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Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Dlouhodobý záměr vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol
2016-2020 / Aktualizace pro rok

2016

Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové

a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol na období 

2021 – 2025

Dlouhodobý
záměr

vzdělávání
a rozvoje

vzdělávací
soustavy ČR 
2019-2023

Koncepce
podpory

mládeže ČR
na období
2020-2030

Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy Vysoké školy

Získávání
kvalifikací
v systému

dalšího
vzdělávání

Uznávání
odborné

kvalifikace

Státní péče
o děti a
mládež

Tělesná
výchova,

sport,
turistika a
sportovní

reprezentace
státu

Vědní politika,
výzkum a

vývoj

Koncepce 
podpory 
rozvoje

nadání a péče
o nadané na 

období let 
2014-2020

Zákon 48/
1990 Sb.,
o změně

názvu
Univerzity

J.E.Purkyně v
Brně

Zákon č.
179/2006 Sb.,

zákon o
uznávání
výsledků
dalšího

vzdělávání

Zákon č. 109/2002 Sb., o
výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy

ve školských zařízeních a
o preventivní výchovné

péči ve školských
zařízeních

Koncepce
podpory

sportu v ČR
2016-2025

"SPORT 2025"

Koncepce
podpory

mládeže ČR
na období
2014-2020

Zákon č.
111/1998 Sb.,

zákon o
vysokých
školách

Vědecké
hodnosti

Záměr rozvoje
čtenářské a
matematické
gramotnosti v

základním
vzdělávání

(2013-2018)

Národní strategie
primární prevence

rizikového chování dětí 
a mládeže na období 

2013-2018

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Strategie
digitálního
vzdělávání

do roku
2020

Dlouhodobý
záměr 

vzdělávání
a rozvoje

vzdělávací
soustavy ČR
(2015-2020)

Rámec rozvoje vysokého školství
do roku 2020

Zákon č. 306/1999
Sb., o poskytování
dotací soukromým

školám, předškolním a
školským zařízením

Zákon č. 563/2004
Sb., o pedagogických

pracovnících

Zákon č.
163//1990 Sb.,

o bohosloveckých
fakultách

Zákon č. 181/
1990 Sb., o

zrušení VŠ SNB

Zákon č. 314/
1991 Sb., o

zřízení Jihočeské 
univerzity ...

Zákon č.
404/2000 Sb.,

o zřízení
Univerzity

T.Bati ve Zlíně

Zákon č.
214/2004 Sb.,

o zřízení
Univerzity

obrany

Zákon č.
375/2004 Sb.,
o zřízení VŠ

polytechnické
Jihlava

Zákon č.
162/2006 Sb.,
o zřízení VŠ
technické a

ekonomické v
Č .Budějovicích

Zákon č.
375/1992 Sb.,

o změně
názvu VŠ

veterinární v
Brně

Zákon č.
192/1994 Sb.,
o změně názvu

některých
vysokých škol

Zákon č. 46/1994 Sb., o
změně názvu VŠ

chemickotechnologické v
Pardubicích

Zákon č.
18/2004 Sb.,

zákon o
uznávání
odborné

kvalifikace

Zákon č.
364/2000 Sb., o
zrušení Fondu
dětí a mládeže

Zákon č.
115/2001 Sb.,

o podpoře 
sportu

Akční plán
inkluzivního
vzdělávání 
na období
2016-2018

Datová
informační
základna 
resortu
školství

Zákon č. 130/2002
Sb., zákon o

podpoře výzkumu,
experimentálního
vývoje a inovacích

Zákon č. 341/2005
Sb., o veřejných

výzkumných
institucích

Zákon č. 227/2006 
Sb., o výzkumu na 

lidských
embryonálních

kmenových buňkách
a souvisejících

činnostech

Zákon č.
561/2004 Sb.,
školský zákon

Akční plán rozvoje
lidských zdrojů

pro výzkum, vývoj
a inovace a 

genderové rovnosti 
ve VaVaI v ČR 

2018-2020

Akční plán
mezinárodní

spolupráce ČR
ve výzkumu a

vývoji a
internacionalizace

prostředí VaV
2017-2020

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
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Dokument (zákon 
nebo strategie),

který se ve strategické 
mapě objevuje vícekrát

Zákon výžadující 
vznik strategie 

(horní část mapy) 
/ zákon spadající 

do gesce ministerstva 
(dolní část mapy)

Působnost 
ministerstva
uvedená v

kompetenčním 
zákoně

Působnost 
ministerstva
neuvedená v

kompetenčním 
zákoně

Označení vazby mezi: 
i) zákonem vyžadující vznik strategie a touto strategií 
nebo 
ii) strategií a dalšími strategickými dokumenty, 
jejíž vznik je vyžadován dannou strategií

Platný 
strategický 
dokument

Platný 
strategický 
dokument, 
jehož vznik 

je vyžadován 
zákonem

Implementační 
dokument 

/ akční plán 
vztahující se 

k nadřazenému 
strategickému 

dokumentu

Dokument, který
nebyl hodnocen 

jako strategie 
(ale jako např. 

popis 
procesu apod.)

Související skupina dokumentů (např. tematicky 
související strategie, které vznikly současně)

Implementační dokument

Strategický dokument Strategický dokument

Dokument 
v přípravě 
nebo před 

schválením
(barva pozadí 

dle typu
dokumentu)

Dokument po 
konci platnosti, 

který zatím nebyl 
nahrazen novým 

dokumentem
(barva pozadí dle 
typu dokumentu)ST
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https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-rozvoje-nadani-a-pece-o-nadane-2014-2020
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=109~2F2002
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=48~2F1990
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=179~2F2006
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=115~2F2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-sportu-2016-2025-sport-2025
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=561~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=111~2F1998
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v-zakladnim-vzdelavani-2013-2018-zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v-zakladnim-vzdelavani-2013-2018
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-digitalniho-vzdelavani
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-ceske-republiky-na-obdobi-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a-inovacni-umelecke-a-dalsi-tvurci-cinnosti-pro-oblast-vysokych-2
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/ramec-rozvoje-vysokeho-skolstvi-do-roku-2020
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=306~2F1999
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=563~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=163~2F1990
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=181~2F1990
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=314~2F1991
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=404~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=214~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=375~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=162~2F2006
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=375~2F1992
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=192~2F1994
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=46~2F1994
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=18~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=364~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=130~2F2002
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=341~2F20
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=227~2F2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/akcni-plan-rozvoje-lidskych-zdroju-pro-vyzkum-vyvoj-a-inovace-a-genderove-rovnosti-ve-vavai-v-cr-2018-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a-internacionalizace-prostredi-vav-2017-2020

