
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 

Termín jednání: 3. března 2017 
Místo jednání: Administrativní a školící centrum Jihomoravského 
kraje, Cejl 73, místnost č. 205 
Účastníci jednání: viz prezenční listina  
 
Program jednání: 

1. Aktuální informace o běžících nebo chystaných výzvách IROP a OP VVV pro oblast regionálního školství 
2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 
3. Prezentace projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK 
4. Aktuální informace k přípravě projektů do výzvy Implementace KAP I.  
5. Různé. 

 
Zahájení 
 
Mgr. Lucien Rozprým přivítal všechny přítomné a představil program jednání. Jednání bylo zahájeno v 9:00 
hodin. 

1. Aktuální informace o běžících nebo chystaných výzvách IROP a OP VVV pro oblast regionálního 
školství 

OP VVV: 
- vyhlášená výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ 

o výzva byla vyhlášena na konci prosince 2016 
o 8. 3. 2017 se uskuteční seminář MŠMT - podrobné informace na webových stránkách KAP 

- plánované výzvy:  Implementace krajských akčních plánů I 
o opakované posunutí termínu vyhlášení výzvy, dle aktuálních informací by měla být vyhlášená 

na přelomu května a června 2017 

IROP: 
- vyhlášené výzvy: podrobnosti viz příloha č. 1 
- ukončené výzvy č. 32 a 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 

o u většiny škol již proběhlo hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti, většina 
škol prošla hodnocením kladně 

o u některých škol proběhlo již i věcné hodnocení  
o celkové hodnocení by mělo být dokončeno v průběhu jara 

 
2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 

- k aktualizaci dochází 1 x za půl roku 
- v Rámci podpory infrastruktury (viz příloze č. 2) jsou červeně vyznačeny nové projektové záměry a 

technické opravy. Křížky u nově přidaných projektových záměrů budou řešeny společně s dotčenými 
organizacemi a dodány ve finální podobě na jednání RSK. 
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3. Prezentace projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic 

KAP JMK 

- aktualizovaný Rámec podpory infrastruktury a investic KAP bude předložen RSK JMK ke schválení na 
11. zasedání (24. 3. 2017) 

- hlasování: PS VZ doporučuje RSK JMK zařazení projektového záměru do Rámce podpory infrastruktury 
a investic KAP  

Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání Krajského ředitelství Brno  
Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

- H: 14-0-1 

"LUSK – Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum" 
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace 

- zástupce Lužánek se k prezentaci projektového záměru nedostavil, o projektovém záměru bude 
hlasováno per rollam 

Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice 
Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice 

- H: 12-0-3 

Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie 
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 

- H: 14-0-1 

Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23, Brno 624 00 

- H: 14-0-1 

Škola progresivních průmyslových technologií 
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 

- H: 13-0-2 

Přístavba Rychty – rozšíření nabídky pro nové cílové skupiny 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace 

- jedná se o technickou opravu, projekt již do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP zařazen je 

Rozvoj klíčových kompetencí v jazykovém vzdělávání a v práci s digitálními technologiemi včetně 
zajištění bezbariérovosti 
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. 

- jedná se o technickou opravu názvu a klíčových kompetencí, projekt již do Rámce podpory 
infrastruktury a investic KAP zařazen je 

 

O výsledcích hlasování budou žadatelé informováni v pondělí 6. 3. 2017 

 
4. Aktuální informace k přípravě projektů do výzvy Implementace KAP I 

 
- téma bude hlavní náplní příštího jednání PS VZ, jehož předběžný termín je přelom května a června 2017 
- v pondělí 6. 3. 2017 budou známy podrobné podmínky výzvy 
- výzva nebude soutěžní, kraje mají přidělenou alokaci (pro JMK celkem 190 mil. Kč) 

 

5. Různé 
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- všechny Strategické rámce MAP byly odevzdány, aktualizace SR MAP probíhá stejně jako odevzdávání 
SR MAP - tedy přes sekretariát RSK JMK 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Prezentace -  Aktuální výzvy 
Příloha č. 2: Prezentace  - Rámec podpory infrastruktury a investic KAP 
 
 
Zapsala: Ing. Barbora Janečková 
 
 
Schválila: JUDr. Hana Poláková, v.r. 
 


