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Příklad plánu pro kompenzaci nerovností a ztrát  
v důsledku uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19:  

Nizozemský vzdělávací systém jako podpory vzdělávání, důvěry a informovaného 
rozhodování 

 

V únoru 2021 schválila nizozemská vláda Národní vzdělávací program, ve kterém bylo 
vyčleněno 8,5 miliardy EUR (částka výrazně přesahující 200 mld. Kč) na rozvoj vzdělávání v 
aktuálním „covidovém” a „postcovidovém” období. Výdaje programu jsou rozděleny do 
několika let. Nejvyšší objem prostředků je alokován na roky 2021 (cca 3 miliardy EUR), 2022 
(cca 4,6 miliardy EUR) a 2023 (cca 1,8 miliardy EUR). Cíle programu míří na osobní rozvoj 
každého žáka a studenta, na vyrovnávání rozdílů a ztrát v učení (znalostí, dovedností) v 
období uzavření škol (se zaměřením se na jádrové oblasti, neboť nelze pokrýt celý vzdělávací 
obsah), podporu cílových skupin žáků (např. doučováním v malých skupinách), k dispozici je 
rovněž podpora přímo pro učitele a další pedagogické pracovníky (např. prostřednictvím jejich 
dalšího vzdělávání atd.).  
 
Národní vzdělávací program má jasný závazný harmonogram, který zahrnuje několik fází:  
 

 
• Na konci března 2021 školy obdržely dopis ministerstva školství s podrobnými 

informace o programu a dílčími kroky pro následující období.  

 

 
• V dubnu 2021 školy provedly vlastní analýzu problémů a potřeb žáků i učitelů v 

kontextu dopadů uzavření škol. Ministerstvo školství již vydalo metodická 
doporučení pro různé úrovně, stupně a typy škol, jak předmětnou analýzu problémů, 
identifikaci potřeb provést, a částečně otevírá otázku jejich promítnutí do cílů a 
opatření v rámci školních vzdělávacích programů (zde bude ještě metodicky 
doplněno). 

 

 
• V květnu 2021 si školy na základě analýzy problémů a potřeb vyberou ze série 

programů a opatření, které budou dále implementovat a které budou dále 
financovány.  

 

 
• V červnu 2021 by školy měly dostat finální informaci o alokaci a rozpočtu na jimi 

vybraná a potřebná opatření na jednoho žáka a studenta z Národního 
vzdělávacího programu na další školní rok. Takto si budou moci stanovit rozpočet „na 
kompenzace” pro následující období. 

 

 
• Před začátkem školního roku 2021/2022 školy vypracují (či přepracují) svůj školní 

vzdělávací program zohledňující kompenzační opatření pro tento a následující školní 
rok 2022/2023. Daný návrh musí schválit tzv. školské či školní rady. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/03/19/tijdlijn-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brieven/2021/03/23/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/stappenplan-schoolanalyse
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/stappenplan-schoolanalyse
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• Na začátku školního roku 2021/2022 budou školám vyplaceny prostředky z 
Národního vzdělávacího programu.  

 

Hodnocení implementace z Národního vzdělávacího programu finančně podpořených 

opatření vycházejících z analýzy potřeb škol a zohledněných v jejich školních vzdělávacích 

programech školy provedou ve svých výročních zprávách. 


