
Podpora učitelů a ředitelů a lepší výsledky u dětí, to je cíl okresních
Partnerství pro vzdělávání 2030+. Své síly spojily obce a místní akční

skupiny v Olomouckém kraji

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 22. 9. 2022 – Lepší podporu učitelům i ředitelům škol, díky níž budou mít více
prostoru pro pedagogickou práci a zlepšování učení a wellbeingu dětí, očekávají signatáři od
nově založených Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresů Šumperk a Jeseník
v Olomouckém kraji. Včera podepsali memorandum, kterým se připojili k rozvoji tzv.
okresních partnerství. Jejich účelem je vytvářet prostor pro spolupráci aktérů ve vzdělávání v
daném regionu a nabízí cestu, jak spojit síly při zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a při
snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání.

Koncept okresního partnerství vzniká v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+. To založilo
v roce 2020 sedm významných platforem ve vzdělávání za účelem podpory Strategie
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Koncept okresního partnerství byl navržen tak, aby
mohl začít fungovat všude, kde o něj projeví zájem klíčoví místní aktéři, zejména dobrovolné
svazky obcí, obce s rozšířenou působností, místní akční skupiny a kraje.

Memorandum uzavřeli tito zakládající partneři:
Okres Šumperk: Olomoucký kraj, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov, MAS
Mohelnicko, město Zábřeh, město Šumperk, město Mohelnice, svazek obcí Mikroregionu
Zábřežsko, svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko a Stálá konference asociací ve
vzdělávání.
Okres Jeseník: Olomoucký kraj, město Jeseník a Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Slavnostního podpisu se zúčastnili zástupci všech signatářů, včetně radního pro vzdělávání
Olomouckého kraje RNDr Aleše Jakubce, PhD.

Okresy Šumperk a Jeseník se nyní připojily Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území
okresu Brno-venkov, které bylo založeno na začátku září na radnici v jihomoravském
Tišnově.

“Očekáváme, že v rámci spolupráce s ostatními partnery, budeme moci efektivněji
podporovat především učitele, ředitele na území našeho okresu, že se nám lépe podaří
zahrnout do těchto aktivit také zřizovatele. To vše s cílem zlepšení kvality výuky pro děti tak,
aby se učily opravdu s radostí a naplno, aby byly vnitřně motivované se učit celoživotně,”
říká ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová.

“Zapojení do Partnerství přinese školám další podporu a vzájemnou koordinovanou
spolupráci, což povede k většímu prostoru pro pedagogickou činnost a tím i zlepšování
klimatu ve školách,” říká Jiří Hrubý, vedoucí projektu Vzdělávání Jesenicko.



Co je Okresní partnerství 2030+

Koncept okresních partnerství usiluje o formování koordinační platformy pro spolupráci
aktérů v konkrétním regionu při dosahování cílů Strategie 2030+, především při úsilí
zlepšovat vzdělávací výsledky a wellbeing dětí a snižovat nerovnosti v přístupu ke
vzdělávání. Okresní partnerství zakládají společně organizace, které na daném území
realizují projekty MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání – tedy obce s rozšířenou
působností, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny – MAS), které zvou ke spolupráci
kraj a střední článek podpory MŠMT. Okresní partnerství podporuje odborná pracovní
skupina Partnerství pro vzdělání 2030+.

Rozvoj konceptu okresních partnerství finančně podporuje Nadace České spořitelny.

Zdroje informací:
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území Šumperku a Jeseníku.
Memorandum o Partnerství a vzdělávání 2030+ najdete zde.
Publikaci Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků prostřednictvím prostřednictvím
středního článku a dalších opatření, která shrnuje zkušenosti a návrhy z prvního roku práce
v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+, můžeme stáhnout zde.

Kontakt:
Radka Hrdinová, mediální koordinátorka SKAV: 603 177 791, radka.hrdinova@skav.cz

Partnerství pro vzdělávání 2030+ založilo v červnu 2020 sedm významných platforem ve
vzdělávání podpisem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+: Asociace krajských
vzdělávacích zařízení, Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká odborná společnost pro
inkluzivní vzdělávání, Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, Národní síť
Místních akčních skupin ČR a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Zapojené
organizace se ztotožňují se dvěma hlavními cíli Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2030+ a chtějí aktivně přispět k jejich naplnění: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání
kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 2. Snížit nerovnosti v
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a
studentů. V dubnu 2021 se přidalo sedm organizací v roli odborných partnerů: Asociace
výchovných poradců, Centrum Locika, Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum
primární prevence, EDUin, Jednota školských informatiků, Učitel naživo a Učitelská
platforma. V červnu 2022 se k Partnerství 2030+ přidaly další čtyři organizace odborných
partnerů: Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, Cyril Mooney
Education, Nevypusť Duši, a PAQ Research, z. ú.

Našimi konzultačními partnery jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká
školní inspekce, Asociace krajů České republiky a Národní ústav duševního zdraví.

Finančními partnery Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou Nadace České spořitelny,
Nadace RSJ a Nadace BLÍŽKSOBĚ.

https://drive.google.com/file/d/1kZaIeAfamUQtNHV8MC58QpzExFwl3UZq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9JI7hqu0I5ZgSxjnpDqxFfqstaQvNtj/view?usp=sharing
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2022/06/SKAV_Memorandum_Partnerstvi_Governance_cerven_2022_A4_aktualizace_podpisy_jednostrany_web.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
mailto:radka.hrdinova@skav.cz
https://partnerstvi2030.cz/wp/
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/06/SKAV_Memorandum_Partnerstvi_Governance2020_A4_podpisy_jednostrany.pdf


SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.) je zastřešující platforma organizací,
které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Je moderátorem smysluplné diskuze a
advokátem klíčových témat. Centrem zájmu členů jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků
a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli. Věříme, že smyslem vzdělávání je, aby každý mohl
rozvíjet svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. Sledujte
aktuální informace o SKAV na Facebooku a Twitteru.

https://skav.cz/
https://www.facebook.com/SKAVcz
https://twitter.com/skavzs

