
Inovativní vzdělávání na příkladu hodnocení 
propojování formálního a neformálního vzdělávání

„Škola mimo školu“



Co nás dnes čeká?

▪ Představení hodnocení  výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II 

č.02_16_032 Operačního programu výzkum, vývoj  a vzdělávání    

(OP VVV) dále hodnocení

▪ Výběr stěžejních informací z hodnocení 



Zadání hodnocení a metodologie

▪ Ad-hoc zadání garantů regionálního školství 

▪ Interní hodnocení

▪ Červen 2021 – březen 2022

▪ Desk research, analýza primárních i sekundárních zdrojů dat, 
kvalitativní i kvantitativní metody

• 40 polostrukturovaných cati/on-line rozhovorů

• 200 odpovědí v dotazníkovém šetření

▪ Zpětná vazba pro výzvu, program OP VVV využitelnost pro Operační 
program Jan Amos Komenský (OP JAK)

▪ Podněty směřující ke strategiím



Přehled aktivit, projektů, programů/výukových sad



Programy  propojování  
formálního a neformálního 

vzdělávání 
351 programů

„Škola mimo školu“



nabízí atraktivní v praxi využitelné materiály 

propojují zapojené organizace/instituce, 
např. škola, knihovna, muzeum ... 

rozvíjí spolupráci pedagogů a pracovníků v neformálním vzdělávání, 
dobrovolníků

rozvíjí/prohlubují kompetence

dětí a žáků 

pracovníků v neformálním 
vzdělávání,  dobrovolníků

pedagogických pracovníků 

Programy  propojování  
formálního a neformálního 

vzdělávání 
351 programů

fungují na bázi spolupracujících  učící se komunit/společenství 

vhodné podporovat rozšířením 
propagace a povědomí o přínosech 

výuka mimo běžné prostředí škol

atraktivní metody výuky a učení

rozsah jejich aplikace/převzetí a úprav by měl být ponechán 
variabilní tj. na  míru konkrétních škol 

vhodné zahrnout do OP JAK podporou realizace, modifikace stávajících, vytváření nových 

vedení škol, ředitelé, ředitelky



• podporovat variabilní 
využívání programů

nabízí atraktivní v praxi využitelné materiály 

rozsah jejich aplikace/převzetí a úprav by měl 
být ponechán variabilní, 

tj. na  míru konkrétních škol 
Programy 

 propojující  
formální                     

a neformální 
vzdělávání 



• podporovat využívání 
inovativních metod 
výuky a učení 



propojují zapojené organizace/instituce, 
např. škola, knihovna, muzeum ... 

rozvíjí spolupráci pedagogů a 
pracovníků v neformálním 
vzdělávání, dobrovolníků

Programy 
 propojující  

formální                     
a neformální 
vzdělávání 

fungují na bázi spolupracujících  učící se komunit/společenství 

výuka mimo běžné 
prostředí škol

atraktivní metody výuky a učení



• zvyšovat povědomí             
o přínosech nových 
metod výuky                 
a učení



vhodné zahrnout do OP JAK 
realizace, modifikace stávajících, vytváření nových 

Programy 
 propojující  

formální                            
a neformální 
vzdělávání 

OP JAK navazuje ve 
vyhlašovaných výzvách: 

• Šablony 

• Individuální projekty 
systémové - vzdělávání 

(dalších výzvách)



Zpráva je veřejně dostupná 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zprava-z-hodnoceni-vyzvy-
budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-c-02-16-032-bk-ii-op-vvv.htm

Zpráva předána

• garantům v regionálním školství, zástupcům ŘO OP VVV 

• tvůrcům strategií a dalším aktérům (MŠMT, Národnímu 
pedagogickému institutu (NPI) apod.)

• platformě řešící propojování formálního a neformálního vzdělávání 
v kontextu revize RVP ZV

• respondentům terénního šetření

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zprava-z-hodnoceni-vyzvy-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-c-02-16-032-bk-ii-op-vvv.htm


…. doporučení

….zjištěné podněty z hodnocení týkající se naplňování strategií
je vhodné přenést do navazujících a podrobnějších hodnocení….

….ucelenější „results based“ argumentace, která bude mít dlouhodobý
potenciál pro tvorbu intervencí v oblasti vzdělávání,
zejména v kontextu vhodných „proměn výuky“….



Mgr. Kateřina Bohatcová
evaluátorka
katerina.bohatcova@msmt.cz

Hodnocení bylo vytvořeno především
díky spolupráci, důvěře a otevřenosti
respondentů šetření, zástupcům
projektů/organizací, kterým je tímto
způsobem věnováno poděkování.

mailto:Katerina.bohatcova@msmt.cz

