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Zápis ze 17. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 24. května 2019 
Místo jednání: Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, 
místnost č. 121 
Účastníci jednání: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

1. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK 
2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 
3. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 
4. Evaluace 1. KAP – shrnutí 
5. Analýza potřeb území v JMK II 
6. Mapování školního stravování v JMK 
7. Různé 
 

Zahájení: 

- V 9:30 hod. paní JUDr. Hana Poláková přivítala přítomné členy pracovní skupiny (PS) a představila program 
jednání. 

 

1. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK, 

2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 

A) ZŠ/MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234 

Název žadatele Název projektového 
záměru 

Předpokládané 
náklady projektu 

Plánovaný termín 
zahájení realizace 
projektu 

Plánovaný termín 
ukončení realizace 
projektu 

Základní škola a 
mateřská škola 
logopedická, Brno, 
Veslařská 234 

ZŠ a MŠ VESLAŘSKÁ – 
NÁSTAVBA 

50 000 000 Kč 9/2019 12/2020 

 
- V lednu 2019 byl PS představen projektový záměr nadstavby od ZŠ/MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234. Tento 

projektový záměr nebyl ze strany členů PS schválen ((k zařazení do Seznamu projektových záměrů pro investiční 
intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol 
hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života)). Vzhledem k tomuto bylo ze strany vedení 
ZŠ/MŠ Veslařské požádáno o možnost znovu představení a opětovné projednání schválení projektového záměru. 
Po znovu představení a zdůvodnění potřebnosti nadstavby zaznělo ze strany členů PS několik připomínek: aktuální 
stav výzvy č. 86: Výzva je již  vzhledem k naplněnosti uzavřena (oficiální termín uzavření konec května 2019), 
schválené projekty se dávají pouze do zásobníku (alokace 456 mil. Kč byla k 29.4.2019 překročena o 200 mil. Kč). 
Pokud tedy dojde ke schválení projektu ze strany PS a jeho podání, tak projekt bude na spodních příčkách 
v zásobníku (šance na získání finančních prostředků tak nejsou vysoké). Na poradách s MŠMT navíc bylo 
domluveno, že vzhledem k nízké alokaci ministerské školy nebudou do výzvy č. 86 podávat své projekty. 
 

- Po krátké diskuzi přijala PS následující usnesení: 
Usnesení PS VaZ– 01/5/2019:  
- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost po opětovném projednání schválila předložený návrh se 

zařazením  níže uvedeného projektového záměru do Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence 
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v rámci SC 2.4 IROP (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). 
Vzhledem k přehlednosti pracovní skupina doporučuje RSK JMK zařadit níže uvedený projekt i do Rámce podpory 
infrastruktury a investic KAP JMK.  

- Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno,  Veslařská 234, projekt: ZŠ a MŠ VESLAŘSKÁ – 
NÁSTAVBA 

Schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů PS, usnesení bylo přijato.  
Vzhledem k termínům pro uzavření výzvy č. 86 byla aktualizovaná tabulka s doplněným projektem předána 

ke kontrole a k uveřejnění MŠMT a MMR dne 28.5.2019. 
 

B) Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

Název žadatele Název projektového 
záměru 

Předpokládané 
náklady projektu 

Plánovaný termín 
zahájení realizace 
projektu 

Plánovaný termín 
ukončení realizace 
projektu 

Gymnázium 
Moravský Krumlov, 
příspěvková 
organizace 

Zkvalitnění jazykového 
vzdělávání na Gymnáziu 
v Moravském Krumlově 

1 500 000 2020 2023 

 
- Dále byl členům PS představen výše uvedený projektový záměr. Po představení projektového záměru PS (vzhledem 

k procesním náležitostem) přijala níže uvedené usnesení s doporučením pro RSK JMK ke schválení a zařazení výše 
uvedeného projektového záměru do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK: 
 

Usnesení PS VaZ– 02/5/2019:  
- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje 

schválení níže uvedeného projektového záměru a jeho zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP 
JMK:  

- Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, projekt: Zkvalitnění jazykového vzdělávání 
na Gymnáziu v Moravském Krumlově 

 
Schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů PS, usnesení bylo přijato. 

Doporučující usnesení bude předloženo ke schválení RSK JMK 21.6.2019. 
 
3. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 

- Paní Ing. Erika Dittrichová (KrÚ JMK) představila členům PS aktuální informace k výzvám a situaci čerpání 

finančních prostředků z evropských fondů: 

 

Možnosti čerpání v operačních programech: OP VVV, IROP, Interreg, Erasmus, CLLD (MAS) a další 

- OP VVV: 
- 1. Vyhlášené výzvy: 

- Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (28. 2. 2018 do 28. 6. 2019)  
- Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby     

nezřizované organizačními složkami státu 
 

- Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony II (12. 12. 2018 do 29. 11. 2019) 
- Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy 

mládeže a internáty 
 

- 2. Ukončené výzvy: 
- Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II (31. 10. 2018 do 28. 2. 2019) 
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- 3. Plánované výzvy: 
- Plánovaná výzva č. 02_19_078 Implementace KAP II (říjen/listopad 2019) 

 
- IROP: 
- Aktuálně ukončené výzvy: 

- 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 
- 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému 

způsobu života 
 
- IROP – podpořené projekty v JMK: 

a) Výzva č. 32 – infrastruktura SŠ 
Celkem byly podpořeny 4 projekty v celkové výši 105 mil. Kč. 
 
b) Výzva č. 33 – infrastruktura SŠ (SVL) 
Celkem bylo podpořeno 19 projektů v celkové výši 411 mil. Kč. 
 
c) Výzva č. 56 – infrastruktura v rámci CŽ a zájmového vzdělávání 
Celkem byl podpořen 1 projekt v celkové výši 13,5 mil. Kč. 
 
d) Výzva č. 57 – infrastruktura v rámci CŽ a zájmového vzdělávání (SVL) 
Celkem byl podpořen 1 projekt v celkové výši 14,5 mil. Kč. 
 
e) ITI  
Celkem byly podpořené 2 projekty v celkové výši 100 mil. Kč. 
 
Celkem bylo podpořeno 27 projektů v celkové výši 644 mil. Kč. 
 

- IROP – připravované a podané projekty v JMK: 
f) ITI  
Probíhá hodnocení 1 projektu v celkové výši 34 mil. Kč. 
 
h) Výzva č. 86 – infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu   
Probíhá příprava 1 projektu v celkové výši 15,5 mil. Kč 
 
i) CLLD – Boskovicko 
Probíhá příprava 2 projektů v celkové výši 11,5 mil. Kč. 
 
Celkem probíhá hodnocení 4 podaných projektů v celkové výši 61 mil. Kč. 
 

- INTERREG: 
- Aktuální výzvy: 

- AT – CZ: Termín pro podání projektových žádostí je do 17.5.2019 
- SK – CZ: Termín pro podání projektových žádostí je do 31.1.2019 
 

- ERASMUS+: 
- Ukončené výzvy: 

- Klíčová akce 1 (KA1) - Projekty mobility osob 
- Termín pro podání projektových žádostí je do 5.2.2019 

 
- Klíčová akce 2 (KA2) - Projekty spolupráce 
- Termín pro podání projektových žádostí je do 21.3.2019 
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Čerpání v operačních programech v JMK: 
OP VVV 245 mil. Kč. 
IROP 644 mil. Kč 
Interreg 45 mil. Kč 
Erasmus 15 mil. Kč 
Ostatní 4 mil. Kč 
 
Celkem  953 mil. Kč 
 

4. Evaluace 1. KAP – shrnutí 

5. Analýza potřeb území v JMK II 

- V rámci evaluace KAP I byly představeny závěry a vyhodnocení, ty mj. jsou využity i pro tvorbu KAP II.  

 

- Po představení dokumentu „Analýza potřeb území“ (KAP II), který byl podroben veřejnému připomínkování 

(členům PS zasláno avízo 15.5.2019 emailem) bylo členy PS konsensuálně schváleno současné znění tohoto 

dokumentu (i se zapracovanými připomínkami). 

- Vzhledem k diskuzi nad možným budoucím dopracováním částí o čtenářské a matematické gramotnosti bylo 

dohodnuto, že případné změny budou odhlasovány v budoucnu per rollam nebo na dalším jednáním PS. 

 

Členy PS konsensuálně schválen dokument „Analýza potřeb území“ (KAP II) i se zapracovanými 

připomínkami), současně dohodnuto, že v případě budoucích změn v dokumentu (např. doplnění částí o 

čtenářské a matematické gramotnosti) budou změny zaslány členům PS per rollam k odhlasování, 

případně předloženy na dalším jednání PS.  

 

- Dokument „Analýza potřeb území“ (KAP II) se zapracovanými připomínkami naleznete v příloze č. 1. 

 

6. Mapování školního stravování v JMK 

- Na základě akčního plánování vzdělávání a s tím souvisejících potřeb škol vyplynulo, že problematika školního 
stravování, školních jídelen i školních jídelen – výdejen, jako součást škol a školských zařízení, není dlouhodobě 
součástí žádných podpor rozvoje. Odbor školství proto zmapoval stav této problematiky a výsledek předal na 
sekretariát RSK JMK (členovi PS – Ing. Bc. Pavlu Fišerovi, Ph.D.) k dalšímu projednání a předání na MMR (viz – 
příloha č. 2 - Problematika školního stravování JMK). 

 
 
7. Různé 
A) Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31.12.2018: 
- Pan Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. V krátkosti představil členům PS výsledky průzkumu zaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji za loňský rok: 
- Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji bude v nejbližším období stagnovat nebo mírně stoupat, další růst není 

možné předpokládat. V současné době nabídka pracovních míst převyšuje poptávku, a to i u absolventů. Struktura 
podniků v JMK je diverzifikovaná – základem zpracovatelský průmysl (dlouhodobě strojírenský, elektrotechnický). 
JMK, zejména Brno je atraktivní místo zaměstnání pro cizinců. Úkolem hospodářské politiky zůstává i nadále 
dohled nad tím, aby výroby nově přiváděné do Jihomoravského kraje odpovídaly kvalifikační úrovni místní 
pracovní síly (sladění nabídky a poptávky, spolupráce se školami). Výsledky průzkumu zaměstnanosti od roku 2006 
jsou dostupné na webu: https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=168630&TypeID=1. 

- Další informace jsou dostupné v příloze č. 3. 
 

https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=168630&TypeID=1
https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=168630&TypeID=1
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B) V rámci závěrečného bodu jednání bylo členům PS představeno video propagující karierní poradenství. Video je 
primárně určeno pro žáky základních škol (forma zpracování myšlenkové mapy).  Video je dostupné na YouTube 
v českém jazyce zde: https://www.youtube.com/watch?v=w1HbwzLBCg4, případně s anglickými titulky zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=FxLK2TkBALE.   
 
 
Závěr: 

- Paní JUDr. Hana Poláková poděkovala přítomným účastníkům jednání PS za účast. Jednání PS bylo ukončeno 
v 11:20 hod. 

 
 
Výstupy z jednání PS: 

I. Výstup 
Usnesení PS VaZ– 01/5/2019:  
- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost po opětovném projednání schválila předložený návrh se 

zařazením  níže uvedeného projektového záměru do Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence 
v rámci SC 2.4 IROP (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). 
Vzhledem k přehlednosti pracovní skupina doporučuje RSK JMK zařadit níže uvedený projekt i do Rámce podpory 
infrastruktury a investic KAP JMK.  

- Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno,  Veslařská 234, projekt: ZŠ a MŠ VESLAŘSKÁ – 
NÁSTAVBA 

Schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů PS, usnesení bylo přijato.  
Vzhledem k termínům pro uzavření výzvy č. 86 byla aktualizovaná tabulka s doplněným projektem předána 

ke kontrole a k uveřejnění MŠMT a MMR dne 28.5.2019. 
 

II. Výstup 

Usnesení PS VaZ– 02/5/2019:  
- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje 

schválení níže uvedeného projektového záměru a jeho zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP 
JMK:  

- Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, projekt: Zkvalitnění jazykového vzdělávání 
na Gymnáziu v Moravském Krumlově 

Schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů PS, usnesení bylo přijato. 
Doporučující usnesení bude předloženo ke schválení RSK JMK 21.6.2019. 

  
III. Výstup 

Členy PS konsensuálně schválen dokument „Analýza potřeb území“ (KAP II) i se zapracovanými připomínkami), 

současně dohodnuto, že v případě budoucích změn v dokumentu (např. doplnění částí o čtenářské a matematické 

gramotnosti) budou změny zaslány členům PS per rollam k odhlasování, případně předloženy na dalším jednání PS.  

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Analýza KAP II – připomínky – zapracování 

Příloha č. 2 - Problematika školního stravování JMK 

Příloha č. 3 - Průzkum zaměstnanosti k 31.12.2018 

Zapsal: 
Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 

 
Schválila:  

JUDr. Hana Poláková, v.r. 

https://www.youtube.com/watch?v=w1HbwzLBCg4
https://www.youtube.com/watch?v=FxLK2TkBALE

