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Zápis jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 28. 04. 2021 

 

1. Aktuální situace přípravy RAP – Aktivity Střední a speciální školství 
Bod 1 až 3 přednesla Erika Dittrichová.  
- v novém období budou v rámci KAP JMK schváleny 3 investiční rámce: 

1. Rámec pro investice do infrastruktury pro střední školy 
2. Rámec pro investice do infrastruktury pro speciální školy 
3. Rámec pro investice do infrastruktury do zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání 
- v současné chvíli se řeší první dva rámce, které se stanou taktéž součástí RAP JMK 21+ 
- aktuálně se řeší přes půl roku, výzva by měla být vyhlášena začátkem roku 2022 
- každý kraj bude mít předem danou alokaci, bude známo pravděpodobně v avízu výzvy (přibližně by 

to mělo být okolo 390 mil. Kč Evropského podílu) 
- nově máme k dispozici Pravidla spolufinancování EU Fondu pro regionální rozvoj (vydává MF ČR), 

ze kterého vyplývá, že u přechodových regionů bude EU podíl 70 %, podíl SR ČR 20 %, podíl příjemce 
10 % (platí pro naše školské projekty) 

- Pavel Fišer doplnil, že bylo s MMR domluveno, že přepočítá jednotlivé alokace a pošle to na kraje 
 
2. Prioritizace potřeb a zařazování projektů do infrastrukturních rámců projektů 

- zařazené projekty vycházejí z prioritizace potřeb, které byly schváleny PS VaZ 
1. Rozvoj infrastruktury pro všeobecné vzdělávání (obory 4 leté gymnázium a lyceum) ve 

městě Brně (okres Brno-město) 
2. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích JMK 

(okresy Hodonín a Znojmo) 
3. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání na území Brněnské metropolitní oblasti (mimo 

okres Brno-město) 
4. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v návaznosti na preferované obory RIS JMK 
5. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání na územích JMK nedefinovaných v předchozích 

kritériích 
- všechny střední školy byly začátkem roku vyzvány k zaslání projektových záměrů 
- ty byly v únoru shromážděny a vyhodnoceny dle prioritizace, výsledkem je tabulka se seznamem 22 

projektů středních a vyšších odborných škol a konzervatoří (žádný projekt nebyl vyřazen) v hodnotě 
cca 420 mil. Kč Evropského podílu 

- dále je obsaženo také 8 projektů speciálních škol (zde bude probíhat soutěžní výzva, není tedy nutné 
projekty prioritizovat) v celkové výši cca 192 mil. Kč 

 
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost bere konsenzuální shodou na vědomí první verzi 
seznamu prioritizovaných projektových záměrů v rámci investic do infrastruktury pro střední školy a první 
verzi seznamu projektových záměrů v rámci investic do infrastruktury pro speciální školy. 
 
- Jiří Nantl ubezpečil, že byl této prioritizaci přisouzen velký význam a věnovali této aktivitě poměrně 

značné úsilí. Zároveň poznamenal, že se podařilo přesměrovat několik projektových záměrů 
školních sportovišť do výzvy Národní sportovní agentury. Rada JMK na spolufinancování těchto 
projektů vyhradila finanční prostředky. Zároveň se bude snažit skrze Asociaci krajů ČR zajistit lepší 
poměr financování ve školství v rámci přímých a investičních výdajů. 

   
 



 
3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 

- Rámec infrastruktury KAP byl doplněn o dva projekty: 
Identifikace 
školy, 
školského 
zařízení 
či dalšího 
subjektu:  
název  
IČO  
REDIZO  
IZO  

Název 
projektu1:  

Očekávané 
celkové 
náklady 
na projekt:  
v Kč  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu:   
od – do  

Typ projektu:  
s vazbou na klíčové 
kompetence IROP  

bezbariérovo
st školy, 
školského 
zařízení2  

rozšiřování 
kapacit 
kmenových uče
ben3  

cizí 
jazyk  

přírodní 
vědy4  

technické 
a 
řemeslné 
obory5  

práce s digitál. 
technologiemi6
  

Gymnázium
, Velké 
Pavlovice, 
Pod Školou 
10, 
příspěvková 
organizace  
  

"Cestou 
digitalizace 
technického 
vybavení ke 
kvalitnímu 

vzdělání 21. 
století"  

2 200 000 2021–2022  ☒  ☒  ☐  ☒  ☒  ☐  

Vyšší 
odborná 
škola a 
střední 
škola 
Boskovice, 
příspěvková 
organizace  

Modernizace 
páteřní 

datové sítě 
školy, 

vytvoření 
datového 
úložiště  

500 000 2021  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐  ☐  

 
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost konsenzuální shodou doporučuje RSK JMK schválení 
výše uvedených projektových záměrů a jejich zařazení do Rámce podpory infrastruktury KAP JMK. 
 

4. Koncepce kariérového poradenství na SŠ 
Tereza Musilová (JCMM) informovala aktivitách Systémové koncepce kariérového poradenství, které se 
zaměřuje jak na pomoc studentům s výběrem školy, tak na pomoc při hledání zaměstnání. Také zajišťují 
mentoring zaměstnancům škol v této oblasti. Bližší informace naleznete na 
https://vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi. 
 

5. Centra metodické podpory v rámci inkluze a rovných příležitostí 
Petr Hanák (MŠ speciální a ZŠ speciální a praktická Ibsenka Brno) informoval o projektu Centra 
metodické podpory, který se zabývá podporou pedagogů vzdělávajících žáky se SVP v hlavním 
vzdělávacím proudu, kteří jsou bez metodické podpory, sdílením zkušeností s pedagogy CMP.  
 

6. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 
Tomáš Kubíček informoval o postupu při zpracování Strategie rozvoje JMK 2021+, která byla revidována 
na základě připomínkového řízení a 4. expertního projednání s odbornou veřejností. Konkrétní 
aktualizované dokumenty je možno nalézt na www.lepsikraj.cz.   

 
7. Aktivity Jihomoravského kraje na podporu vzdělávání a zaměstnanosti občanů z jiných zemí (občané EU 

a třetích zemí) 
Lenka Herčíková informovala o aktivitách Centra pro cizince JMK se zaměřením na podporu vzdělávání 
a zaměstnanosti občanů z jiných zemí (občané EU a třetích zemí). Bližší informace o aktivitách Centra 
pro cizince JMK naleznete na: www.cizincijmk.cz.  
 
 



8. Nově zaváděný Informační systém projektových záměrů (ISPZ) 
Tomáš Kubíček informoval o nově vznikajícím portálu MMR zaměřeného na projektovou kapacitu 
v rámci ČR. Informační systém je aktuálně v předfinální fázi zpracování, jeho. nasazení se očekává 
v průběhu podzimu 2021. Web informačního systému je: www.projektovezamery.cz, kde je možno 
nalézt bližší informace.  

 
 
Zpracoval: Tomáš Kubíček, v.r. 
Schválil: Hynek Nespěšný, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


