
Z Á P I S 

2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 

konaného dne 12.6.2015 

 

 

Přítomni: 

 Jaromír Hron 

 Mgr. Tomáš Grulich v z. 

 JUDr. Hana Poláková 

 RNDr. Hana Slobodníková 

 Mgr. Lucien Rozprým 

 Ing. Ladislav Němec 

 RNDr. Miloš Šifalda 

 Mgr. Jan Holeček 

 Mgr. Hana Korvasová 

 Mgr. Nikola Janíková 

 Zástupce za Bc. Kristinu Dvořákovou 

 Zástupce za Mgr. Hanu Rozprýmovou 

 Zástupce za Mgr. Jana Šilda 

 Zástupce za PhDr. Marii Klusoňovou 

 Zástupce za Mgr. Martu Valešovou, MBA 

 

Omluveni: 

 Bc. Kristina Dvořáková 

 Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. 

 Mgr. Simona Kratochvílová 

 Mgr. Hana Rozprýmová 

 Mgr. Jan Šild 

 Mgr. Marek Zemský 

 PhDr. Marie Klusoňová 

 Mgr. Miroslav Marek 

 Mgr. Petr Čáp 

 Mgr. Marta Valešová, MBA 

 

Host: 

 Mgr. Jitka Baťková 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hodin. 

 



Navržený program zasedání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zahájení 

1) Tematické operační programy – aktuální informace 

2) Aktuální a připravované výzvy operačních programů 

3) Krajský akční plán vzdělávání (KAP) 

4) Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje a související přehled 

připravovaných projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 

5) Představení Integrované rozvojové strategie Brněnské metropolitní oblasti 

6) Diskuse a závěr 

 

Zahájení  

Dr. Hana Poláková přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny s informací, že jednání  

se má zúčastnit paní Mgr. Jitka Baťková, ředitelka odboru přípravy a strategie a řízení OP 

VVV z MŠMT. Protože paní Baťková dorazila na jednání později, program se začal 

projednávat od konce bodem 5. 

 

1) Tematické operační programy – aktuální informace 

 

OP VVV – schválen EK dne 13.5.2015 – informace 

http:// www.msmt.cz/strukturální-fondy/op-vvv 

 

OP Z – schválen dne 6.5.2015 – informace www.esfcr.cz 

 

IROP – schválen EK dne 4.6.2015 – informace 

http:// www.strukturální-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 

 

OP ŽP – schválen EK dne 30.4.2015 – informace www.opzp.cz 

 

2) Aktuální a připravované výzvy operačních programů 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem v gesci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím 

období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem 

OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, 

motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich 

využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně 

soudržné společnosti. 

První výzvy v OP VVV budou vyhlášeny v prvním pololetí roku 2015. 

http://www.msmt.cz/strukturální-fondy/op-vvv
http://www.esfcr.cz/
http://www.strukturální-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.opzp.cz/


Alokace představuje přibližně 1,5 miliardy eur z Evropského regionálního rozvojového fondu  

a 1,2 miliardy eur z Evropského sociálního fondu. 

K hlavním cílům patří: 

- zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a 

výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání 

- snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu 

jejich života i na jejich úspěch na trhu práce 

- zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální 

soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských 

schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. 

Paní Mgr. Baťková podala informace o Aktuálních a připravovaných výzvách operačních 

programů 

- Od 11.6.2015 nová metodika tvorby KAP – konec června výzvy s termíny podání a 

možnost vkládání projektů 

- Začátkem července proběhne seminář na MŠMT pro kraje 

- Dotazníkové šetření na SŠ + VOŠ – podzim 2015 – výsledky dostanou kraje a PS 

nutnost vyjádření zřizovatelů, že jsou v souladu s plány rozvoje škol a plány 

zřizovatele – pan identifikace investičních prostředků pro IROP  -  podklady pro 

výzvy 

- RSK bude mít koordinační roli pro rozdělené území na MAPy – pro každou žádost o 

MAP – potvrzení z RSK 

- Maximálně 200 projektů na MAP, výzva na MAP bude zveřejněna asi začátkem 

července 

- Pro MŠ a ZŠ se příliš nepočítá s tím, že by realizovaly samostatné projekty mimo 

šablony (max. v rámci vytváření projektů na tvorbu partnerství a sítí) 

- Budou pokyny pro organizace poskytující DVPP – snaha o omezení vzdělávání menší 

než 8 hodin – akreditace pro DVPP + návaznost na kariérní řád učitelů – část také 

formou webinářů, konzultací, e-learning apod. 

- 19.6.2015 bude monitorovací výbor OP VVV – schválení vyhlášení výzev na KAP a 

MAP 

 

3) Krajský akční plán vzdělávání (KAP) 

 

Krajský akční plán vzdělávání, bude podle Metodického pokynu pro KAP prioritně zaměřen 

na oblast středních a vyšších odborných škol. V případě některých intervencí se počítá 

s podporou základních a mateřských škol. 

KAP má umožnit krajům plánovat a sledovat tematické intervence v OP VVV 

s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům 

vzdělávání ČR. 

 



4) Regionální akční plán pro území JMK a související přehled připravovaných projektů 

v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti  

 

Probíhá zpracování zakázky a sběr rozšiřujících informací o projektech uvedených v Kartách 

připravenosti projektového záměru – aktualizované informace budou k dispozici nejpozději 

do 25.6.2015 

5) Představení Integrované rozvojové strategie Brněnské metropolitní oblasti 

 

Pan Mgr. Jan Holeček seznámil přítomné členy s tímto bodem. 

Jedním z integrovaných nástrojů, které se budou uplatňovat v JMK je nástroj ITI. 

ITI – Integrované územní investice 

 

Základní principy: 

- integrovaný přístup 

- vzájemná koordinace aktiv v území  

- koordinace napříč operačními programy  

- předem vyčlenění finančních prostředků na ITI ne vyhrazených OP 

 

Současný stav zpracování Strategie 

Město Brno jako nositel integrovaného nástroje ITI zpracovává Strategii ve spolupráci se 

společností SPF GROUP, s.r.o. od jara 2014. V rámci procesu tvorby Strategie byla zřízena 

Řídící skupina a čtyři tematické pracovní skupiny. Pracovní skupiny jsou složeny z 

tematických expertů všech relevantních stakeholderů – města Brna, Jihomoravského kraje, 

obcí ORP, neziskového sektoru, hospodářských komor aj. K prosinci 2014 proběhla již 4 

jednání řídící skupiny i všech pracovních skupin. Další kolo jednání je plánováno na jaro roku 

2015.  

Struktura výstupů ISR BMO ITI 

 

Integrovaná strategie rozvoje území Brněnské metropolitní oblasti má charakter strategického 

dokumentu, ale je především realizačním dokumentem pro aplikace ITI jako nového nástroje 

regionální politiky EU pro programové období 2014 – 2020. Účelem ITI je umožnit propojení 

cílů z různých operačních programů a vytvořit podmínky pro územně-komplexní přístup při 

řešení rozvojových problémů.  

Zpracované výstupy: 

- Analytická část 

- Strategická část 

- Implementační část 

Procesy ISR BMO 

- Řídící skupina/výbor 

- Pracovní tematické skupiny 

- Tvorba a zpřesňování projektové databáze ITI 

 



ISR BMO – Pojetí integrovanosti 

 

Problémy ve vybraných oblastech, tedy dopravě a mobilitě, životním prostředí, sociální 

oblasti a konkurenceschopnosti a vzdělávání, nemohou být vnímány izolovaně a ve své 

komplexnosti nemohou být efektivně řešeny prostřednictvím jednoho projektu bez dalších 

vazeb. Proto je nutné vytvořit takový soubor projektů či opatření, které jsou schopny pouze 

společně dosáhnout významného efektu (např. vybudování infrastruktury společně s podporou 

lidských zdrojů). V rámci ITI je možné tyto intervence sdružit tak, aby mohly být spolu 

koordinovány a jejich výsledný efekt byl co největší.  

Prostřednictvím ITI bude zajištěno, že subjekty budou mít možnost využít více zdrojů k řešení 

jednoho problému, a proto budou schopny dosáhnout znásobeného efektu. 

Integrovanost lze spatřovat v několika rovinách: 

• územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla 

aglomeračním dopadem, 

• věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které 

zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně, 

• finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických 

cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů, 

• organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v 

území založený na partnerském principu. 

Kondicionality: 

- Školící vzdělávací plán 

- Místní akční plán 

- Krajský akční plán 

- Dlouhodobé strategie vysokých škol 

 

ISR BMO: Další postup 

- Dopracování implantační části strategie 

- Schválení strategie v orgánech města Brna 

- Schválení strategie Ministerstva pro místní rozvoj 

 

První výzvy na nástroj ITI v roce 2016 

Více informací na stránkách www. brno.cz/iti 

6) Diskuse a závěr 

 

JUDr. Hana Poláková poděkovala všem přítomným za účast a v 12:00 ukončila zasedání 

pracovní skupiny. 

Další schůzka pracovní skupiny se uskuteční v měsíci září. Termín bude upřesněn. 

 

 

 


