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Zápis z 23. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 29. květen 2022 v 9:00 

Místo jednání: Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, místnost č. 121 

Účastníci jednání: viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

1. Aktuální informace ke KAP III JMK 

2. Představení vybraných projektových záměrů vztahujících se k RAP v oblasti školství 

3. Aktualizace RAP za oblast školství 

4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a Akční plán SRJMK 2021+ na roky 2022-2023 

5. Různé  

 

Zahájení: 

V 9:00 přivítal Mgr. Hynek Nespěšný přítomné členy pracovní skupiny a zastupitele škol a přiblížil 

program jednání.  

1. Aktuální informace ke KAP III JMK 

Bod prezentovala Ing. Erika Dittrichová, DiS., představila aktuality a změny ve způsobu realizace 

KAP III JMK. V průběhu května bude členům PS VaZ rozeslán rozpracovaný dokument Analýza 

potřeb území KAP III JMK.  

2. Představení vybraných projektových záměrů vztahujících se k RAP v oblasti školství 

Ing. Erika Dittrichová, DiS. představila dva nové projekty v oblasti speciálních škol: 

• Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace: Nákup vybavení 

odborných učeben, 

• Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace: Ergoterapie.  

Bližší informace k jednotlivým projektům se nachází v Příloze č. 1: Aktualizace RAP_speciální 

školy_duben 22, v pořadí 7., 11. a 12. řádek.  

Mgr. Lucien Rozprým informoval o tom, že speciální školy prozatím nebyly osloveny, aby 

aktualizovaly rozpočty kvůli informaci o pozdějším vyhlášení výzvy. Před dalším jednáním PS VaZ 

budou osloveny a budou o aktualizaci rozpočtů požádány. 

Dále Ing. Erika Dittrichová, DiS. sdělila, že odbor školství obdržel další žádosti o zařazení projektů 

středních škol, konkrétně pak nové žádosti o zařazení. Jednalo se o: 

• SOŠ a SOU Kuřim: Modernizace elektrodílen pro zvýšení úrovně vzdělávání elektro oborů, 

• VOŠ a SŠ Boskovice: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. 

Po diskuzi bylo dohodnuto, že z důvodu snížení alokace na výzvu a navýšení finančních prostředků 

u všech již zařazených prostředků se bude o výše uvedených projektových záměrem jednat až na 

příštím jednání PS VaZ, kde také proběhne aktualizace seznamu středních škol. 
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Ing. Erika Dittrichová, DiS. informovala členy o žádosti od příspěvkové organizace VIDA do seznamu 

pro zájmové a neformální vzdělávání a navrhla, aby se tato žádost k projektu „Revitalizace dětského 

science centra – učení objevem“ projednala na dalším jednání PS VaZ. 

3. Aktualizace RAP za oblast školství 

Bod představil Mgr. Lucien Rozprým. Informoval o termínech vyhlášení výzvy a způsobu schvalování 

seznamu speciálních škol. Doporučil hlasování o přidání dvou dalších projektů a aktualizaci výdajů 

projektu u projektu č. 7: Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace: Kuchyňky pro 

žáky, včetně zázemí pro pedagogy. 

Usnesení PS VaZ – 01/04/2022: 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje aktualizaci seznamu projektů v oblasti 

Speciálních škol v Aktivitě RAP JMK. 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno nadpoloviční většinou všech členů PS VaZ.  

Mgr. Lucien Rozprým informoval členy o předpokládaném harmonogramu výzev pro střední školy, 

způsobu rozdělení financování z EFRR, SR a rozpočtu kraje. Dále přiblížil podmínky pro schválení 

a zařazení projektů do seznamu, kde je nutný alespoň proces přípravy stavebního povolení. Dále 

přiblížil důvody snížení alokace a celkovou alokaci na aktivitu RAP JMK pro oblast Středních škol: 

Název zdroje financování Výše v Kč 

ERDF (70%) 294 994 172,39  

státní rozpočet (20%) 84 284 049,25 

ERDF+SR (90%) 379 278 221,64 

rozpočet JMK (10%) 42 142 024,63 

Celkem zdroje financování (100%) 421 420 246,27 

130% alokace 547 846 320,15  

Mgr. Lucien Rozprým dále informoval členy PS VaZ o aktualizaci výdajů na jednotlivé projekty 

v Souhrnném rámci pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol, kdy byly 

jednotlivé organizace osloveny s žádostí o revizi a aktualizaci celkových výdajů projektu. Dále 

Mgr. Lucien Rozprým představil jednotlivé projekty.  

Mgr. Hynek Nespěšný doplnil informace o možných změnách v seznamech projektů v návaznosti 

na současný ekonomický vývoj. Do příštího jednání PS VaZ budou dále osloveny vybrané školy 

s požadavkem o aktualizaci informací o jednotlivých projektech. O prezentaci a podrobnější 

zdůvodnění nárůstu výdajů pak budou požádány zvláště školy s projekty s nejvyššími 

procentuálními nárůsty ve výdajích.  

Bližší informace k jednotlivým projektům se nachází v Příloze č. 2: Aktualizace RAP SŠ_ duben 22.  
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Usnesení PS VaZ 02/04/2022: 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost bere na vědomí informace o změnách v alokaci 

na aktivitu RAP JMK: Střední školy a informace o nárůstu výdajů u jednotlivých projektů v aktivitě 

RAP JMK: Střední školy. 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno nadpoloviční většinou všech členů PS VaZ.  

Mgr. Hynek Nespěšný dále informoval členy PS o personálních změnách v NPI ČR. Od minulého 

jednání PS VaZ došlo ke změně v obsazení členů za Národní pedagogický institut České republiky 

(KP Brno). Nově je jako člen navržen pan Mgr. David Macek, jako náhradnice je navržena paní 

Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D. 

Mgr. Hynek Nespěšný opustil jednání PS v 10:00.  

4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a Akční plán SRJMK 2021+ na roky 

2022-2023 

Bod prezentovala Mgr. Lucie Bravencová. Představila způsob zpracování Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje a Akčního plánu SRJMK 2021+ na roky 2022-2023 a představila příklady 

projektů s vazbou na oblast školství. Kompletní dokumentace lze nalézt na webových stránkách 

www.lepsikraj.cz.  

5. Různé  

 

 

Závěr: 

Mgr. Lucien Rozprým poděkoval přítomným účastníkům a setkání bylo ukončeno v 10:30.  

 

 

Výstupy z jednání PS: 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizace RAP_speciální školy_duben 22 

Příloha č. 2: Aktualizace RAP SŠ_ duben 22 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Bravencová, v.r. 

 

 

 

 

Schválil: Mgr. Hynek Nespěšný, v.r. 

 

http://www.lepsikraj.cz/

