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Zápis z 16. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 25. ledna 2019 
Místo jednání: Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, 
místnost č. 121 
Účastníci jednání: viz prezenční listina 
 
 
Program jednání: 

1. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 
2. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK 
3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace  
4. Harmonogram aktivit KAP JMK v roce 2019 
5. Různé 
 

Zahájení: 

- V 10:00 hodin paní JUDr. Hana Poláková přivítala přítomné členy pracovní skupiny (PS) a představila program 
jednání.  

 

1. 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: 
 

- A) Možnosti čerpání v operačních programech: OP VVV, IROP, Interreg, Erasmus 
 
- 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 
 

- Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II (31. 10. 2018 do 28. 2. 2019) 
 

- Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) (21. 1. 2019 
do 30. 6. 2020) 

- obce, kraje, soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku 
 

- 2. Plánované výzvy: 
- Plánovaná výzva č. 02_19_078 Implementace KAP II 
- (listopad/prosinec 2019) 

 
- IROP: 
- Otevřené výzvy: 

- 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 
 



Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost 

 

2 
 

- 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému 
způsobu života 

 
- INTERREG: 
- Otevřené 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+: 
- Otevřené 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 

 
- B) Přehled investic z fondů EU v rámci oblasti školství v JMK: 

 
- IROP – podpořené projekty v JMK 

- Výzva č. 32 – infrastruktura SŠ 

Celkem byly podpořeny 4 projekty v celkové výši 105 mil. Kč 

- Výzva č. 33 – infrastruktura SŠ (SVL) 

Celkem bylo podpořeno 19 projektů v celkové výši 411 mil. Kč 

- Výzva č. 56 – infrastruktura v rámci CŽ a zájmového vzdělávání 

Celkem byl podpořen 1 projekt v celkové výši 13,5 mil. Kč 

- Výzva č. 57 – infrastruktura v rámci CŽ a zájmového vzdělávání (SVL) 

Celkem byl podpořen 1 projekt v celkové výši 14,5 mil. Kč 

- ITI  

Celkem byly podpořené 2 projekty v celkové výši 100 mil. Kč 

- Celkem bylo podpořeno 27 projektů v celkové výši 644 mil. Kč 

 

- IROP – podané projekty v JMK 
- ITI  

Probíhá hodnocení 1 projektu v celkové výši 34 mil. Kč 

- CLLD 

Probíhá hodnocení 1 projektu v celkové výši 1 mil. Kč 

- Celkem probíhá hodnocení 2 podaných projekty v celkové výši 35 mil. Kč 

 

- IROP – připravované projekty v JMK 
- Výzva č. 86 – infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu   

Probíhá příprava 4 projektů v celkové výši 68,3 mil. Kč 

- CLLD 

Probíhá příprava 2 projektů v celkové výši 11,5 mil. Kč 

- Celkem probíhá příprava 6 projektů v celkové výši 79,5 mil. Kč 
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2. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK 

- Členům PS byly postupně představeny 3 níže uvedené projektové záměry v rámci SC 2.4 IROP. Členům PS byly 
tyto projektové záměry zaslány k seznámení rovněž před jednáním PS: 

Název žadatele Název 
projektového 
záměru 

Předmět projektu Předpokládané 
náklady 
projektu 

Plánovaný 
termín 
zahájení 
realizace 
projektu 

Plánovaný 
termín 
ukončení 
realizace 
projektu 

Střední škola, 
základní škola a 
mateřská škola 
pro zdravotně 
znevýhodněné, 
Brno, 
Kamenomlýnská 2 

Máme 
modernizova
né prostory, 
s úsměvem 
jdeme do 
školy 

Modernizace prostor školy 
určených pro odborné 
vzdělávání žáků školy a dále 
modernizace speciálně 
pedagogického centra. 

 
 
 

11 400 000 Kč 

 
 
 

5/19 

 
 
 

6/20 

Střední škola, 
základní škola a 
mateřská škola 
pro zdravotně 
znevýhodněné, 
Brno, 
Kamenomlýnská 2 

Bezbariérové 
propojení 
budov B2 a 
B3, přístavba 
a nástavba 
odborných 
učeben. 

Propojení budov bezbariérovým 
koridorem ve všech patrech 
obou budov, vznik evakuačního 
výtahu sloužícího i pro dopravu 
imobilních osob, přístavba dvou 
odborných učeben na budově 
B2, nástavba dvou nadzemních 
podlaží (1 odborná učebna + 
pracovní zázemí pro pedagogy), 
vznik retenční nádrže na vodu. 

32 100 000 Kč 9/2019 3/2021 

Základní škola a 
mateřská škola 
logopedická, Brno, 
Veslařská 234 

ZŠ a MŠ 
VESLAŘSKÁ – 
NÁSTAVBA 

Nástavba 50 000 000 Kč 9/2019 12/2020 

 

3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace  
- V návaznosti na představené projektové záměry nechala garantka PS – paní JUDr. Hana Poláková – hlasovat členy 

PS o návrhu na zařazení 3 výše uvedených projektových záměrů 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). 

 
- Usnesení č.1:  

- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje zařazení předloženého projektového záměru 

„Máme modernizované prostory, s úsměvem jdeme do školy“ (žadatel: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně 

znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2) do Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v rámci 

SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury. 

-  

- pro/proti/zdržel se 

- 20/0/1 

- usnesení přijato 

 

 



Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost 

 

4 
 

- Usnesení č. 2 

- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje zařazení předloženého projektového záměru 

„Bezbariérové propojení budov B2 a B3, přístavba a nástavba odborných učeben.“ (žadatel: SŠ, ZŠ a MŠ pro 

zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2) do Seznamu projektových záměrů pro investiční 

intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury. 

- pro/proti/zdržel se 

- 19/0/2 

- usnesení přijato 

 

- Usnesení č. 3 

- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje zařazení předloženého projektového záměru „ZŠ 

a MŠ VESLAŘSKÁ – NÁSTAVBA.“ (žadatel: ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234) do Seznamu projektových 

záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury. 

- pro/proti/zdržel se 

- 0/10/11 

- usnesení nebylo přijato 

 

- Na základě výsledků hlasování členů PS budou schválené projektové záměry (z usnesení č. 1 a č. 2) zařazeny 
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) – viz 
příloha č. 1.  Současně došlo k aktualizaci částky u jednoho z již schválených projektových záměrů z důvodu 
zpřesnění dat po zpracování projektové dokumentace. Všechny údaje v rámci aktualizace jsou zvýrazněny 
červenou barvou. Aktualizovaný seznam bude podepsán garantkou PS a posléze předán na IROP projektovými 
pracovníky sekretariátu RSK JMK. Současně budou schválené projektové záměry doporučeny ke schválení 
a následnému zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK také RSK JMK (z důvodu 6 měsíční 
lhůty budou schválené projektové záměry předloženy RSK JMK na zasedání v 6/2019). 

 

 
4. Harmonogram aktivit KAP JMK v roce 2019 
- Paní Ing. Erika Dittrichová představila členům PS harmonogram aktivit KAP JMK pro rok 2019: 

- Do konce 2/2019 předpoklad dokončení evaluace KAP I 
- Poté tvorba KAP II – předpoklad dokončení v 6/2019 
- Ze strany odboru školství KrÚ dojde k aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávání v JMK 
- Analýza potřeb území 
- V rámci KAP byly vytvořeny webové stránky: https://kap.kr-jihomoravsky.cz/   

 
 
5. Různé 
A) Členům PS byly představeny 4 nově připravované projekty: 
 
1. „IT a MY společně“ – (SPŠ Brno, Purkyňova) OP VVV, KA č. 5 – Šíření příkladů dobré praxe škol, oblast grafických 
programů, CAD systémů, mikropočítače Arduino, komponenty pro počítačovou síť, předpokládaný termín realizace 
11/2019–10/2022, předběžný rozpočet: 10 000 000 Kč, do projektu budou zapojeny partnerské školy: SŠ strojírenská 
a elektrotechnická na Trnkové, SŠ elektrotechnická a energetická v Sokolnicích a Masarykova SŠ v Letovicích. 
 
2. SŠ dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově – projekt zabývající se robotikou, programováním, 
programem TurboCad, 3D tiskem, semináře na výměnu zkušeností, KA č. 5 – Šíření příkladů dobré praxe škol, 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/
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předpokládaný termín realizace 11/2019–11/2022, předběžný rozpočet: cca 10 milionů Kč. Do projektu budou 
zapojeny partnerské školy: Gymnázium v Ivančicích, SŠ technická ve Znojmě, SŠ zahradnická Rajhrad. 
3. „Informatická bezpečnost“ (SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova), OP VVV, KA č. 2, záměr 
vytvořit digitální vzdělávací zdroje, partnerské školy Smíchovská SPŠ v Praze, SŠ z Hradce Králové a SŠ v Kolíně. 
 
4. DIGIART_APP – výuka digitalizace, kreativní práce a kritického myšlení – (SŠ umění a designu a VOŠ Brno) OP VVV, 
KA č.2 - Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů, alokace na aktivitu předpokládaný termín realizace 2019–2022 
předběžný rozpočet: 9 850 000 Kč, předmět projektu: Odhalování fake news; Digitální dokumentace 3D objektů; 
Kreativní využití grafických softwarů. 
 
B) Dotaz pana Jaromíra Hrona (ANNO JMK), zda by mohla být k příštím jednáním PS přizvána i paní PhDr. Milada 
Pelajová (např. jako stálý host). Panu Hronovi bylo doporučeno návrh přednést RSK JMK (není v gesci PS pro vzdělávání 
a zaměstnanost). 
 
 
Závěr 

- Paní JUDr. Hana Poláková poděkovala přítomným za účast na jednání PS. Jednání PS bylo ukončeno ve 12:10 
hodin. 

 
 
 

Výstupy z jednání PS 

- Usnesení č.1:  

- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje zařazení předloženého projektového záměru 

„Máme modernizované prostory, s úsměvem jdeme do školy“ (žadatel: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně 

znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2) do Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v rámci 

SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury. 

- pro/proti/zdržel se 

- 20/0/1 

- usnesení přijato 

 

- Usnesení č. 2 

- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje zařazení předloženého projektového záměru 

„Bezbariérové propojení budov B2 a B3, přístavba a nástavba odborných učeben.“ (žadatel: SŠ, ZŠ a MŠ pro 

zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2) do Seznamu projektových záměrů pro investiční 

intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury. 

- pro/proti/zdržel se 

- 19/0/2 

- usnesení přijato 

 

- Usnesení č. 3 

- Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje zařazení předloženého projektového záměru „ZŠ 

a MŠ VESLAŘSKÁ – NÁSTAVBA.“ (žadatel: ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234) do Seznamu projektových 

záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury. 

- pro/proti/zdržel se 

- 0/10/11 
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- usnesení nebylo přijato 

 

- Na základě výsledků hlasování členů PS budou schválené projektové záměry (z usnesení č. 1 a č.  2) zařazeny 

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) – viz příloha č. 1.  Současně došlo k aktualizaci částky u jednoho z již schválených projektových záměrů 

z důvodu zpřesnění dat po zpracování projektové dokumentace. Všechny údaje v rámci aktualizace jsou 

zvýrazněny červenou barvou. Aktualizovaný seznam bude podepsán garantkou PS a posléze předán na IROP 

projektovými pracovníky sekretariátu RSK JMK. Současně budou schválené projektové záměry doporučeny ke 

schválení a následnému zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK také RSK JMK (z důvodu 

6 měsíční lhůty budou schválené projektové záměry předloženy RSK JMK na zasedání v 6/2019. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Tabulka Rámce pro výzvu 86 IROP_aktualizace 

 

Zapsal: 
Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 
 
Schválila:  
JUDr. Hana Poláková, v.r. 


