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Zápis z 14. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 30. května 2018 
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. Výzkumné šetření – Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu 
3. Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v 

Jihomoravském kraji 
4. KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v 

Jihomoravském kraji 
5. Pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ (SRR21+) – představení dokumentu, připomínky 
6. Různé 
 

Zahájení: 

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

program jednání. K programu jednání byl vznesen návrh na přesunutí bodu č. 2 (Výzkumné šetření – Důvody žáků 

středních škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu) na příští jednání PS.  

- Členové PS konsensuálně odsouhlasili přesunutí 2. bodu programu (Výzkumné šetření – Důvody žáků středních 

škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu) na příští jednání PS. 

 

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.  Odborem školství je sledováno čerpání finančních prostředků pro 

školství v rámci OPVVV, IROPu, OPZ, Interregu a Erasmu+. 

OPVVV  

Vyhlášené výzvy: 

- Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II – pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, střediska volného času, školní družiny, a školní 

kluby nezřizované organizačními složkami státu (výzva vyhlášena na konci února 2018). Ze strany JMK byl udělen 

generální souhlas svým zřízeným organizacím.  

 

Za Odbor regionálního rozvoje (KrÚ JMK) byly představeny informace k výzvě č. 02_17_047 – Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II (MAP II): v současné chvíli je ze strany RSK JMK schváleno rozdělení území včetně 

oprávněných žadatelů pro MAP II ve 20 z 21 ORP v Jihomoravském kraji. Potvrzení potřebná ke schválení 

posledního žadatele MAP II v ORP Mikulov byla přislíbena k dodání do příštího jednání RSK JMK (25.06.2018). 

Dále dojde pravděpodobně ke změně nositele MAP II v ORP Bučovice (probíhají jednání mezi původně 

schváleným nositelem projektu – městem Bučovice  a možným novým nositelem projektu – MAS Slavkovským 

bojištěm). 
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Ukončené výzvy: 

- Výzva č. 02_16_034 Implementace KAP I – viz realizace projektů KaPoDaV a PolyGram v dalších bodech programu 

jednání PS. 

- Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ 

a VOŠ I– pro SŠ, konzervatoře a vyšší odborné školy. 

- Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II –  Pro široký okruh žadatelů. 

Plánované výzvy: 

- Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

- Výzva Šablony SŠ a VOŠ II – poprvé se zde objevují domovy mládeže 

o Plánovaný termín vyhlášení obou výzev: v průběhu 2. pololetí 2018. 

IROP 

Ukončené výzvy 

- Výzvy č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – z 5 projektů, které jsou součástí 

KAPu – byly schváleny 2 projekty: 

o Lužánky středisko volného času – projekt nové polytechnické a přírodovědné učebny; 

o Středisko volného času Ivančice – projekt zaměřen na odborné vzdělávání zájmového vzdělávání. 

- Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 

o aktuálně jsou zde 2 projekty, které jsou ve fázi hodnocení 

- Výzva č. 32 a 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol  

o všechny projekty v realizaci 

Plánované výzvy 

- Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 

o plánovaný termín vyhlášení výzvy ZS – červen 2018 

o bude předložen projekt v rámci KAP – projekt SPŠ Purkyňova 

OPZ 

- žádné nové informace, že by někdo z žadatelů podával projekt v rámci výzev v OPZ 

Interreg 

- 2 projekty na vzdělávání čekají na výsledné hodnocení a monitorovací výbor (Středisko služeb školám a Lipka). 

Erasmus+ 

- každoročně jsou v lednu a únoru vyhlašovány výzvy. Aktuálně květen/červen přicházejí rozhodnutí o 

udělení/neudělení grantu. Kraj monitoruje, které školy jsou úspěšné a které školy vyjíždějí do zahraničí. 

Připomínka – pan Mgr. Rozprým (KrÚ JMK): chystá se výzva pro budování kapacit NNO, očekává se, že bude 

podpořeno 20–40 projektů za ČR, čerpání by mělo probíhat formou šablon. Očekávaný termín vyhlášení výzvy: 

podzim 2018. 

2. Výzkumné šetření – Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu: 

- Tento bod programu byl přesunut na příští jednání PS. 
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3. Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti 

v Jihomoravském kraji: 

Paní Ing. Veronika Čačková (KrÚ JMK) informovala členy PS o výzvě k implementaci Krajského akčního plánu 

rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje (I-KAP JMK). Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v KAP 

vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace 

zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických 

pracovníků. Alokace výzvy pro JMK: 192.384.300 Kč, realizace 36 měsíců.  

V rámci I-KAP JMK běží dva projekty: 

- PolyGram (od 1.12.2017–30.11.2020); 138 mil. Kč; 28 partnerů s finanční spoluúčastí 

- KaPoDaV (od 1.11.2017–31.10.2020); 54 mil. Kč; 10 partnerů s finanční spoluúčastí 

Informace k projektům: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2. 

Projekt PolyGram: 

Cílem projektu je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol SŠ-ZŠ, vytvoření 

krajského metodického kabinetu matematiky a podpora programu „Technické MŠ“. 

- Řešitelem projektu: Jihomoravský kraj 

- Partnery projektu (P01–28): JCMM + 27 školských zařízení (SŠ, SOU, OU, gymnázia) 

- Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 

- Klíčové aktivity:  

o Klíčová aktivita 01: Řízení projektu (JMK)  

o Klíčová aktivita 02: Podpora čtenářské a matematické gramotnosti (JCMM, P07, JMK) 

o Klíčová aktivita 03: Podpora polytechnického vzdělávání (27 partnerů: P02 – P28, JMK) 

- Viz prezentace v příloze č.1. 

 

Pan RNDr. Miloš Šifalda (JCMM) představil členům PS klíčovou aktivitu č. 03 projektu PolyGram:  

- Dílčí aktivity: 1. M-kabinety; 2. Podpora matematické čtenářské gramotnosti; 3. M-portál; 4. M-dílny pro učitele 

matematiky; 5. M-kroužky; 6. M-exkurze (exkurze v profesích, kde se matematika prakticky využívá); 7. M-tábory; 

8. M-soustředění; 9. Konference 

- Podrobnější popis dílčích aktivit – viz prezentace v příloze č.2, další informace k projektu: 

http://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele. 

 

 

4. KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání 

v Jihomoravském kraji: 

Paní Ing. Martina Strnadová (Centrum vzdělávání všem – dále také „CVV“) představila projekt KaPoDaV, který je 

zaměřen na podporu kariérového poradenství, podnikavosti a dalšího vzdělávání.  

Realizace projektu: 01.11.2017 –31.10.2020 

Ze 4 klíčových aktivit (KA) jsou ze strany CVV realizovány 3. a 4. KA: 

- KA 03: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství 

o Cílová skupina: pedagogové realizující kariérové poradenství na ZŠ, SŠ a VOŠ v Jihomoravském kraji 

o Cíl: zvyšování úrovně kariérového poradenství cílové skupiny v Jihomoravském kraji 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2
http://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele
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o Podaktivity: Online prostředí školy; Modelové programy (40) – dva druhy – 1. Sebepoznání a rozvoj 

kariérových kompetencí 2. Trh práce a rozvoj kariérových kompetencí; Konference (3), workshopy (min. 

12); Setkávání pedagogů v rámci skupinové podpory a individuální podpora; Metodická příručka 

kariérového poradenství; Doprovodné aktivity (přednášky a workshopy); Prezentace a popularizace 

kariérového poradenství; Syntéza produktů OP VK. 

 

- KA 04: Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání 

o Cílová skupina: pracovníci ve vzdělávání působící na školách, které jsou zapojeny do realizace projektu 

o Cíl: rozvíjení kompetencí pracovníků ve vzdělávání na SŠ a VOŠ 

o Podaktivity: Metodická podpora SŠ, VOŠ v oblasti propagace a obchodních dovedností (15 workshopů); 

Tvorba tištěných materiálů se zaměřením na další profesní vzdělávání, principy celoživotního učení 

a informační podporu cílových skupin; Podpora pracovníků SŠ a VOŠ  prostřednictvím skupinových setkání 

a individuální konzultace (se zaměřením na marketing, rozvoj dalšího vzdělávání pro veřejnost a spolupráci 

mezi školami a firmami); Podpora pracovníků SŠ, VOŠ prostřednictvím prostředí určeného pro 

administrativu klientů; On-line prostředí pro školy; Popularizace tématu dalšího vzdělávání. 

 

- Podrobnější popis aktivit CVV se seznamem zapojených škol společně s dalšími informacemi k projektu – viz 

prezentace v příloze č.3. 

Pan Ing. Martin Šrom (Lipka) navázal na představení projektu KaPoDaV a představil členům PS další klíčovou 

aktivitu: 

- KA 02: Podnikavostí k udržitelnému rozvoji 

o Koordinátor aktivity: Lipka 

o Partner projektu: JIC; Yourchance, o.p.s.; 6 středních škol z Jihomoravského kraje 

o Cíl: usnadnit školám výchovu podnikavých absolventů 

o Jak cíle dosáhnout? 1. Vzděláváním P-koordinátorů – od intuice k systémové podpoře PIK v JMK; 

2. Metodickou podporou – produkty, poradenství; 3. „Síťováním“ (mezi školami, firmami, organizacemi) 

o Podaktivity: P-koordinátor (vzdělávání koordinátorů); P-portál (webové rozhraní, recenze pedagogů, 

inspirace do výuky); P-podpora (nabídka 13 dlouhodobých programů, celoročních školní projektů, 

konceptů; nově i výukové programy a vícedenní pobyty); P-konference (výměny zkušeností z praxe, 

podpora nejlepších žákovských miniprojektů). 

 

- Podrobnější popis podaktivit se seznamem zapojených škol společně s dalšími informacemi k projektu – viz 

prezentace v příloze č.4. 

 

5. Pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ (SRR21+) – představení dokumentu, 

připomínky: 

- Pan Ing. Pavel Fišer, Ph.D. (KrÚ JMK) informoval přítomné členy PS, že byla krajům poskytnuta k připomínkování 
návrhová část SRR 21+. Návrhová část SRR 21+ zahrnuje 5 strategických cílů, 27 specifických cílů a 63 typových 
opatření.  

- Harmonogram:  
květen 2018: Jednání územních (PS Venkov, PS Regionální, PS Urbánní) a tematických pracovních skupin 
(ekonomický, sociální a environmentální pilíř). 
Červen 2018: Jednání PS SRR a NSK. Diskuze se zástupci krajů ve věci finalizace metodiky pro účely vymezení 
hospodářsky a sociálně ohrožených území.  
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Červenec 2018: Zahájení prací na přípravě implementační části. 
Podzim 2018: Další (poslední) kolo jednání pracovních skupin – představení ucelené verze dokumentu. 
Přelom 2018/2019: Předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení. 

- Ze strany KrÚ JMK bylo vzneseno více než 50 připomínek (k problematice návrhové části SRR21+ viz prezentace 
v příloze č. 5). 

- Dokument návrhové části SRR21+ bude členům PS rozeslán společně se zápisem a připomínkovým listem e-
mailem. Případné připomínky zaznamenají členové PS do připomínkového listu a zašlou je e-mailem na 
fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz. 

 

6. Různé: 

Informace k novému projektu: 

Paní Ing. Erika Dittrichová (KrÚ JMK) sdělila členům PS informace o tom, že se Jihomoravský kraj v loňském roce 

připojil k přípravě projektu Podpora podnikatelského myšlení u mladých lidí skrz dynamizaci školského 

ekosystému a metod vyučování, který v jarních měsících získal podporu z monitorovacího výboru. Jihomoravský 

kraj se stal partnerem projektu. Projekt bude realizován po dobu 5 let. Více informací bude sděleno na příštím 

jednání PS. 

 

Dotaz paní PhDr. Olgy Chalupové (NIDV): Bude podobně jako v případě podpory matematické gramotnosti 

podporována i čtenářská gramotnost (viz projekt PolyGram)? Odpověď pana Ing. Luciena Rozprýma (KrÚ JMK): Co 

se týče tématu čtenářské gramotnosti, tak budou „pilotně“ vybrány školy, kterým bude nabídnuto proškolení 

pedagogů k tomuto účelu. Nicméně v minulém období byla čtenářské gramotnosti věnována větší pozornost. 

Aktuálně nemáme zprávy ze škol, o tom, že by oblast čtenářské gramotnosti byla tak tíživým problémem jako 

tomu je v případě matematické „gramotnosti“. Podpora matematiky je dána špatnými výsledky žáků 

v mezinárodním srovnání a blížící se povinnou maturitní zkouškou z matematiky. Z tohoto důvodu bude věnována 

větší pozornost matematické gramotnosti. 

 

Výsledky průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji – Ing. Pavel Fišer, Ph.D. – Aktuálně jsme obdrželi 

výsledky průzkumu zaměstnanosti k 31.12.2017 v rámci Jihomoravského kraje. Průzkumu se zúčastnilo cca 2800 

zaměstnavatelů. Výsledky budou dostupné na webových stránkách kraje a budou poskytnuty členům PS v rámci 

příloh k zápisu (viz příloha č. 6 a příloha č.7). 

 

 

 

Závěr: 

Paní JUDr. Hana Poláková poděkovala za účast na jednání PS a ukončila jednání v 11:20 hodin. 

 

Výstupy z jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu: 

- Členové PS konsensuálně odsouhlasili přesunutí 2. bodu programu (Výzkumné šetření – Důvody žáků středních 

škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu) na příští jednání PS. 

mailto:fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
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- Bylo domluveno, že dokument návrhové části SRR21+ bude členům pracovní skupiny rozeslán společně se 

zápisem a připomínkovým listem e-mailem. Případné připomínky zaznamenají členové pracovní skupiny do 

připomínkového listu a zašlou je e-mailem na fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz.  

 

Přílohy: 

Příloha č.1 - KrÚ_JMK_Prezentace Polygram_30.5.2018 
Příloha č.2 - JCMM_Prezentace_PolyGram_30.5.2018 
Příloha č.3 -  CVVŠEM_Prezentace_KaPoDaV_KA03, KA04 
Příloha č.4 - Lipka_KaPoDav_KA02 
Příloha č.5 - prezentace SRR ČR_05-18 
Příloha č.6 - Průzkum zaměstnanosti_Zpráva k 31. 12. 2017 obecná 
Příloha č.7 - Průzkum zaměstnanosti__Zpráva k 31. 12. 2017 stručná 
 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 
 
Schválil:  
JUDr. Hana Poláková, v.r. 


