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Zápis z 13. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 19. ledna 2018 
Místo jednání: Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, 
místnost č. 121 
Účastníci jednání: viz prezenční listina 
 
 
Program jednání: 

1. Personální změny ve složení pracovní skupiny 

2. Krátkodobý realizační plán strategie rozvoje lidských zdrojů 

3. Aktivity na podporu odborného vzdělávání 

4. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 

5. Projekt KAP JMK a projekty Implementace KAP 

6. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 

7. Představení projektového záměru v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK 

8. Různé 

 

Zahájení: 

Mgr. Lucien Rozprým na úvod představil program jednání a přivítal přítomné účastníky (viz prezenční listina). Jednání 

bylo zahájeno v 9:00 hodin. 

 

1. Personální změny ve složení pracovní skupiny 

Vojtěch Kasina (ORR JMK) informoval o nahlášených změnách ve členství PS VaZ oproti stavu k předešlému setkání: 

- Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy bude v PS nově zastupovat pan Ing. Tomáš Psota, MBA 

(náhradník: Mgr. Petr Kostík).  

- Agentura pro sociální začleňování bude v PS zastupována paní Bc. Markétou Fišarovou (náhradník: paní Mgr. 

Olga Kusá). 

-  Jihomoravské inovační centrum bude v PS nově zastupovat pan David Marek, který se z dnešního jednání 

omluvil.  

- Dále došlo ke zrušení členství ze strany Úřadu regionální rady Jihovýchod – bez náhrady členství a k výměně 

koordinátora PS VaZ – nově bude tuto funkci vykonávat Vojtěch Kasina. 

 

2. Krátkodobý realizační plán strategie rozvoje lidských zdrojů 

Jan Švec (ORR JMK) představil „Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 

2018–2019“ (KRP SRLZ) - viz prezentace v příloze č. 1. V rámci schvalovacího procesu bude dokument projednán ve 

Výborech a komisích Rady JMK, dále pak bude projednán v Radě JMK a v Zastupitelstvu JMK. Po schválení dojde 

k jeho implementaci.  KRP SRLZ je prováděcím dokumentem širší strategie, který zachycuje aktuální situaci 

v oblastech souvisejících s problematikou lidských zdrojů. Úkolem koncepčního dokumentu je identifikace hlavních 
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problémů, územních rozdílů a současných trendů na území JMK a následným zjištěním analytických dat zformulování 

přístupu k podpoře rozvoje lidských zdrojů. Garantem SRLZ je Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK.  

 

3. Aktivity na podporu odborného vzdělávání 

Jan Švec dále v krátkosti seznámil přítomné s aktivitami na podporu odborného vzdělávání ze strany JMK. Byla 

představena akce Prezentace středních odborných škol (SOŠ) v OC OLYMPIA (termín konání akce v letošním roce: 26.-

28.1.2018). Jedná se již o v pořadí 4. ročník této události pořádané Odborem regionálního rozvoje JMK. Cílem akce je 

přiblížit veřejnosti a potenciálním zájemcům z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ (a jejich rodičům) perspektivu odborných oborů 

– vyučovaných na SOŠ v JMK. Prostřednictvím interaktivních prezentací jednotlivých SOŠ, které se konají na otevřené 

volné ploše prostorů nákupního centra OC OLYMPIA, přibližují jednotlivé školy návštěvníkům své obory v praxi. Na 

letošním ročníku akce se bude prezentovat celkem 33 SOŠ. Součástí celé akce bude i doprovodný program. 

V rámci aktivit na podporu odborného vzdělávání ze strany JMK bylo dále připomenuta existence publikace „Končíš 

ZŠ? Kam dál, aby to stálo za to!?“  

V rámci dalších aktivit (na podporu odb. vzd.) ze strany JMK byl přítomným zúčastněným PS představen Veletrh 

odborného vzdělávání, který každoročně probíhá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). V roce 2017 

se prezentovalo návštěvníkům 22 odborných škol z celého území JMK. Prezentace škol v rámci této akce napomáhá 

návštěvníkům blíže poznat profilaci nabízených učebních a studijních oborů. V loňském roce byla odhadovaná účast 

1500 žáků ze ZŠ a 4500 žáků SŠ. Velkým přínosem pro budoucí zájemce o nabízené obory je možnost prohlédnout si 

také expozice firem – jak z JMK – tak ostatních prezentujících se společností v rámci MSV. Potenciální uchazeč 

o studium tak může propojit vidinu budoucího studia s konečným výstupem v podobě možné uplatnitelnosti. 

Součástí akce je i doprovodný program (viz příloha č. 2 – prezentace – podpora odborného vzdělávání). 

Vedle výše zmíněného byl účastníkům PS představen v rámci druhého bodu programu také projekt Smart akcelerátor 

v JMK (OP VVV) – představila Mgr. Helena Michalicová (ORR JMK). Projekt Smart akcelerátor v JMK má za cíl vyřešit 

nedostatečnou kapacitu regionu pro řízení implementace Regionální inovační strategie JMK (RIS). Realizace: 

duben 2016 – konec září 2019. Výše alokace na projekt: 65 mld. Kč. Cílem dílčí aktivity s názvem Pilotní ověření je 

zvýšení kvality absolventů učňovských/maturitních oborů, které jsou relevantní pro firmy v klíčových produktových 

skupinách RIS JMK prostřednictvím plánu odborného výcviku. Dotaz č.1 ze strany paní Fišarové (Agentura pro sociální 

začleňování): Kolik škol je do projektu zapojeno? Odpověď: Jedná se o pilotní projekt – spolupracující školou je SOŠ 

technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o., do projektu je aktuálně dále zapojeno 5 firem a 5 žáků. Plán je 

v tomto roce oslovit další školy. Dotaz č.2 ze strany paní Fišarové: Je v plánu některé z cílených aktivit zacílit na žáky 

z rizikovější skupiny, kteří jsou ohrožení např. předčasným odchodem ze školy? Odpověď: Ne, program není určen 

pro tyto žáky. 

 

4. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 

5. Projekt KAP JMK a projekty Implementace KAP 

Ke 4. a 5. bodu programu jednání PS sdělil Mgr. Lucien Rozprým (OŠ JMK) přítomným zúčastněným, že tyto dva body 

v rámci jednání spojuje do jednoho, avšak nebude přítomné zahrnovat výčtem statistických dat a údajů. Čas – 

vyhrazený pro tyto body programu – by rád věnoval důvodům, proč se tato PS schází a co je cílem jejího jednání. 

V rámci tohoto bodu programu byl popsán význam KAP, MAP a úspěšnost projektů v rámci IROP na území JMK. Dále 
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bylo otevřeno téma příkladů dobré praxe a jejího přínosu. Ze strany pana Rozprýma byly dále zmíněny aktuální 

problémy ve formě nepříznivého demografického vývoje žáku, který dopadl na oblast školství (propad demografické 

křivky). V následujících letech se očekává, že se do středního školství dostanou demograficky „silnější“ ročníky a SŠ 

na to budou muset přirozeně začít reagovat. Mezi další aktuální problémy patří zvyšující se počet žáku, kteří 

předčasně opouští vzdělávání a povinná maturitní zkouška z matematiky, která je do jisté míry „strašákem“ mezi 

současnými maturanty (aktuálně poměrně vysoká neúspěšnost). Mezi možnými řešeními byl nastíněn plán projektu 

„Polygram“ (v rámci KAP) – opětovně zavést matematický kabinet v rámci škol (spolupráce ZŠ, SŠ, VŠ). Pan Rozprým 

dále přítomné informoval o tom, že v současné době probíhají průzkumy, ze kterých vyplývá, že v JMK je velký počet 

tzv. migrujících studentů, kteří přestupují mezi jednotlivými SŠ. Do příštího jednání byly přislíbeny výstupy z těchto 

průzkumů představit členům PS. Přítomní dále byli vyzváni k zamyšlení se nad zformulováním témat, které by bylo 

vhodné zařadit do příštího jednání. Na příštím jednání bude sdělen také přehled o počtech realizovaných projektů 

škol a školských zařízeních v JMK a výši alokovaných finančních prostředků.  

  

6. Rámec podpory infrastruktury a investic KAP JMK a jeho aktualizace 

Lucien Rozprým (OŠ JMK) připomenul, že v Rámci podpory infrastruktury a investic JMK jsou uvedeny a schváleny 

projekty škol a školských zařízení JMK, které JMK doporučuje realizovat. Přítomní byli informováni, že v rámci IROPU 

jsou již téměř všechny finanční prostředky pro oblast vzdělávání vyčerpány, nicméně se vedou jednání o možném 

přesunu finančních prostředků do této oblasti.  

Lucien Rozprým dále informoval o tom, že Rámec podpory infrastruktury a investic KAP se může dle metodiky MŠMT 

měnit maximálně jednou za půl roku. Vzhledem k tomu, že od poslední aktualizace již tato lhůta uběhla, je možné 

jednat o nové žádosti o zařazení projektového záměru. Po představení projektového záměru (viz následující bod) 

bude PS hlasovat o doporučení jeho schválení v Regionální stálé konferenci JMK. 

 

7. Představení projektového záměru v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK 

Ing. Antonín Doušek, Ph.D. (ředitel SPŠ Brno, Purkyňova, p.o.) představil prostřednictvím své prezentace jednotlivé 

prostory školy a dále pak nosné obory výuky, mezi které patří Informační technologie a Elektrotechnika. SPŠ 

Purkyňova patří se svými cca 1200 studenty mezi největší brněnské SŠ. V návaznosti na výše zmíněné byly 

přítomným sděleny informace o nedostatku kvalifikované pracovní síly a vysoké poptávce ze strany firem v oblasti IT. 

Antonín Doušek dále zformuloval hlavní problémy, se kterými se škola potýká (nedostatečné prostory pro výuku – 

situace se zhoršila po sloučení se SPŠE Kounicova; chybějící další prostory např. aula, konferenční místnost pro 

pořádání soutěží, konferencí, školení, ale i shromáždění zaměstnanců). Řešením tohoto problému je rozšíření 

nadstavby školy (v r. 2012 byla vybudována částečná nadstavba). Nově by tak vznikly prostory, zahrnující 5 učeben 

včetně auly (kapacita 120 míst) s možností rozdělení na dvě samostatné učebny, vše v souladu se specializací 

v oblasti IT. Celkové výdaje za všechny aktivity – 1. z dotace: 31.704 tis. Kč + 2. z prostředků školy: 914,5 tis. Kč. 

Přítomným členům PS byl vedle projektového záměru také představen záměr investiční. Ze strany pana Romana 

Chmelaře (ITI Brno) zazněl dotaz, zda má SPŠ Brno představu, do jaké výzvy by projekt přihlásili? Odpověď pana 

Rozprýma – jedná se o cíleně připravovaný projekt pro zbývající alokaci ITI Brno pro SŠ. V případě schválení změny 

Rámce podpory infrastruktury a investic v RSK JMK dojde následně ke konzultacím projektového záměrů (ITI Brno + 

SPŠ). Termín zahájení stavby – nejdříve červen 2018.  
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V návaznosti na výše zmíněné nechal Lucien Rozprým (OŠ JMK) hlasovat o následujícím usnesení: 

 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Regionální stále konferenci Jihomoravského kraje 

schválení projektového záměru s cílem rozšíření nadstavby SPŠ Brno, Purkyňova, p. o. a jeho zařazení do Rámce 

podpory infrastruktury a investic KAP JMK. 

 

Pro: 17/ Proti: 0/ Zdržel se: 0 

 

Navržené usnesení bylo PS jednohlasně přijato. 

 

8. Různé 

V rámci posledního bodu programu byli přítomní členové PS informování, že další setkání PS se uskuteční v květnu 

2018 – o přesném termínu budou členové PS informováni prostřednictvím pozvánky. V rámci návrhu probíraných 

témat zaznělo doporučení se do příštího jednání zamyslet nad pokračováním realizace projektů bez financování 

z evropských fondů, a to v návaznosti na příklady z tzv. dobré praxe, které reálně fungují i po formální udržitelnosti 

projektů. Členové PS mohou do konce února 2018 zasílat elektronicky návrhy na témata projednávaných bodů pro 

květnové jednání PS na adresu: kasina.vojtech@kr-jihomoravsky.cz. 

 

Ze strany připomínek k jednání PS bylo dohodnuto posunutí začátků příštích jednání PS od 10.00, a to vzhledem 

k dojezdové vzdálenosti některých členů PS. Další dotazy či připomínky k průběhu jednání nebyly vzneseny. 

 

Ukončení:  

Lucien Rozprým poděkoval za hojnou účast na jednání pracovní skupiny a ukončil jednání v 11:30 hodin. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - prezentace KRP SRLZ JMK 

Příloha č. 2 - prezentace podpora odborného vzdělávání 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Vojtěch Kasina, v.r. 
 
Schválil: Lucien Rozprým, v.r. 


