
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 

Termín jednání: 9. září 2016 
Místo jednání: Administrativní a školící centrum Jihomoravského 
kraje, Cejl 73, místnost č. 121 
Účastníci jednání: viz prezenční listina  
 
Program jednání: 

1. Projednání navržených opatření KAP 

Zahájení 
 
JUDr. Hana Poláková přivítala všechny přítomné a představila program jednání. Jednání bylo zahájeno v 9.00 
hodin. 

Aktuální informace o KAP, L. Rozprým, E. Dittrichová 

 KAP je strukturován do 4 částí  
o analýza potřeb území, 
o analýza potřeb škol,  
o priority a cíle pro období KAP, 
o návrhy krajských projektů „tematické sítě a partnerství“ a šablon. 

 spojením analýz došlo k určení priorit a cílů pro období KAP a jejich rozdělení dle důležitosti (nejvyšší - 
střední - nejnižší) 

 pro jednotlivé priority jsou pak uvedeny návrhy řešení a projektové záměry, které směřují k naplnění 
cílů  

 současně s projednáním KAPu v Pracovní skupině pro vzdělávání a zaměstnanost je KAP zaslán na tzv. 
„předkontrolu“ na MŠMT, 23. 9. 2016 předložen RSK JMK ke schválení, 29. 9. 2016 bude projednán na 
RJMK, 30. 9. 2016 je pak plánovaný termín odevzdání KAP na MŠMT 

 podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 1  
 celý text poslední verze Krajského akčního plánu je uveden v příloze č. 2 
 v rámci KAP není podporována mezinárodní spolupráce (ta je podporována prostřednictvím jiných 

programů, např. Interreg V-A SK-CZ, Interreg V-A AT-CZ, Easmus, přičemž v rámci těchto programů 
dochází k naplňování cílů KAP, tedy i MŠMT a EU) 

 
Pozn.:  KAP se dle oficiální Metodiky tvorby KAP odvolává na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy JMK 2016 - 2020, ten se ale soustředí převážně jen na formální vzdělávání. Proto je zde 
kladen důraz na formální školství a problematika možného zapojení NNO je pouze okrajová.   
 
Pozn.:  Mezi cíli (a obecnými prioritami MŠMT) chybí oblast rozvoje člověka v obecné rovině, etická výchova, 
reakce na nynější trendy a vlivy (příliv jiných etnik, společenské změny, šikana, atd.) 

 Dílčími způsoby se tyto oblasti v KAP podporují, nicméně rozsah KAP neodpovídá zcela rozsahu 
celého školství, ale je prováděcím dokumentem Dlouhodobého záměru vzdělávání a jeho vybraných 
částí. 

 
Dotaz:  Cílí KAP na problematiku předčasného odchodu ze vzdělávání/udržení dětí ve vzdělávání? V této oblasti 
chybí dostatek dat. Počítá se do budoucna s provedením analýzy/šetření/mapováním této oblasti? 

 Ano, detailní informace a data budou sbírána v průběhu realizace 1. KAPu. 
 
Dotaz:  Existuje plán pro bývalé praktické školy, které se v průběhu dalších dvou let musí transformovat na 
„normální“ školy? 

 Ano, MŠMT průběžně komunikuje s řediteli těchto škol. 
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 V následujících 2 letech dojde k realizaci KAP, bude prostor pro připomínky, návrhy na zlepšení toho, co 
lze udělat líp - bude zohledněno při přípravě KAP 2 (ten bude připravován za dva roky) 

Dotaz:  Bude možné KAP v průběhu realizace měnit/aktualizovat? 
- Zatím není známo. 

 
Dotaz:  Jakým způsobem bude probíhat evaluace KAPu?  

- Metodika evaluace by měla být zaslána spolu s rozhodnutím o realizaci. Rozhodnutí bylo obdrženo na 
přelomu srpna/září 2016, ale metodiku zatím MŠMT nezveřejnilo. 

- Evaluaci bude provádět odbor školství KÚ (metodici a realizační tým KAP). 
 
Aktuální informace o výzvách 

 výzva na infrastrukturu neformálního a zájmového vzdělávání: 
o v současné chvíli připravována 
o plánované vyhlášení cca v polovině října 
o Jedná se o oblast, která není přímo podporována MAP ani KAP, ale je potřeba, aby byly projekty 

schváleny v rámci podpory infrastruktury. Pokud bude investiční dopad projektu na úrovni 
kraje, bude projekt zařazen do Rámce KAP, pokud bude dopad na území ORP/menší, bude 
zařazen do Rámce MAP. 

 výzva na šablony pro SŠ: 
o plánovaný termín vyhlášení je konec roku 2016 
o mezi příjemci budou moci být i VOŠ 
o Alokace byla již 2 x navýšena, přesto dosahuje pouze výše 1 mld. Kč, potřeby SŠ nebudou 

pokryty.  Jedná se však o „pilotní“ výzvu a na přelomu let 2017/2018 bude vyhlášena další výzva 
s větší alokací 

 výzva pro KAP - tematická partnerství a sítě 
o parametry výzvy budou projednány v týdnu od 19. 9. 2016 
o alokace ve výši 700 mil. Kč pro celou ČR (pro JMK cca 10 %) 

Informace od NÚV, L. Řeháková 

 v rámci 1. roku realizace KAP proběhne: 
o mapování inkluze 
o plány aktivit škol - škola analyzuje a vyhodnocuje současný stav se zapojením rodičů, NNO a 

stanovuje si konkrétní cíle (školní akční plány) 
 3 typy metodické podpory ze strany NÚV: 

o videa, prezentace 
o tištěné materiály 
o semináře - cca od ledna 2017, na území celého JMK 

Spolupráce KAP/MAP, E. Dittrichová 

 14. 9. 2016 proběhne 3. společné setkání - setkání se uskutečňují na pravidelné bázi (cca 1 x za 2-3 
měsíce), v plánu je letos ještě min. jedno 

 smysl setkání: vzájemná informovanost, spolupráce na věcné úrovni, oblasti, které vyplývají z KAP a 
mohou realizovat MAP a naopak, výměna zkušeností mezi realizátory MAP, poskytnutí aktuálních 
informací o průběhu KAP  

 3 z 8 témat KAP jsou průřezová, týkají se jak SŠ, tak ZŠ, proto je třeba spolupracovat a komunikovat  
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Různé 

 3. - 7. 10. 2016 se uskuteční Strojírenský veletrh a veletrh odborného vzdělávání - informace dostupné 
zde: http://www.bvv.cz/msv/aktuality/jihomoravsky-kraj-podporil-odborne-vzdelavani/ 
 

 připravována je elektronická verze brožury „Končíš základku, nevíš kam dál?“ - bude zveřejněna na 
webu JMK 

Informace o dalším setkání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 

 předpokládaný termín dalšího setkání PS byl stanoven na prosinec (harmonogram jednání RSK JMK: 23. 
9. 2016, 9. 12. 2016), tedy po volbách 

o žádoucí by byla i účast nových radních pro oblast školství a vzdělávání 
o projednání aktuálního stavu připravovaných projektových záměrů kraje v rámci „tematických 

sítí a partnerství“ a šablon 
o MU, Lipka - informace a představení úspěšných projektů 

 
 jednání o případném doplnění Rámce podpory infrastruktury KAPu pro výzvu IROP na neformální, 

zájmové a celoživotní vzdělávání 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Prezentace - Aktuální informace o KAP 
Příloha č. 2: KAP 
 

http://www.bvv.cz/msv/aktuality/jihomoravsky-kraj-podporil-odborne-vzdelavani/

