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Výroční zpráva MŠMT: S novým školským zákonem
V souladu se školským zákonem vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice za rok 2005
nesoucí název S novým školským zákonem. Představuje tak již podeváté komplexní pohled na
dění v oblasti vzdělávání tentokráte za rok 2005, v období prvního roku uplatňování nové
školské legislativy.
Praha, 22.12.06 - Hlavním účelem výroční zprávy je informovat odbornou i laickou veřejnost
o situaci ve školství a o vývoji v uplynulém školním roce, o stavu a podmínkách vzdělávání.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice za rok 2005 se skládá
ze dvou samostatně publikovaných dílů. První díl zprávy s názvem Vzdělávání v roce 2005 v datech
podává souvislý přehled o vzdělávací soustavě v novém legislativním prostředí na základě vybraných
statistických ukazatelů. Svým vnitřním rozvržením, grafickým řešením a formátem je první díl
zpracován tak, aby mohl co nejlépe samostatně sloužit jako příručka pro každodenní využití. Druhý díl
zprávy s názvem Vzdělávání v roce 2005 v tématech pak nabízí v deseti kapitolách hlubší pohled na
vybraná témata, která byla v roce 2005 aktuální.
Publikace navazuje na předchozích osm výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy,
které byly vydávány od roku 1996 nejprve ve dvouletých intervalech, od roku 2002 pak každoročně.
Soubor výročních zpráv tak dnes představuje významný pramen informací o vývoji vzdělávací
soustavy a vzdělávání v České republice po listopadu 1989.
Výroční zprávu zpracoval kolektiv autorů z odborných útvarů MŠMT a jeho přímo
řízených organizací. Koordinátorem a editorem výroční zprávy je Ústav pro informace ve
vzdělávání.
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