plzensky-kraj.cz/kategorie/kalendar-akci
https://www.epusa.cz/index.php?typ_org=6&typ_org_nazev=%c5%a0kolstv%c3%ad&sessID=0&id_subjekt=3451&zalozky=zrizovane&platnost_k=0&kraj=43&jazyk=cz
https://www.plzensky-kraj.cz/konkurzni-rizeni
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/informace-pro-obce
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/informace-pro-obce
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/obecni-skolstvi-ms-zs-zus
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/fondy-eu/ehp
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#koncepce-z-oblasti-vychovy,-vzdelavani-a-sportu
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#koncepce-z-oblasti-vychovy,-vzdelavani-a-sportu
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---informace
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---upozorneni-na-nove-pravni-predpisy
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---nabidky,-seminare,-souteze
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#smernice,-formulare,-tiskopisy
https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi
https://www.sipkhk.cz/infoportal/koncepcni-materialy/strategie-a-koncepce-celostatni
https://www.sipkhk.cz/infoportal/nove-pravni-predpisy/zakony/zakony---skolstvi
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=153
https://www.sipkhk.cz/infoportal/koronavirus-covid-19-odkaz
https://www.sipkhk.cz/infoportal/pracovni-mista?kategorie=poptavka
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Samostatný školský portál (s neveřejnou částí) Pardubického kraje obsahuje sekci Management škol. 

Základem je sekce portálu Ředitelna, která zahrnuje následující kategorie: Termíny zápisů do MŠ a ZŠ 

(jedinečná evidence), Ředitelské volno – přehled (komplexní pohled na školy na území kraje), 

Manažerské aktuality (široké spektrum témat a informací), Manažerské nápady (informace o 

inovacích), Provozní záležitosti (porady, metodiky, informace), Legislativa pro školy (nestrukturovaná 

legislativní podpora), Přijímací řízení na SŠ (metodická podpora), Dotazníky krajského úřadu, Burza 

nepotřebného majetku, Oznámení nepřítomnosti ředitele, Investice (vše neveřejné části webu, přesto 

zásadní témata – z pohledu správy, podpory a metodického vedení).  

 

Velmi užitečný je i Kalendář akcí. Zásadní pro vedení škol je rovněž sekce Místa pedagogů (nabídka a 

hledání míst ped. prac.).  

 

Kraj Vysočina (VYS) 

 

Vysočina nabízí pro školy na svém území robustnější portál v rámci krajského webu. Informace pro 

ředitele a zřizovatele zahrnuje především sekce Informační servis, zahrnující např. oblasti Opatření 

COVID-19, Přehledy MŠ, ZUŠ a DDM, Přehledy základních škol, Akce, nabídky (široké nestrukturované 

spektrum), Konkursy (vyhlášené, metodické vedení), Dotace a granty pro školství (pravidla pro aktuální 

dotační program, další obecné informace), Software Microsoft (licence vzory smluv), Školský rejstřík 

(zápisy, změna ředitele). Další sekce Rozvojové projekty nabízí přehled aktuálních i ukončených 

krajských projektů.  

 

Z metodického pohledu významná sekce zahrnuje Informace a pokyny pro: MŠ (materiály ze setkání 

ředitelek, stanoviska), ZŠ (starší metodické, informační materiály), SŠ a VOŠ (metodické materiály), 

Speciální školství, poradenství (starší met. Materiály a informace), Všechny školy (vyšší počet 

nestrukturovaných met. materiálů a informací), Školní stravování (informace a materiály z oblasti) a 

ZUŠ a DDM (prezentace setkání ředitelů).  

 

Další sekce webu zaměřená na cílovou skupinu zahrnuje oblast Ekonomika školství, kde jsou obsaženy 

obecné Informace (porady ekonomů škol na území kraje), Financování regionálního školství, Rozpočet 

přímých NIV, Rozvojové a dotační programy MŠMT (spíše starší programy), Rozpočet škol a školských 

zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v samostatné působnosti, Účetnictví škol a školských zařízení 

(metodické materiály) či Finanční vypořádání.   

 

Jako užitečné pro ředitele a zřizovatele pak můžeme označit části webu Organizace školního roku, 

Strategické dokumenty kraje, analýzy, Uznávání zahraničního vzdělávání, Legislativa (bohužel bez 

obsahu) a Metodiky (vybraná témata). Strukturaci napomůže MAPA WEBU.  

 

Jihomoravský kraj (JMK) 

 

Moderně designovaný školský portál nabízí hlavní obsah mířený na ředitele a zřizovatele především v 

sekci Řízení, legislativa, která zahrnuje Nařízení, vyhlášky, metodické pokyny (komplexní 

nestrukturovaný výčet materiálů), Zákony (metodické materiály, další vzdělávání), Formuláře, vzory 

(vzory smluv podle NOZ, rejstřík), Maturity (materiály mimo téma – např. EQF), Burza majetku. 

https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Management-skol-prehled-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni/ctl/TerminyZapisuPrehled/mid/1102/zobrazovat/MSZS?SkinSrc=%5BG%5DSkins/ES/index
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni/ctl/ReditelskeVolnoPrehled/mid/1102
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Manazerske-aktuality
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Manazerske-napady
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Provozni-zalezitosti
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Legislativa-pro-skoly
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Kalendar-akci
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Mista-pedagogu/Nabizime-zamestnani-ve-skole
https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
https://www.kr-vysocina.cz/opatreni-covid-19/ds-304489/p1=106909
https://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/dotace-a-granty-pro-skolstvi/ds-300586/p1=9094
https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-rejstrik/ds-300612/p1=9096
https://www.kr-vysocina.cz/podpora-tvorivosti-a-zrucnosti-v-zs/ds-303159/p1=90551
https://www.kr-vysocina.cz/ms/ds-300614/p1=9098
https://www.kr-vysocina.cz/zs/ds-300619/p1=9099
https://www.kr-vysocina.cz/ss-a-vos/ds-300726/p1=9100
https://www.kr-vysocina.cz/specialni-skolstvi-poradenstvi/ds-300727/p1=9101
https://www.kr-vysocina.cz/vsechny-skoly/ds-301076/p1=29375
https://www.kr-vysocina.cz/skolni-stravovani/ds-300611/p1=9102
https://www.kr-vysocina.cz/zus-a-ddm/ds-302868/p1=71019
https://www.kr-vysocina.cz/informace/ds-302385/p1=57466
https://www.kr-vysocina.cz/financovani-regionalniho-skolstvi/d-4003665/p1=10634
https://www.kr-vysocina.cz/2020/ds-304442/p1=105958
https://www.kr-vysocina.cz/2020/ds-304442/p1=105958
https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304189/p1=100170
https://www.kr-vysocina.cz/rozpocet-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-krajem-vysocina-v-samostatne-pusobnosti/ds-300606/p1=10407
https://www.kr-vysocina.cz/rozpocet-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-krajem-vysocina-v-samostatne-pusobnosti/ds-300606/p1=10407
https://www.kr-vysocina.cz/ucetnictvi-skol-a-skolskych-zarizeni/ds-300607/p1=10408
https://www.kr-vysocina.cz/ucetnictvi-skol-a-skolskych-zarizeni/ds-300607/p1=10408
https://www.kr-vysocina.cz/financni-vyporadani/ds-302965/p1=72448
https://www.kr-vysocina.cz/organizace-skolniho-roku/ds-300639/p1=9084
https://www.kr-vysocina.cz/dlouhodobe-zamery-vzdelavani/ds-300669/p1=10285
https://www.kr-vysocina.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelavani/ds-300640/p1=9086
https://www.kr-vysocina.cz/metodiky/ds-301870/p1=46231
https://www.kr-vysocina.cz/mapa-webu/ds-300574/p1=9089
http://www.jmskoly.cz/
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_14
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_142?page=0
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_141?page=0
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_146
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_144?page=0
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_143
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Další sekce Dotace a granty, která zahrnuje Dotační programy odboru školství JmK a Vzdělávací 

programy EU (paradoxně neodkazuje na fondy ESIF).  Dále sekce EKONOMIKA, která obsahuje jak 

nabídky DVPP v dané oblasti, tak metodické materiály k financování škol atd.  

 

Spíše nestrukturovaný obsah dodává rovněž obecná sekce webu Informace z organizací oblasti. 

„Zaměstnání” (nabídka práce – viz níže), „Aktuality” (přehled všeho), „Projekty” (náhodný výčet 

projektů, „Podařilo se nám” (opět spíše různá náhodná témata) či „Přijímací řízení” (komplexní 

informace o oblasti).  

 

Obsah mířící na ředitele a zřizovatele zahrnuje rovněž sekce Odbor školství JMK, která po dílčích 

odděleních zahrnuje klíčové dokumenty (od DVPP přes dotační programy po metodické materiály, 

porady ředitelů atd.). Užitečný je i přehled akcí. Další metodické pokyny nabízí i web kraje a odbor 

školství. 

 

Zásadní sekcí portálu je INZERCE, která kromě klasické nabídky a poptávky po pracovních místech ve 

školství obsahuje i oblasti nabídky majetku.  

 

Olomoucký kraj (OLK) 

 

Informace pro ředitele škol, popř. pro zřizovatele, v oblasti vzdělávání jsou součástí krajského webu. 

A to především v sekci „Pro školy a školská zařízení”, která obsahuje části Legislativa, metodická 

doporučení (seznam platných předpisů v resortu školství, formuláře, žádosti a vzory, školské rady, 

řízení příspěvkových org., konkurzní řízení atd.), dále části Primární prevence rizikového chování, 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Soutěže, přehlídky a olympiády a Střediska 

volného času. Další jsou velmi stručné sekce Ekonomika školství, sekce Strategie, koncepce, výroční 

zprávy (základní přehled dokumentů), Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje a Adresář škol a 

školských zařízení. 

 

Dostupná je rovněž Burza pracovních míst ve školách a školských zařízeních (forma excelové tabulky).  

 

Moravskoslezský kraj (MSK) 

 

Kraj nemá samostatný školský portál. Informace z oblasti školství jsou součástí krajského webu. Ten 

nezahrnuje samostatnou sekci pro ředitele či zřizovatele. Užitečné podpůrné materiály a informace 

pro tyto dvě cílové skupiny lze nalézt v sekcích: LEGISLATIVNÍ NOVINKY (primárně informace z MŠMT), 

ŠKOLSTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (spíše základní působnost kraje v oblasti školství), SPRÁVNÍ 

ČINNOSTI A LEGISLATIVA (spíš odkazy na centrální materiály), STRATEGICKÉ DOKUMENTY A PROJEKTY 

(kromě základních dokumentů, přehled projektů či další metodiky), POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT (metodicky 

především školský rejstřík). 

 

Komplexní je podpora a uchopení Pracovních příležitosti ve školství, která zahrnuje:  „Výběrová řízení 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy”, „Konkurzní řízení vyhlášené Radou Moravskoslezského 

http://www.jmskoly.cz/informace/99d192ec-d535-11e0-a5c9-18a905489179
http://www.jmskoly.cz/informace/a46d70cc-d535-11e0-b5e7-18a905489179
http://www.jmskoly.cz/informace/a46d70cc-d535-11e0-b5e7-18a905489179
http://www.jmskoly.cz/informace/c01ef8fc-d799-11e0-bbc7-18a905489179?page=2
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_11
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_11
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_rozpoctu_a_financovani
http://www.jmskoly.cz/r/akce
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1795&TypeID=1
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1795&TypeID=1
http://www.jmskoly.cz/r/inzerce
http://www.jmskoly.cz/l/inzerce?adv_type=majetek
https://www.olkraj.cz/skolstvi-a-mladez-cl-18.html
https://www.olkraj.cz/pro-skoly-a-skolska-zarizeni-cl-279.html
https://www.olkraj.cz/legislativa-metodicka-doporuceni-cl-390.html
https://www.olkraj.cz/legislativa-metodicka-doporuceni-cl-390.html
https://www.olkraj.cz/primarni-prevence-rizikoveho-chovani-cl-391.html
https://www.olkraj.cz/ekonomika-skolstvi-cl-282.html
https://www.olkraj.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
https://www.olkraj.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
https://www.olkraj.cz/prispevky-z-rozpoctu-olomouckeho-kraje-cl-3887.html
https://www.olkraj.cz/burza-pracovnich-mist-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-cl-283.html
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=103
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=104
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=105
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=105
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=107
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=106
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
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kraje”, „Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení” a „Nabídku pracovních míst ve 

školách a školských zařízeních Moravskoslezského kraje”. 

 

Zlínský kraj (ZLK) 

 

Moderně designovaný školský portál Zlínského kraje ZKOLA.cz obsahuje samostatnou sekci 

MANAGMENT. Jednoduché záložky obsahující aktualizovaný výčet příspěvků zahrnují kategorie: 

Dotace a granty (čerstvě vytvořený komplexní obsah zahrnující oblasti krajských, národních i 

evropských dotačních a rozvojových programů), Financování škol v přenesené působnosti (rozlišuje 

metodické materiály pro všechny školy, dále samostatně pro krajské a obecní školy a soukromé školy), 

Financování škol v samostatné působnosti (pokyny, metodické materiály k účetnictví, hospodaření 

škol, veřejným zakázkám atd.), Informace pro obce, Komise pro MZ, ZZ a A (individualizované met. 

materiály), Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání, Rejstřík škol a školských zařízení 

(formuláře),  Sběr dat v aktuálním školním roce (metodická podpora ke sběru administrativních dat 

pro MŠMT)  a Školní stravování (informace k tématu). 

 

Samostatná je i kategorie OBCE, která je určena zřizovatelům (zahrnuje informace o zápisu do 

rejstříku, metodické materiály ke konkurzům či školským obvodům). Portál zahrnuje i neveřejnou část 

– Zprávy pro ředitele krajských škol.  

 

Komplexní je rovněž sekce VOLNÁ MÍSTA – ve struktuře „hledám práci“, “nabízím práci” a „konkurz”. 

Vše ilustruje přehledná MAPA WEBU.  

 

 

Hlavní město Praha (HLMP) 

 

Hlavní město Praha v současné chvíli provozuje dva školské portály. Starší Školství Hlavního města 

Prahy a nový portál PRAHA ŠKOLSKÁ. 

 

Školství Hlavního města Prahy nezahrnuje část zaměřenou přímo na ředitele škol (či zřizovatele), ale 

obecnou sekci Pro školy. Zde najdeme mnoho relevantních sekcí či kategorií pro obě cílové skupiny – 

ředitele i zřizovatele. Především Oznámení a informace (aktuální informace), Elektronický sběr dat 

(výkaznictví MŠMT), Výběr právních předpisů, Školy jako orgány veřejné moci, Informace MŠMT k 

vedení dokumentace, Soutěže, Podpora odborného vzdělávání, PROGRAMY PODPORY ŠKOL A 

ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (odkaz na DOFE), Vyhlášení programu MŠMT, Národní pedagogický institut ČR, 

Informační newsletter Metodického portálu RVP.CZ, Rozpočet škol a šk. zařízení (rozpis výdajů), 

Organizace školního roku, Uchazeči o zaměstnání na škole (zrušeno) a Školský rejstřík. V rámci sekce 

ROZCESTNÍK – inspirace nejen pro pedagogy se objevuje i Řízení a organizace školy, projektové řízení 

s tipy pro organizaci, řízení a management školy.  

 

Pro ředitele škol a především zřizovatele je informační přínosná část portálu Pro veřejnost, která 

zahrnuje např. sekce Dlouhodobý záměr, Výroční zpráva, Školské obvody, Odbory školství úřadů 

městských částí, Koncepce školství – záměry, Oznámení a informace, Volná pracovní místa ve školství, 

http://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/management/
https://www.zkola.cz/management/dotace-a-granty/
https://www.zkola.cz/management/financovani-skol-v-prenesene-pusobnosti/
https://www.zkola.cz/management/financovani-skol-v-samostatne-pusobnosti/
https://www.zkola.cz/management/informace-pro-obce/
https://www.zkola.cz/management/komise-pro-mz-zz-a-a/
https://www.zkola.cz/management/mezinarodni-spoluprace-ve-skolstvi-a-vzdelavani/
https://www.zkola.cz/management/rejstrik-skol-a-skolskych-zarizeni/
https://www.zkola.cz/management/sber-dat-v-aktualnim-skolnim-roce/
https://www.zkola.cz/management/skolni-stravovani/
https://www.zkola.cz/management/informace-pro-obce/
https://www.zkola.cz/zpravy-pro-reditele-krajskych-skol/
https://www.zkola.cz/volna-mista/
https://www.zkola.cz/mapa-webu/
http://skoly.praha.eu/
http://skoly.praha.eu/
https://prahaskolska.cz/
http://skoly.praha.eu/
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Oznameni-a-informace
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Pravni-predpisy
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Skoly-jako-organ-verejne-moci
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Informace-MSMT-k-vedeni-dokumentace
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Informace-MSMT-k-vedeni-dokumentace
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Souteze
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Podpora-odborneho-vzdelavani
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Vyhlaseni-programu-MSMT
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Narodni-pedagogicky-institut-CR
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Informacni-newsletter-Metodickeho-portalu-RVP-CZ
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Rozpocet-skol-a-sk-zarizeni
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Organizace-skolniho-roku
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Uchazeci-o-zamestnani-na-skole
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Skolsky-rejstrik
https://skoly.praha.eu/88561_ROZCESTNIK-inspirace-nejen-pro-pedagogy
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Rozcestnik-inspirace-pro-pedagogy/8-Rizeni-a-organizace-skoly-projektove-rizeni
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Dlouhodoby-zamer
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Vyrocni-zprava
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Skolske-obvody
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Odbory-skolstvi-mestskych-casti
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Odbory-skolstvi-mestskych-casti
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-skolstvi-zamery-zamery
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Oznameni-a-informace
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Volna-pracovni-mista-ve-skolstvi
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Konkursní řízení – městské části, Konkursy a Koncepce uchazeček/uchazečů na místo 

ředitelky/ředitele příspěvkové organizace (prázdné). 

 

Pro dílčí aktéry je rovněž relevantní Přehled školství zahrnující soupis všech škol a školských zařízení 

dle typů, úrovní či stupňů vzdělávání zřizovaných HLMP. Dále Dotace a granty (odkazující na web 

školského odboru), Projekty ESF a Jak si zařídit pro různé cílové skupiny.  

 

Štítek „ředitel” v rámci nového portálu „Praha školská” zahrnuje několik nestrukturovaných aktualit 

(viz další kapitola).  

 

4 Informace určené pro pedagogické pracovníky (primárně učitele) 

 

Karlovarský kraj (KVK) 

 

V samostatné části svého školského portálu zaměřené na učitele zahrnuje přehled informací o 

vzdělávání pedagogů, tedy DVPP (databáze bohužel nejde zobrazit). Dále jde o učební materiály 

(digitalizované vzdělávací zdroje – celkem 3060), které lze řadit dle stupně vzdělávání, názvu, autora, 

druhu, velikosti a rovněž vyhledávat dle klíčových slov. Sekce zahrnuje i přehled pracovních míst  

(poptávka, formát .pdf). Vše uzavírá série Odkazů na různé zdroje, instituce atd.  

 

Ústecký kraj (ÚST) 

 

Část portálu Ústeckého kraje zaměřená na školství nezahrnuje specificky informace zaměřené na 

pedagogické pracovníky. Přesto však lze zmínit obecné informace k dílčím úrovním a stupňům 

vzdělávání. Takto lze dohledat vybrané aktuality v předškolním vzdělávání (metodické materiály, 

doporučení, RVP apod. Informace z oblasti základního vzdělávání a opět aktuality, oblast bezplatné 

přípravy cizinců či kurz pro doplnění základního vzdělávání. Vybrané zdroje pro oblasti speciálního 

vzdělávání a aktuality pro oblast středního vzdělávání – především přijímání na střední školy a 

konzervatoře a ukončování středního vzdělávání. 

 

Liberecký kraj (LBK) 

 

Školský portál Libereckého kraje EDULK.cz obsahuje samostatnou sekci věnovanou pedagogickým 

pracovníkům s celkem 2175 tematickými příspěvky. Problémem zůstává již starší strukturace portálu 

s obtížnější orientací a vyhledáváním informací. Zahrnuty jsou sekce Asistenti pedagoga (především 

DVPP a další informace), Dopravní výchova, DVPP, Environmentální výchova, Finanční gramotnost, 

Informační a komunikační technologie, Poradenství, Prevence nežádoucího chování, Příklady dobré 

praxe, Semináře, kurzy, školení, Společné vzdělávání a Volná místa (popis viz předchozí kapitola).  

 

 

Plzeňský kraj (PLK) 

 

https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursni-rizeni-mestske-casti
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Prehled-skolstvi
https://skoly.praha.eu/Dotace-a-granty
https://skoly.praha.eu/Projekty-E-S-F
https://skoly.praha.eu/Jak-si-zaridit
https://prahaskolska.cz/tag/reditel/
http://www.kvkskoly.cz/ucitel/databaze-dvpp/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/ucitel/database-dum/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/ucitel/SiteAssets/Stranky/volna-pracovni-mista/skol_pracovni_mista.pdf
http://www.kvkskoly.cz/ucitel/Stranky/Uzitecne-odkazy.aspx
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99274/p1=204488
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99274/p1=204488
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99277/p1=204485
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99280/p1=204482
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99280/p1=204482
https://www.edulk.cz/default.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/214/Asistenti-pedagoga.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/59/Dopravni-vychova.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/62/DVPP.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/63/Environmentalni-vychova.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/206/Financni-gramotnost.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/205/Informacni-a-komunikacni-technologie.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/35/Poradenstvi.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/64/Prevence-nezadouciho-chovani.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/36/Priklady-dobre-praxe.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/36/Priklady-dobre-praxe.aspx
https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6893/Revize-RVP-ICT-nabidka-skolam-zdarma.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/225/Spolecne-vzdelavani.aspx
https://www.edulk.cz/Pedagogi%c4%8dt%c3%adpracovn%c3%adci/tabid/64/catid/18/Volna-mista.aspx
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PLK na své sekci webu věnované školství přímo nemíří na pedagogické pracovníky. Pro sledovanou 

cílovou skupinu jsou zásadní především sekce COVID-19 (přehled informací a metodických materiálů 

spojených s pandemií), dále Oblast mládeže a sportu, popř. již v předchozí kapitole zmíněné dílčí 

projekty (Partnerství Comenius REGIO, Projekt Podpora odborného vzdělávání v PK, Podpora 

technického vzdělávání, KAP, Fondy EHP 2014-2021, Projekt Vzdělávání 4.0 v PK). Dále rovněž  

vzdělávání žáků-cizinců, nadaní žáci, popř. Kalendář akcí. 

 

Středočeský kraj (SČK) 

 

SČK na své sekci webu věnované školství přímo nemíří na pedagogické pracovníky. Obecně lze pro tuto 

skupinu označit za věcně přínosné především méně obsáhlé sekce webu „vzdělávání”, která zahrnuje 

stručné informace z předškolního, základního, základního uměleckého vzdělávání, přípravné/speciální 

třídy, středního a vyššího odborného vzdělávání, uznávání zahraničního vzdělávání, rejstříku škol a 

školských zařízení (správní agendy), krajských stipendií (míří na žáky a rodiče) a ekologické výchovy 

(Ekocentrum Loutí a rovněž odkaz na EVVO spadající do krajského odboru životního prostředí). Další 

jsou pak sekce webu Prevence či Nabídky, pozvánky a různé zahrnující dílčí nabídky či pozvánky, Ze 

života škol a uzavřené (absentující či neveřejné) sekce Pracovní místa ve školství. Dále rovněž sekce 

Prevence ve vztahu k rizikovému chování žáků.  

 

Pedagogům v kraji tak slouží především weby systémových projektů KAP a IKAP s nabídkami a 

obsahem spojeným především s výstupy projektu.   

 

Jihočeský kraj (JČK) 

 

Část webu JČK věnovaná školství explicitně nemíří na pedagogické pracovníky, přesto lze za věcně 

relevantní označit několik sekcí či částí webu:  např. dílčí pokyny pro ped. a neped. pracovníky, 

Zavedení Office 365 a Teams ve škole – návod, pokyny u akutních onemocnění v průběhu pandemie 

COVID-19, pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol, odkaz na MŠMT – nejčastější dotazy ke 

školství a koronaviru. Část „Podpora škol a pedagogů při on-line vzdělávání” odkazuje na web KAP, 

který zahrnuje široký výčet vzdělávacích zdrojů. Část webu vztažená k Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy JČK pak nabízí např. nabídky dalšího vzdělávání, semináře, soutěže atd. 

 

Královéhradecký kraj (KHK) 

 

Veřejná část školského portálu KHK míří na pedagogické pracovníky především v rámci sekcí „Podpora 

on-line vzdělávání – Školy sobě” a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků”, které zahrnuje 

přehled poskytovatelů vzdělávání na území kraje a samotnou další vzdělávací nabídku. Na pedagogické 

pracovníky míří rovněž sekce „Soutěže”, „Sport a volný čas”, „Prevence rizikového chování“ a 

„Podpora nadání“. Zásadní informace přináší i sekce „Koronavirus COVID-19“, např. v kontextu 

pracovně-právních vztahů, vzdělávání na dálku atd.  

 

Samostatný web Školy sobě spojený s projekty KAP a IKAP Královéhradeckého kraje nabízí poměrně 

robustní a komplexní podporu zaměřenou především na aktuální distanční vzdělávání. Jak již bylo 

zmíněno v předchozí kapitole – uživatelsky přívětivě je zpracována i část Pracovní místa ve školách. 

https://www.plzensky-kraj.cz/skolstvi-a-sport
https://www.plzensky-kraj.cz/covid-4
https://www.plzensky-kraj.cz/oblast-mladeze-a-sportu
https://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/krajsky-akcni-plan
https://www.plzensky-kraj.cz/vzdelavani-zaku-cizincu
https://www.plzensky-kraj.cz/nadani-zaci
https://www.plzensky-kraj.cz/kategorie/kalendar-akci
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/obecni-skolstvi-ms-zs-zus
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/asistent-pedagoga
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/asistent-pedagoga
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/29
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/22
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence1
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/nabidky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/nabidky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/akce-skol
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/akce-skol
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/pracovni-mista-ve-skolstvi
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence1
http://kap-stredocesky.cz/index.php
https://ikap.kr-stredocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi
https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi#zavedeni-office-365-a-teams-ve-skole---navod
https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/line-vzdelavaci-zdroje
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---nabidky,-seminare,-souteze
https://www.sipkhk.cz/infoportal/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/poskytovatele-vzdelavani-a-jejich-nabidky
https://www.sipkhk.cz/infoportal/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/dalsi-nabidky-vzdelavani
https://www.sipkhk.cz/infoportal/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/koronavirus-covid-19-odkaz
https://skolysobe.cz/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/pracovni-mista?kategorie=poptavka
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Pardubický kraj (PCK) 

 

Samostatný školský portál (s neveřejnou částí) Pardubického kraje obsahuje velmi komplexní sekci 

Pedagogičtí pracovníci. Hlavní části tvoří KALENDÁŘ AKCÍ, A CO TEĎ PO ZVONĚNÍ? se zaměřením na 

zájmové, mimoškolní a celkově neformální vzdělávání (DDM, ZUŠ, volný čas, sport či např. bezpečný 

internet atd.). Dále sekce SBOROVNA, která zahrnuje mnoho témat (např. Desatero pedagoga, Diskuze 

ve sborovně, Další vzdělávání pedagogů, obecné Informace pro pedagogy, Práce s žáky se speciálními 

potřebami, Negativní sociální jevy ve škole atd.). Samostatný je dále KABINET NÁPADŮ se zaměřením 

na aktuální témata „Jak si poradit s e-learningem” či „Nástroje tvorby e-learning, úloh“ či „Nápady a 

zkušenosti pedagoga“. Poslední část pak UČITELSKÝ E-LEARNING v členění pro učitele MŠ, ZŠ (1. a 2. 

stupeň), SŠ a e-learningové služby (veřejné i neveřejné). Poslední část tvoří již v předchozí kapitole 

zmíněná MÍSTA PEDAGOGŮ s nabídkou a poptávkou míst pedagogů ve školách a školských zařízeních 

v kraji.  

 

Kraj Vysočina (VYS) 

 

Část portálu v rámci krajského webu zaměřená na školství zcela přímo nemíří na pedagogické 

pracovníky. Za relevantní pro tuto cílovou skupinu lze označit i část materiálů představených v 

předchozí kapitole – především v rámci sekce Informační servis a dále Informace a pokyny pro. Přehled 

dodává MAPA WEBU.  

 

Jihomoravský kraj (JMK) 

 

Školský portál kraje nabízí hlavní obsah mířený na pedagogické pracovníky především ve své části 

Informace ze školství, kde se objevují sekce Informace z organizací zahrnující informace o zaměstnání 

ve školách, obecné aktuality, o projektech v JMK,  Podařilo se nám  či o přijímacím řízení (obsahy jsou 

však poměrně nestrukturované). Další sekcí je Výuka a vzdělávání, kde se objevuje DVPP, 

environmentální výchova, akce pro pedagogy a předměty (vzdělávací obsahy). Pro pedagogy může být 

rovněž zajímavá Prevence a témata jako kriminalita, drogy a sociálně patologické jevy. Dále 

Poradenství a témata národnostních menšin, výchovného poradenství a speciální pedagogiky. Popř. 

sekce Volný čas, sport, soutěže.  

 

Školský portál JMK dále pro učitele část Akce, kde tvořený sekcemi Soutěže a olympiády MŠMT (a web 

Chceš soutěžit), Akce pro pedagogy, žáky a rodiče (kalendář akcí), Akce dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (nabídka DVPP od střediska služeb školám) a Výlety, exkurze a pobytové 

akce pro školy. Relevantní je rovněž i v předchozí kapitole zmiňovaná INZERCE.  

 

Na pedagogické pracovníky pak míří i samostatný web KAP obsahující relativní vzdělávací zdroje. 

 

Olomoucký kraj (OLK) 

 

Informace přímo zaměřené na pedagogické pracovníky součástí krajského webu pro oblast školství 

vymezené nejsou. Opět je v tomto ohledu možné zmínit pouze sekci Pro školy a školská zařízení a části 

https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Pedagogicti-pracovnici-prehled-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/A-co-ted-po-zvoneni/A-co-ted-po-zvoneni-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/A-co-ted-po-zvoneni/Bezpecny-internet
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/A-co-ted-po-zvoneni/Bezpecny-internet
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Sborovna-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Kabinet-napadu/Kabinet-napadu-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Ucitelsky-e-learning/Ucitelsky-e-learning-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Mista-pedagogu/Nabizime-zamestnani-ve-skole
https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
https://www.kr-vysocina.cz/opatreni-covid-19/ds-304489/p1=106909
https://www.kr-vysocina.cz/informace-a-pokyny-pro/ds-300666/archiv=0&p1=9089
https://www.kr-vysocina.cz/mapa-webu/ds-300574/p1=9089
http://www.jmskoly.cz/
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_11
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_12
http://www.jmskoly.cz/informace/e50eebc0-d516-11e0-911a-18a905489179
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_13
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_17
http://www.jmskoly.cz/r/akce
http://www.jmskoly.cz/r/souteze/
https://www.chces-soutezit.cz/
http://www.jmskoly.cz/l/akce
https://www.sssbrno.cz/akce
https://www.sssbrno.cz/akce
http://www.jmskoly.cz/vylety
http://www.jmskoly.cz/vylety
http://www.jmskoly.cz/r/inzerce
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/
https://www.olkraj.cz/skolstvi-a-mladez-cl-18.html
https://www.olkraj.cz/pro-skoly-a-skolska-zarizeni-cl-279.html
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Primární prevence rizikového chování, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (cizinci, 

dílčí handicapy atd.) či Soutěže, přehlídky a olympiády a Ekologická výchova (programy, materiály, 

projekty). Klíčová je rovněž již zmiňovaná Burza pracovních míst ve školách a školských zařízeních 

(forma excelové tabulky). 

 

Na pedagogické pracovníky míří především krajský IKAP – metodická podpora, vzdělávací zdroje, 

DVPP. 

 

Moravskoslezský kraj (MSK) 

 

Informace z oblasti školství, které jsou součástí krajského webu, přímo necílí samostatnou sekcí na 

pedagogické pracovníky. Přesto je však relevantní obsah na přehledně strukturovaném webu možné 

spojit především se sekcí Školství v Moravskoslezském kraji zahrnující mimo jiné: Ocenění 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2021, Informace o 

volných místech ve středních školách a konzervatořích, Pracovní příležitosti ve školství (viz celkový 

přehled), Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Výuka na dálku či Den učitelů. 

 

Zlínský kraj (ZLK) 

 

Školský portál Zlínského kraje ZKOLA.cz zahrnuje samostatnou sekci Pedagogové. Kromě obecného 

souhrnu aktualit je rozdělena do sekcí Výuka online (souhrn článků k tématu), Kabinety (obsahující 

dílčí články dle metodických kabinetů podle úrovní či stupňů vzdělávání, popř. vzdělávacích oblastí 

apod.), Webináře (články o nabídce webinářů), Rámcové a školní vzdělávací programy (několik 

stručných informací a odkazů), Průřezová témata (rozdělena dle dílčích témat dle platných RVP) 

Soutěže a olympiády a Výstavy a exkurze. Problematická je absence strukturace dílčích článků v 

sekcích. K dalším tématům viz předchozí podkapitola. 

 

 

Hlavní město Praha (HLMP) 

 

Starší portál Školství Hlavního města Prahy míří na cílovou skupinu pedagogických pracovníků v rámci 

sekcí ROZCESTNÍK – inspirace nejen pro pedagogy s poměrně rozsáhlým přehledem zdrojů a témat 

vztažených k cílům, obsahu, vzdělávacím oblastem, distančnímu vzdělávání atd. Další méně rozsáhlou 

částí webu jsou Akce pro pedagogy.  

 

Nový portál PRAHA ŠKOLSKÁ pedagogům podobně jako ředitelům nabízí spíše menší rozsah 

nestrukturovaných aktualit. Dílčí rubriky portálu obsahují několik zajímavých oblastí např. Vzdělávání 

pedagogů, Školy inspirují, Budoucnost školství, Distanční výuka atd.  

 

Pedagogům a dalším cílových skupinám omezeně slouží i IKAP HLMP. 

 

https://www.olkraj.cz/primarni-prevence-rizikoveho-chovani-cl-391.html
https://www.olkraj.cz/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-cl-392.html
https://www.olkraj.cz/souteze-prehlidky-a-olympiady-cl-395.html
https://www.olkraj.cz/ekologicka-vychova-cl-393.html
https://www.olkraj.cz/burza-pracovnich-mist-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-cl-283.html
https://www.ikap.cz/
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=104
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/oceneni-pedagogickych-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni-u-prilezitosti-dne-ucitelu-v-roce-2021-6717/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/oceneni-pedagogickych-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni-u-prilezitosti-dne-ucitelu-v-roce-2021-6717/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/pracovni-prilezitosti-ve-skolstvi-1533/
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku-4382/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/vyuka-na-dalku-4723/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/den-ucitelu-2793/
http://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/pedagogove/
https://www.zkola.cz/pedagogove/vyuka-online/
https://www.zkola.cz/pedagogove/kabinety/
https://www.zkola.cz/pedagogove/webinare/
https://www.zkola.cz/pedagogove/ramcove-a-skolni-vzdelavaci-programy/
https://www.zkola.cz/pedagogove/prurezova-temata/
https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze-a-olympiady/
https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze-a-olympiady/
http://skoly.praha.eu/
https://skoly.praha.eu/88561_ROZCESTNIK-inspirace-nejen-pro-pedagogy
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Akce-pro-pedagogy
https://prahaskolska.cz/
https://prahaskolska.cz/tag/ucitel/
https://prahaskolska.cz/tag/ucitel/
https://prahaskolska.cz/category/vzdelavani-pedagogu/
https://prahaskolska.cz/category/budoucnost-skolstvi/
https://prahaskolska.cz/category/distancni-vyuka/
http://www.hkp.cz/ikap-praha
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5 Informace zaměřené na rodiče a žáky 

 

Karlovarský kraj (KVK) 

 

Portál KVK zahrnuje samostatnou sekci zaměřenou na rodiče a žáky. Jejím obsahem je především 

přehled škol a školských zařízení na území kraje. Sekce zaměřená na Stipendia SŠ a VŠ (ke zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva). Rady a návody zahrnující postupy, soubory ke stažení a 

doporučení, která rodičům pomohou úspěšně zvládnout situace, do kterých se mohou oni nebo jejich 

děti dostat (zaměření na Základní umělecké školy, Střední a vyšší odborné školy, Speciální vzdělání, 

Zápisový lístek a již zmíněná Stipendia SŠ a VŠ). Dále sekce Termíny prázdnin a Legislativa.  

 

Ústecký kraj (ÚSK) 

 

Část portálu Ústeckého kraje zaměřená na školství specificky nezahrnuje informace určené pro rodiče 

či žáky. Zmínit je však možné především sekci Informace o volných místech do 1. ročníků středních škol 

ve školním roce 2021/2022, která nabízí přehled volných míst na středních školách. Popř. vzorový 

volební řád pro školské rady.  

 

Liberecký kraj (LBK) 

 

EDULK.cz – informační a vzdělávacím portál Libereckého kraje nabízí samostatnou sekci věnovanou  

žákům a rodičům. Zde je k dispozici základní přehled škol, informace k přijímacímu řízení a kalendář 

akcí. Dílčí kategorie portálu jsou dále „Soutěže a talentovaná mládež”, „Akce ve vzdělávání” (např. 

veletrhy a dny otevřených dveří atd.), „Stipendia”, „Sympozium středních uměleckých škol” a „Výročí, 

oslavy”.  

 

Plzeňský kraj (PLK) 

 

PLK na své sekci webu věnované školství přímo nemíří na sledované skupiny rodičů a žáků. Pro tuto 

skupinu jsou zásadní především sekce COVID-19 , popř. přijímací řízení na střední školy (např. dílčí 

přehled, „čím budu” atd.).  

 

Středočeský kraj (SČK) 

 

SČK na své sekci webu věnované školství přímo nemíří na rodiče a žáky. Avšak informace lze s cílovými 

skupinami spojit především v souvislosti s působností ve správních agendách (nostrifikace, přijímací 

řízení apod.). Na „veřejnost”, i když ne zcela jasně, míří rovněž krajský IKAP.  

 

Jihočeský kraj (JČK) 

 

Část webu JČK věnovaná školství ani část webu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy JČK nemíří na 

cílové skupiny rodičů a žáků. Omezený výčet informací ve vztahu k těmto cílovým skupinám poskytuje 

i web KAP JČK.  

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zivotni-situace-uvod.aspx
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zivotni-situace-uvod.aspx
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Organizace-skolniho-roku.aspx
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/vzdelavani/Stranky/default.aspx
https://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-99274/p1=204488
https://sberdat.kr-ustecky.cz/prijimaci-rizeni-2021-2022
https://sberdat.kr-ustecky.cz/prijimaci-rizeni-2021-2022
https://www.kr-ustecky.cz/skolske-rady/ds-100441/p1=247886
https://www.kr-ustecky.cz/skolske-rady/ds-100441/p1=247886
https://www.edulk.cz/default.aspx
https://www.edulk.cz/tabid/66/catid/3/%C5%BD%C3%A1ci-a-rodi%C4%8De.aspx
https://www.edulk.cz/%C5%A0koly.aspx
https://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/P%C5%99ehledp%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx
https://www.edulk.cz/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx
https://www.edulk.cz/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx
https://www.edulk.cz/%c5%bd%c3%a1ciastudenti/tabid/66/catid/66/Stipendia.aspx
https://www.plzensky-kraj.cz/skolstvi-a-sport
https://www.plzensky-kraj.cz/covid-4
https://www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi
https://ikap.kr-stredocesky.cz/pro-verejnost
https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://kap.kraj-jihocesky.cz/
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Královéhradecký kraj (KHK) 

 

Školský portál KHK nezahrnuje samostatné sekce mířící přímo na rodiče a žáky. Věcně relevantní jsou 

sekce „Kurzy pro veřejnost” (další vzdělávání v kraji), „Kam na školu” (pouze odkaz na 

Infoabsolvent.cz), „Přijímací řízení - obecné informace” a „Přijímací řízení – počty míst” (celkový 

přehled na středních školách v kraji). Na žáky a rodiče míří rovněž sekce „Soutěže”, „Sport a volný čas”, 

„Prevence rizikového chování“ a „Podpora nadání”. Zásadní informace přináší i sekce „Koronavirus 

COVID-19, např. v kontextu ošetřovného atd.  

 

 

Pardubický kraj (PCK) 

 

Samostatný školský portál (s neveřejnou částí) Pardubického kraje obsahuje dvě samostatné sekce 

„žáci a studenti“ a „veřejnost”.  

 

Poměrně komplexní zdroj informací pro žáky a studenty v kraji zahrnuje přehlednou evidenci škol a 

školských zařízení. Dále sekci Ze života škol, která obsahuje komplexní termíny zápisů do MŠ a ZŠ v 

kraji, přijímací řízení na SŠ, aktivity SŠ, ZŠ, MŠ atd. Další ze sekcí Hurá do lavic! zahrnuje obsahově 

bohaté záložky „Co na taháku nenajdete”, „Otestuj své znalosti” (e-learningové platformy), „Co se do 

výuky nevešlo“, „Školu mám a co dál? (další vzdělávání, VŠ), „Dny otevřených dveří”, „Burza učebnic”, 

„Soutěže MŠMT” a „Podpora rozvoje nadání”. Sekce „A co teď po zvonění?” nabízí přehled zájmového, 

mimoškolního a celkově neformálního vzdělávání v kraji včetně sportu, škol v přírodě, táborů a dalších. 

Sekce Než zazvoní je zaměřena především na předškolní vzdělávání (např. „Dny otevřených dveří MŠ”, 

„Malým adeptům mateřských škol”, „Pod pokličkou mateřských škol” atd.). Vše končí sekcí E-learning, 

pro 1. a 2. stupeň ZŠ i SŠ. Přes nevšední komplexnost všech informací, zdrojů a materiálů je nutné 

upozornit na technickou zastaralost portálu, která mírně ztěžuje přehlednost a práci s robustním 

obsahem.  

 

Sekce pro veřejnost obsahuje mimo jiné „TECHNOhrátky” a „ZDRAVOhrátky” spojené s odbornými 

školami v kraji. Sekce „Ze života škol“ kromě již výše v předchozím sekci uvedeného obsahuje i další 

přehledy – např. ředitelského volna ve školách v kraji, popř. další informace. Obsah části „Hurá do 

lavic!”, „A co teď po zvonění”, „Než zazvoní” je shodný s částí pro žáky a studenty. Poslední část „Místa 

pedagogů” byla popsána v úvodní kapitole.  

 

Informace „pro veřejnost” nabízí mimo jiné i web školského odboru PCK. 

 

Kraj Vysočina (VYS) 

 

Podobně jako v případě pedagogických pracovníků lze shrnout, že část portálu v rámci krajského webu 

zaměřená na školství v Kraji Vysočina zcela přímo nemíří na rodiče a žáky. Za relevantní pro tyto 

skupiny opět zůstávají sekce Informační servis a dále Informace a pokyny pro. Přehled dodává MAPA 

WEBU.  

 

https://www.sipkhk.cz/infoportal/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/kurzy-pro-verejnost
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni---obecne-informace
https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
https://www.sipkhk.cz/infoportal/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/koronavirus-covid-19-odkaz
https://www.sipkhk.cz/infoportal/koronavirus-covid-19-odkaz
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Zaci-a-studenti-prehled-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Verejnost-prehled-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Vseobecne-informace
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Hura-do-lavic/Hura-do-lavic-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Nez-zazvoni/Nez-zazvoni-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/E-learning/Studentsky-e-learning-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Verejnost-prehled-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Ze-zivota-skol-novinky-v-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni/ctl/ReditelskeVolnoPrehled/mid/1102
https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost
https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
https://www.kr-vysocina.cz/opatreni-covid-19/ds-304489/p1=106909
https://www.kr-vysocina.cz/informace-a-pokyny-pro/ds-300666/archiv=0&p1=9089
https://www.kr-vysocina.cz/mapa-webu/ds-300574/p1=9089
https://www.kr-vysocina.cz/mapa-webu/ds-300574/p1=9089
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Jihomoravský kraj (JMK) 

 

Školský portál kraje přímo na rodiče a žáky nemíří. Relevantní pro cílové skupiny jsou již zmiňované 

Informace ze školství, Katalog škol, Akce a další.  

 

Olomoucký kraj (OLK) 

 

Pro rodiče a žáky je možné v rámci krajského webu pro oblast školství přiřadit část Pro veřejnost. Ta 

zahrnuje především sekce Atlas školství (.pdf), Přijímací řízení a zápisový lístek, Organizace školního 

roku, Uznávání zahraničního vzdělání, Výuka českého jazyka u dětí cizinců a opět Vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Samostatné je rovněž Centrum celoživotního učení. 

 

Moravskoslezský kraj (MSK) 

 

Informace z oblasti školství, které jsou součástí krajského webu, přímo necílí samostatnou sekcí na 

rodiče a žáky. Přesto je však relevantní obsah na přehledně strukturovaném webu možné spojit 

především se sekcí Školství v Moravskoslezském kraji zahrnující mimo jiné (povětšinou zákonem 

stanovené agendy v působnosti kraje), např: Informace o volných místech ve středních školách a 

konzervatořích, Seznam škol a školských zařízení, Přehled studijních a učebních oborů, Krajská 

stipendia, Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince či Další vzdělávání a profesní 

kvalifikace v Moravskoslezském kraji, popř. Kurzy základního vzdělání.  

 

A dále sekcí POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT, která zahrnuje povětšinou opět agendy v působnosti krajské 

samosprávy – např. Uznání zahraničního vzdělání, Podání žádosti ve věci rejstříku škol a školských 

zařízení, Informace k rejstříku škol a školských zařízení, Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, 

konzervatoři, Kontaktní osoby Odboru školství, mládeže a sportu či Přihláška ke vzdělávání pro 

přijímací řízení ve střední škole a konzervatoři.  

 

Jako významné se jeví i další portály či projekty, např. Studuj u nás ve spolupráci s lokální TV Polar či 

Řemeslo má respekt. 

 

Zlínský kraj (ZLK) 

 

Na rodiče a žáky míří hned dvě části školského portálu ZKOLA.cz.  

 

Část „Rodiče a veřejnost” nabízí komplexní přehled témat zahrnující Alternativní směry ve vzdělávání, 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané, Mateřské školy , Soukromé a církevní školy, 

Státní jazykové školy (přehled),  Střední školy a konzervatoře,  Vysoké školy  (přehled), Vyšší odborné 

školy  (obecné informace) a Základní a základní umělecké školy 

 

Část webu Žáci a studenti zahrnuje sekce Kde hledat radu či pomoc (přehled užitečných informací), 

Krajský parlament dětí a mládeže (základní informace), Možnosti studia na VŠ, Pro absolventy, 

Studium, Vzdělávání v zahraničí a Závěrečné a maturitní zkoušky.  

 

http://www.jmskoly.cz/
http://www.jmskoly.cz/l/informace
http://www.jmskoly.cz/l/akce
http://www.jmskoly.cz/l/akce
https://www.olkraj.cz/skolstvi-a-mladez-cl-18.html
https://www.olkraj.cz/pro-verejnost-cl-280.html
https://www.olkraj.cz/atlas-skolstvi-cl-3377.html
https://www.olkraj.cz/prijimaci-rizeni-a-zapisovy-listek-cl-503.html
https://www.olkraj.cz/organizace-skolniho-roku-cl-504.html
https://www.olkraj.cz/organizace-skolniho-roku-cl-504.html
https://www.olkraj.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani-cl-506.html
https://www.olkraj.cz/vyuka-ceskeho-jazyka-u-deti-cizincu-cl-1299.html
https://www.olkraj.cz/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-cl-5188.html
https://www.olkraj.cz/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-cl-5188.html
https://www.cuok.cz/
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=104
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_skol.html
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_oboru.html
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/krajska-stipendia-1467/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/krajska-stipendia-1467/
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/jazykova_priprava_cizincu.html
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/dalsi-vzdelavani-a-profesni-kvalifikace-v-moravskoslezskem-kraji-3523/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/dalsi-vzdelavani-a-profesni-kvalifikace-v-moravskoslezskem-kraji-3523/
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=106
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas
https://remeslomarespekt.msk.cz/
http://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/alternativni-smery-ve-vzdelavani/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-a-deti-nadane/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/materske-skoly/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/soukrome-a-cirkevni-skoly/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/statni-jazykove-skoly/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/stredni-skoly-a-konzervatore/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/vysoke-skoly/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/vyssi-odborne-skoly/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/vyssi-odborne-skoly/
https://www.zkola.cz/rodice-a-verejnost/zakladni-a-zakladni-umelecke-skoly/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/kde-hledat-radu-ci-pomoc/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/krajsky-parlament-deti-a-mladeze/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/moznosti-studia-na-vs/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/pro-absolventy/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/studium/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/vzdelavani-v-zahranici/
https://www.zkola.cz/zaci-a-studenti/zaverecne-a-maturitni-zkousky/
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Samostatný je portál Průvodce kariérou nabízející témata Kariéroví poradci, Dotazník profesních zájmů 

a především Přehled škol (samostatná Burza škol) a Přehled firem. 

 

Dále je k dispozici portál Sofia zaměřený na celoživotní profesní vzdělávání. 

 

Hlavní město Praha (HLMP) 

 

Pro rodiče a žáky je využití staršího školského portálu HLMP Školství Hlavního města Prahy do různé 

míry spojeno s částí Pro veřejnost. Zde jde především o sekce či oblasti Výuka češtiny pro cizince / 

Czech language for foreigners (seznamy škol), Celoživotní vzdělávání, Jak si zařídit, Školské obvody, 

Schola Pragensis, Akce pro žáky a studenty, Členové školských rad za zřizovatele (seznam), Organizace 

školního roku, Praha očima studentů, Přijímací řízení či Oznámení a informace. 

 

Nový portál PRAHA ŠKOLSKÁ rodičům a žákům nabízí několik méně strukturovaných sekcí aktualit. 

Např. pod štítkem Rodič & žák (více náhodných článků), dále především Schola Pragensis (veletrh a 

nabídka škol a oborů), Videa,  Podcasty a Přijímací zkoušky (seznam tematických článků).  

 

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/
https://burzaskol.zkola.cz/prehled-skol/
https://sofia.zkola.cz/
http://skoly.praha.eu/
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Vyuka-Ceskeho-jazyka-pro-cizince-/-Czech-language-for-foreigners
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Vyuka-Ceskeho-jazyka-pro-cizince-/-Czech-language-for-foreigners
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Celozivotni-vzdelavani
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Jak-si-zaridit
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Skolske-obvody
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Schola-Pragensis
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Akce-pro-zaky-a-studenty
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Clenove-skolskych-rad-za-zrizovatele
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Organizace-skolniho-roku
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Organizace-skolniho-roku
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Praha-ocima-studentu
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Oznameni-a-informace
https://prahaskolska.cz/
https://prahaskolska.cz/schola-pragensis/
https://www.youtube.com/channel/UCayOQ2QaoaFIENh0QG_P_-g/videos
https://open.spotify.com/show/5dWetFaagX1QUoCS4G7uA1?si=VUEG1TN5S3atZ5ftujZ-Lg&fbclid=IwAR3H7YANY6bGbj0lza3ffeEtFXoa4r80XpeF-gI1neTCXCr7Hj7rln7vces&nd=1
https://prahaskolska.cz/category/prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly/
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6 Přehledy zdrojů ve vybraných tématech (otevřený přehled k dalšímu možnému doplnění) 
 

Název kraj Metodické 
materiály 
vztažené ke 
konkurzům  

Hodnocení a 
odměňování 
ředitelů  

Obecné metodické 
materiály (určené 
především pro 
zřizovatele či 
ředitele škol) 

Kalendáře a 
akce 

Pracovní pozice 
ve školství 
(konkurzy 
ředitelů i místa 
ped. pracovníků) 

Přehledy škol či 
školských zařízení v 
kraji 

Prezentace 
oborové 
struktury 
středních škol 

Strategické a 
koncepční materiály 
kraje 

Karlovarský 
kraj 

Konkurzní řízení Předpis rady k 
odměňování 
ředitelů krajských 
škol a školských 
zařízení 

Metodika  Pracovní místa 
 

Školská zařízení  Dokumenty 

Ústecký kraj   Školská legislativa  Konkurzy  Přijímací řízení 
2020-2021 

Strategické 
dokumenty odboru 

Liberecký kraj Metodická 
pomoc obcím při 
vyhlašování 
konkurzu – 
AKTUÁLNÍ VERZE 

Hodnocení kvality 
vzdělávání škol a 
školských zařízení 
zřizovaných 
Libereckým 
krajem 

Metodické 
materiály 

Kalendář 
 

Konkurzy 
 
Volná pracovní 
místa 

Přehled škol Přehled přijímací 
řízení 

Strategické 

dokumenty ve 

vzdělávání 

 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/Konkurzni-rizeni.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/PR_odmenovani_reditelu.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/PR_odmenovani_reditelu.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/PR_odmenovani_reditelu.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/PR_odmenovani_reditelu.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/PR_odmenovani_reditelu.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/default.aspx
http://www.kvkskoly.cz/ucitel/Stranky/volna-pracovni-mista.aspx
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/seznam-skol.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/default.aspx
https://www.kr-ustecky.cz/skolska-legislativa/ds-99273/p1=248047
https://www.kr-ustecky.cz/vyhlasene-krajem/ds-16504/p1=204451?fbclid=IwAR22froaGKxUeJ5Tp2e-EQECT7-ZQUx9IuXg3Yb5798BQxVsl_Hk23XWWMg
https://sberdat.kr-ustecky.cz/prijimaci-rizeni-2021-2022
https://sberdat.kr-ustecky.cz/prijimaci-rizeni-2021-2022
https://www.kr-ustecky.cz/strategicke-dokumenty-odboru/ds-99673/p1=206949
https://www.kr-ustecky.cz/strategicke-dokumenty-odboru/ds-99673/p1=206949
https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/839/Metodicka-pomoc-obcim-pri-vyhlasovani-konkurzu-AKTUALNI-VERZE.aspx
https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/839/Metodicka-pomoc-obcim-pri-vyhlasovani-konkurzu-AKTUALNI-VERZE.aspx
https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/839/Metodicka-pomoc-obcim-pri-vyhlasovani-konkurzu-AKTUALNI-VERZE.aspx
https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/839/Metodicka-pomoc-obcim-pri-vyhlasovani-konkurzu-AKTUALNI-VERZE.aspx
https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/839/Metodicka-pomoc-obcim-pri-vyhlasovani-konkurzu-AKTUALNI-VERZE.aspx
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=2UrUyHw7I_c%3D&tabid=160&mid=756
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=2UrUyHw7I_c%3D&tabid=160&mid=756
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=2UrUyHw7I_c%3D&tabid=160&mid=756
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=2UrUyHw7I_c%3D&tabid=160&mid=756
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=2UrUyHw7I_c%3D&tabid=160&mid=756
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=2UrUyHw7I_c%3D&tabid=160&mid=756
https://www.edulk.cz/Default.aspx?TabID=210&categoryID=238
https://www.edulk.cz/Default.aspx?TabID=210&categoryID=238
https://www.edulk.cz/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx
http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/96/Konkurzy-vyberova-rizeni.aspx
https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/Voln%C3%A1pracovn%C3%ADm%C3%ADsta.aspx
https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/Voln%C3%A1pracovn%C3%ADm%C3%ADsta.aspx
https://www.edulk.cz/%C5%A0koly.aspx
https://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/P%C5%99ehledp%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx
https://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/P%C5%99ehledp%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/157/-Resort-skolstvi-mladeze-telovychovy-a-sportu.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/157/-Resort-skolstvi-mladeze-telovychovy-a-sportu.aspx
https://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/157/-Resort-skolstvi-mladeze-telovychovy-a-sportu.aspx
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Plzeňský kraj Doporučující 
postup při 
konkurzním řízení 

 Oblast právní a 
kontrolní 

Kalendář akcí Vyhlášená 
konkurzní řízení 

Seznam škol a 
školských zařízení 

Přijímací řízení 
na střední školy 

DZ PLK 2020-2024 
(pouze odkaz na 
dokument) 

Středočeský 
kraj 

    Pracovní místa ve 
školství 

   

Jihočeský kraj Informace pro 

zřizovatele 

obecních škol  

 Obecní školství, 

nové právní 

předpisy, Směrnice, 

formuláře, tiskopisy 

 Výběrová řízení – 
konkurzy ředitelé 

Vyhledání škol a 
školských zařízení v 
Jihočeském kraji 

Informace pro 
přijímací řízení 
ve školním roce 
2020/2021 

Koncepce z oblasti 
výchovy, vzdělávání 
a sportu 

Královéhradeck
ý kraj 

  Zákony  Pracovní místa ve 
školách i 
konkurzy ředitelů 

Adresář škol a 
školských zařízení 

Oborovník aneb 
Kam na Střední 
2021/2022 

Koncepční materiály 

Pardubický kraj   Management škol Kalendář akcí Místa pedagogů i 
konkurzy ředitelů 

Evidence škol a 
školských zařízení v 
Pardubickém kraji 
 

Přijímací řízení 
SŠ 

DZ PCK 

Kraj Vysočina Metodicko-
výkladová 
příručka ke 
konkursním 
řízením na 
vedoucí pracovní 
místa ředitelů 
škol a školských 
zařízení 

 Informace a pokyny  Vyhlášená 
konkursní řízení 

Seznamy škol a 
školských zařízení v 
Kraji Vysočina 

Přijímací řízení Strategické 

dokumenty kraje, 

analýzy 

https://www.plzensky-kraj.cz/doporucujici-postup-pri-konkurznim-rizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/doporucujici-postup-pri-konkurznim-rizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/doporucujici-postup-pri-konkurznim-rizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/oblast-pravni-a-kontrolni?page=3
https://www.plzensky-kraj.cz/oblast-pravni-a-kontrolni?page=3
https://www.plzensky-kraj.cz/kategorie/kalendar-akci
https://www.plzensky-kraj.cz/vyhlasena-konkurzni-rizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/vyhlasena-konkurzni-rizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/seznam-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/seznam-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
https://www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
https://www.plzensky-kraj.cz/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/pracovni-mista-ve-skolstvi
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/pracovni-mista-ve-skolstvi
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#informace-pro-zrizovatele-obecnich-skol
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---informace
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---upozorneni-na-nove-pravni-predpisy
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#obecni-skolstvi---upozorneni-na-nove-pravni-predpisy
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#smernice,-formulare,-tiskopisy
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#smernice,-formulare,-tiskopisy
https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni?fbclid=IwAR2d5gq2m0DgGM69R7fmhj-Yt-aqW2CuZhq7xdaXEGueidwsa-yQmbHq3Ts
https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni?fbclid=IwAR2d5gq2m0DgGM69R7fmhj-Yt-aqW2CuZhq7xdaXEGueidwsa-yQmbHq3Ts
https://www.kraj-jihocesky.cz/skoly-a-skolska-zarizeni
https://www.kraj-jihocesky.cz/skoly-a-skolska-zarizeni
https://www.kraj-jihocesky.cz/skoly-a-skolska-zarizeni
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2020/2021
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2020/2021
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2020/2021
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2020/2021
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#koncepce-z-oblasti-vychovy,-vzdelavani-a-sportu
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#koncepce-z-oblasti-vychovy,-vzdelavani-a-sportu
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#koncepce-z-oblasti-vychovy,-vzdelavani-a-sportu
https://www.sipkhk.cz/infoportal/nove-pravni-predpisy/zakony/zakony---skolstvi
https://sipkhk.cz/infoportal/pracovni-mista
https://sipkhk.cz/infoportal/pracovni-mista
https://www.sipkhk.cz/infoportal/skoly-v-kraji
https://www.sipkhk.cz/infoportal/skoly-v-kraji
https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/oborovnik-aneb-kam-na-stredni-2021-2022/all
https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/oborovnik-aneb-kam-na-stredni-2021-2022/all
https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/oborovnik-aneb-kam-na-stredni-2021-2022/all
https://www.sipkhk.cz/infoportal/koncepcni-materialy/strategie-a-koncepce-celostatni
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Management-skol-prehled-sekci
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Kalendar-akci
https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Mista-pedagogu/Nabizime-zamestnani-ve-skole
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Evidence-skol-a-skolskych-zarizeni
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS
https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-na-vedouci-pracovni-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/d-4036921/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/informace-a-pokyny-pro/ms-9092/p1=9092
https://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093
https://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093
http://extranet.kr-vysocina.cz/seznam-skol/
http://extranet.kr-vysocina.cz/seznam-skol/
http://extranet.kr-vysocina.cz/seznam-skol/
https://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609
https://www.kr-vysocina.cz/dlouhodobe-zamery-vzdelavani/ds-300669/p1=10285
https://www.kr-vysocina.cz/dlouhodobe-zamery-vzdelavani/ds-300669/p1=10285
https://www.kr-vysocina.cz/dlouhodobe-zamery-vzdelavani/ds-300669/p1=10285
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Jihomoravský 
kraj 

Metodika pro 
konkurzy 

 Právní předpisy a 
metodika 
 
Odbor školství 

Akce Inzerce (konkurzy 
ředitelé, nabídka 
zaměstnání) 

Seznam škol a 
zařízení 

Obory středního 
vzdělávání v JMK 
 

Dlouhodobý záměr 
JMK 

Olomoucký kraj  Konkurzní řízení  Legislativa, 
metodická 
doporučení 

 Konkurzy Adresář škol a 
školských zařízení 

Přijímací řízení Strategie, koncepce, 

výroční zprávy 

Moravskoslezs
ký kraj 

  LEGISLATIVNÍ 

NOVINKY 

 Pracovní 
příležitosti ve 
školství 
(komplexní 
pojetí) 
 
 

Seznamy škol a 
školských zařízení 

Přehled oborů 
vzdělávání ve SŠ 
a VOŠ 

STRATEGICKÉ 

DOKUMENTY A 

PROJEKTY 

Zlínský kraj Doporučený 
postup pro obce 
k průběhu a 
organizaci 
konkursního 
řízení pro 
konkursy 
vyhlášené od 1. 5. 
2019 

 Management 
 
OBCE 

 

Kalendář akcí Volná místa (ped. 
prac., ředitelé – 
komplexní pojetí) 

Adresáře a přehledy Přehled škol STRATEGICKÉ A 
KONCEPČNÍ 
DOKUMENTY 

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_organizacni_a_spravni/konkurzni-rizeni-na-pracovni-misto-reditelereditelky-skoly-a-skolskeho-zarizeni-zrizovane-obci
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_organizacni_a_spravni/konkurzni-rizeni-na-pracovni-misto-reditelereditelky-skoly-a-skolskeho-zarizeni-zrizovane-obci
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1795&TypeID=1
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1795&TypeID=1
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk
http://www.jmskoly.cz/r/akce
http://www.jmskoly.cz/r/inzerce
http://www.jmskoly.cz/r/inzerce
http://www.jmskoly.cz/r/inzerce
http://www.jmskoly.cz/l/organizace
http://www.jmskoly.cz/l/organizace
http://www.jmskoly.cz/l/obory/ss
http://www.jmskoly.cz/l/obory/ss
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2
https://www.olkraj.cz/download.html?id=66944
https://www.olkraj.cz/legislativa-metodicka-doporuceni-cl-390.html
https://www.olkraj.cz/legislativa-metodicka-doporuceni-cl-390.html
https://www.olkraj.cz/legislativa-metodicka-doporuceni-cl-390.html
https://udeska.kr-olomoucky.cz/ude/?V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%C2%A0-+%C5%99editel%C3%A9+p%C5%99%C3%AD
https://www.olkraj.cz/adresar-skol-a-skolskych-zarizeni-cl-276.html
https://www.olkraj.cz/adresar-skol-a-skolskych-zarizeni-cl-276.html
http://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-a-zapisovy-listek-cl-503.html
https://www.olkraj.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
https://www.olkraj.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=103
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=103
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=109
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_skol.html
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_skol.html
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_oboru.html
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_oboru.html
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/seznam_oboru.html
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=107
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=107
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=107
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/doporuceny-postup-pro-obce-k-prubehu-a-organizaci-konkursniho-rizeni-pro-konkursy-vyhlasene-od-1-5-2019/
https://www.zkola.cz/management/
https://www.zkola.cz/management/informace-pro-obce/
https://www.zkola.cz/kalendar-akci/
https://www.zkola.cz/volna-mista/
https://www.zkola.cz/adresare-a-prehledy/
https://burzaskol.zkola.cz/prehled-skol/
https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
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Hlavní město 
Praha 

Konkursy 

Koncepce 

uchazeček/uchaz

ečů na místo 

ředitelky/ředitele 

příspěvkové 

organizace 

 Pro školy 

 

Řízení a organizace 

školy, projektové 

řízení 

 Konkursní řízení – 
městské části 
 
Volná pracovní 
místa 
 

Přehled školství Přijímací zkoušky Koncepce školství - 

záměry 

 

https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-uchazecek/uchazecu-na-misto-reditelky/area12318
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Rozcestnik-inspirace-pro-pedagogy/8-Rizeni-a-organizace-skoly-projektove-rizeni
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Rozcestnik-inspirace-pro-pedagogy/8-Rizeni-a-organizace-skoly-projektove-rizeni
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Rozcestnik-inspirace-pro-pedagogy/8-Rizeni-a-organizace-skoly-projektove-rizeni
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursni-rizeni-mestske-casti
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Volna-pracovni-mista-ve-skolstvi
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Volna-pracovni-mista-ve-skolstvi
https://skoly.praha.eu/Prehled-skolstvi
https://prahaskolska.cz/category/prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly/
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-skolstvi-zamery-zamery
https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Koncepce-skolstvi-zamery-zamery
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