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Zápis z 24. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 17. června 2022 

Místo jednání: Fakulta informačních technologií VUT Brno, Božetěchova 2, sál E105 

Účastníci jednání: viz prezenční listina (celkem přítomno 12 z 25 členů)   

Program jednání: 

1. Analýza potřeb území (2022–2023) pro potřebu KAP JMK III 

2. Aktuální informace z přípravy IROP pro oblast školství1 

3. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do RAP v oblasti školství 

4. Aktualizace RAP za oblast školství a prezentace vybraných aktualizovaných projektových 

záměrů zařazených v RAP v oblasti školství 

5. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2021 

6. Různé  

Zahájení: 

V 10:45 přivítal Mgr. Lucien Rozprým přítomné členy PS VaZ a zastupitele škol a přiblížil program 

jednání. Jednání se zúčastnilo celkem 12 členů z celkových 25. Zbývající členové PS VaZ byli 

osloveni k hlasování o usnesení způsobem per rollam. Výsledek hlasování je k zápisu přiložen 

dodatečně jako Příloha č. 4.   

Mgr. Lucien Rozprým seznámil členy s výstupy z minulého jednání PS VaZ. Před jednáním PS VaZ 

byli potenciální žadatelé, u jejichž projektových záměrů došlo k navýšení výdajů vyšším než 50 %, 

požádáni o vysvětlení důvodu těchto navýšení na tomto jednání.  

1. Analýza potřeb území (2022-2023) pro potřebu KAP JMK III 

Ing. Erika Dittrichová, Dis. seznámila členy PS VaZ s postupem zpracování Analýzy potřeb území 

pro KAP JMK III (dále jen „Analýza“). Všem členům byla rozeslána informace o probíhajícím 

připomínkovacím řízení, které bylo ukončeno k 30. 5. 2022. Na webové stránky projektu 

(https://kap.kr-jihomoravsky.cz/) bude zveřejněna kompletní verze Analýzy včetně zapracovaných 

připomínek, odkaz a informace o vypořádání bude všem členům rozeslán e-mailem. Dále se bude 

v průběhu léta zpracovávat Analýza potřeb ve školách.  

2. Aktuální informace z přípravy IROP pro oblast školství 

Mgr. Lucien Rozprým seznámil členy s fází příprav IROP a představil pořadí vyhlašování výzev. Mezi 

vyhlášením výzev bude měsíční interval. Termín vyhlášení výzvy pro střední a vyšší odborné školy 

je plánován na říjen 2022, na přelomu roku bude výzva pro speciální školy. Dále členy informoval 

o tom, že pro Aktivitu RAP JMK: Speciální školy (Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury 

školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 

školského zákona) se nemusí omezovat počet projektů, na rozdíl od Aktivity RAP JMK: Střední školy 

(Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol). Vyhlášení 

celorepublikové výzvy pro oblast speciálních škol je naplánováno na začátek roku 2023. Jakmile 

bude výzva otevřená, bude rozhodovat čas podání. Alokace výzvy se rozděluje postupně 

 
1 Došlo ke změně původního programu, kdy se bod „Prezentace vybraných aktualizovaných projektových 
záměrů zařazených v RAP v oblasti školství“ přesunul k bodu č. 4 programu jednání a byl nahrazen bodem 
„Aktuální informace z přípravy IROP pro oblast školství“. 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/
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přihlášeným žadatelům. Čím více projektů bude v kraji připraveno, tím je větší šance na získání 

finančních prostředků z této výzvy. 

3. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do RAP v oblasti školství 

Ing. Erika Dittrichová, Dis. členům PS VaZ představila nový projekt u Aktivity RAP JMK: Speciální 

školy: Rozvoj infrastruktury Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková 

organizace ve formě dílen, podpory vzdělávání a venkovních prostor včetně hřiště. Bližší informace 

k projektu se nachází v Příloze č. 1: Aktualizace RAP za oblast Speciálních škol, v pořadí 13. řádek.  

Ing. Erika Dittrichová, Dis. dále členy seznámila s aktuální verzí seznamu speciálních škol 

a vysvětlila provedené změny od minulého jednání. V Příloze č. 1 zápisu jsou červeně označeny 

změny a doplnění oproti předchozí schválené verzi. Mgr. Lucien Rozprým dále doplnil, že všechny 

instituce byly seznámeny s tím, že do konce roku musí být projektové záměry kompletně připraveny.  

Usnesení PS VaZ – 01/06/2022 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele Mateřská škola, základní škola a střední 

škola Vyškov, příspěvková organizace do Souhrnného rámec pro investice do infrastruktury 

speciálních škol. 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy PS VaZ (12) a 7 členy PS VaZ 

způsobem per rollam.  

Usnesení PS VaZ – 02/06/2022 

PS VaZ schvaluje aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury speciálních škol, 

který tvoří přílohu č. 1 zápisu. 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy PS VaZ (12) a 7 členy PS VaZ 

způsobem per rollam. 

Ing. Erika Dittrichová, Dis. seznámila členy s projektovým záměrem od Moravian Science Centre 

Brno, p. o. (VIDA): „Revitalizace dětského science centra – učení objevem“. Bližší informace 

k projektu se nachází v Příloze č. 2: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové 

a neformální vzdělávání. Vyhlášení celorepublikové výzvy je naplánováno na konec roku 2022 nebo 

začátek roku 2023. Jakmile bude výzva otevřená, bude rozhodovat čas podání. Alokace výzvy se 

rozděluje postupně přihlášeným žadatelům. Čím více projektů bude v kraji připraveno, tím je větší 

šance na získání finančních prostředků z této výzvy. Jedná se o první projektový záměr v této 

oblasti, z toho důvodu se hlasovalo o vytvoření nového „Souhrnného rámce pro investice do 

infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání“, prozatím s tímto jediným projektem. 

Byl vznesen dotaz, jestli se v projektovém záměru zohledňuje i dopad realizace na cílovou skupinu 

(počet osob/dětí). Ing. Erika Dittrichová, Dis. sdělila, že tato informace v projektovém záměru není. 

Mgr. Lucien Rozprým doplnil, že bude záležet, jestli tento ukazatel bude požadován 

v monitorovacích zprávách. Příspěvková organizace bude požádána o doplnění indikátorů výstupů. 

Usnesení PS VaZ – 03/06/2022 

PS VaZ schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové a neformální 

vzdělávání, který tvoří přílohu č. 2 zápisu.  

Usnesení bylo schváleno 11 přítomnými členy PS VaZ a 7 členy PS VaZ způsobem per rollam, 

1 člen se zdržel hlasování.  
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4. Aktualizace RAP za oblast školství a prezentace vybraných aktualizovaných projektových 

záměrů zařazených v RAP v oblasti školství 

Mgr. Lucien Rozprým přiblížil členům PS VaZ způsob a postup tvorby seznamu projektů, maximální 

výši čerpaných prostředků a rozložení podílů finančních prostředků z EFRR, státního rozpočtu 

a z vlastních zdrojů. Celkové výdaje u jednotlivých projektů jsou prozatím brány jako způsobilé. 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  

Jak již bylo zmíněno na minulém jednání PS VaZ, jednotlivé příspěvkové organizace byly požádány 

o aktualizaci výdajů na své projekty. U čtyřech z nich došlo k navýšení výdajů o více než 50 %, ty 

byly požádány o prezentaci projektu a zdůvodnění navýšení nákladů. 

1. I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. (nárůst +177 %)2: 

K nárůstu výdajů došlo z důvodu zvyšování cen stavebních materiálů (hlavně pak železa), kromě 

toho má projekt vyšší výdaje z důvodu požadavků památkové péče na specifický způsob zateplení 

budovy a úprav požárních zón.  

2. Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. (nárůst +71 %)3:  

Hlavním důvodem navýšení nákladů byly změny požadavků na protipožární a technické zajištění, 

dále také nárůst cen stavebních materiálů, a k celkovým nákladům byla z důvodu postupného 

zvyšování cen přidána i rozpočtová rezerva (10 %). Pavel Fišer upozornil, že 10% rezerva není 

uznatelným nákladem a v případě, že nedojde k aktualizaci nákladů projektu, bude nutné tuto 

položku před vyhlášením výzev odstranit.  

3. Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace4: 

K úpravě a navýšení výdajů došlo z důvodu, že minulý přepočet byl jen cenovým odhadem. Aktuální 

přepočet je z konce března 2022.  

4. Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace (nárůst +73 %)5: 

K nárůstu výdajů došlo z důvodu navýšení cen stavebních materiálů pro výukové skleníky (sklo a 

železo). V položkovém rozpočtu se kromě toho výrazně navýšily výdaje na demolici starých objektů 

a opláštění skleníků.  

Následně byl představen nový projektový záměr od Církevní střední zdravotnické školy s.r.o., 

Vybudování odborných učeben v nástavbě školy a rekonstrukce stávajících prostor pro obor 

Zdravotnické lyceum. Jedná se o rekonstrukci 5. patra budovy a vybudování nástavby – 6. patra. 

Celkové náklady byly vyčísleny na 55 895 950 Kč, z toho 160 000 Kč tvoří nezpůsobilé výdaje.  

 
2 Pořadí projektu č. 5 v RAP: Aktivita Střední školy (Příloze č. 3 zápisu). 
3 Pořadí projektu č. 6 v RAP: Aktivita Střední školy (Příloze č. 3 zápisu). 
4 Pořadí projektu č. 8 v RAP: Aktivita Střední školy (Příloze č. 3 zápisu). 
5 Pořadí projektu č. 14 v RAP: Aktivita Střední školy (Příloze č. 3 zápisu). 
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Dále byl představen nový projektový záměr od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 

Kuřim, s.r.o, Modernizace elektrodílen pro zvýšení úrovně vzdělávání elektro oborů. Celkové 

náklady byly vyčísleny na 5 500 000 Kč. 

Mgr. Lucien Rozprým informoval přítomné, že z důvodu snížení alokace na Aktivitu RAP JMK: 

Střední školy nebude možné pokrýt všechny projektové záměry, které byly zamýšleny. Vzhledem 

k těmto okolnostem bylo členům PS VaZ navrhnuto nadále v Souhrnném rámci pro investice do 

infrastruktury středních a vyšších odborných škol pracovat jen s projektovými záměry, které naplňují 

1.-3. prioritu. Původně zařazené projektové záměry z priorit 4. a 5. budou pro nedostatek finančních 

prostředků ze Souhrnného rámce vyřazeny.  

Na základě úprav hranic Brněnské metropolitní oblasti (tj. priorita č. 3) bylo provedeno přehodnocení 

několika projektových záměrů:  

- do 4. priority byly přeřazeny projektové záměry SŠUD Brno (původně byl chybně zařazen 

v seznamu) a Gymnázium Hustopeče (již nejsou v BMO), 

- ze 4. priority do 3. byla nově přeřazena žádost Gymnázia a střední zdravotnické školy Vyškov 

(stal se součástí BMO).  

Pro rozdělení celkové alokace JMK (100 %, tj. 421 420 246,27 Kč) mezi jednotlivé priority bylo 

navrhnuto použití celostátního klíče rozdělení alokace výzvy na základě počtu žáků dle zahajovacích 

výkazů školního roku 2021/2022. Bližší údaje jsou rozepsány v tabulkách níže: 

Počty žáků SŠ v denní formě studia – zahajovací výkazy 2021/2022 a rozdělení alokace na 

priority dle podílu podpořených žáků 

Priority Počet žáků Podíl z celku Podíl z podpořených Alokace v Kč 

Všeobecné studium BM 7 782 15,95 33,48 141 101 903 

SŠ v okresech HO a ZN 8 621 17,66 37,09 156 314 509 

Vzdělávací infrastruktura BMO 6 839 14,01 29,43 124 003 587 

Podpořených žáků celkem6 23 242 47,62 100,00 421 420 000 

Pokud bude projekt na rozhraní alokace pro danou prioritu, bude podpořen v plné výši s tím, že se 

navýší procentuální alokace pro danou prioritu na úkor alokace dílčí priority č. 3. 

Usnesení PS VaZ – 04/06/2022 

PS VaZ schvaluje rozdělení finanční alokace na základě poměrného zastoupení počtu žáků 

v jednotlivých prioritách. PS VaZ zároveň schvaluje pomocné kritérium pro určení pořadí 

projektových záměrů v jednotlivých prioritách na základě výše požadovaných finančních prostředků 

připadajících na 1 podpořeného žáka v daném projektovém záměru. Projekty budou v dané prioritě 

řazeny vzestupně.  

Usnesení bylo schváleno 10 přítomnými členy PS VaZ a 7 členy PS VaZ způsobem per rollam, 

1 člen hlasoval proti, 1 člen se zdržel.  

Mgr. Lucien Rozprým přiblížil rozložení projektů v RAP na základě parametru přepočtení alokace 

dle počtu žáků. V tabulce k Aktivitě RAP JMK: Střední školy byla přepočtena efektivita (tj. výdaje 

přepočteny na jednoho žáka). Dále všem zúčastněným představil aktuální verzi tabulky k Aktivitě 

RAP JMK: Střední školy. Projektové záměry v pořadí od 12. níže spadají do tzv. náhradních projektů 

(do max. 130% alokace). Postupným přiřazením dostupné alokace bylo navrženo podpořit 

 
6 Celkem žáků na SŠ v JMK = 48 805.  
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pět projektových záměrů z priority č. 1, čtyři z priority č. 2, dvě z priority č. 3. Další tři projektové 

záměry z priority č. 3 na 12.-14. místě byly zařazeny tzv. „pod čarou“, do "zásobníku" pro případ 

zbývající alokace po podání projektových záměrů na prvních jedenácti místech seznamu. Byla 

stažena žádost o zařazení projektového záměru Gymnázia Brno, Slovanské náměstí z důvodu 

realizace investiční akce OP ŽP. Pořadí projektových záměrů v prioritě č. 3 na 11.-14. místě je 

stanoveno na základě návrhu Jihomoravského kraje. 

Ing. Psota opustil jednání ve 12:50.  

 

Usnesení PS VaZ – 05/06/2022: 

PS VaZ schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných 

škol, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. Projekty na 12. až 14. místě mohou podat žádost nejdříve 

3 měsíce před termínem ukončení příjmu žádostí výzvy IROP pro investice do infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol nebo po datu podání všech projektů na 1.-11. místě za 

předpokladu nevyčerpání celé alokace JMK pro tuto výzvu. 

Usnesení bylo schváleno 9 přítomnými členy PS VaZ a 7 členy PS VaZ způsobem per rollam, 

1 člen hlasoval proti, 2 členové se zdrželi.  

5. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2021 

Pavel Fišer stručně představil výsledky Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

k 31.12.2021. Jedná se o analytický dokument zpracovaný na základě dat získaných průzkumem 

zaměstnanosti skrze dotazníkové šetření ve firmách.  

Obecná a stručná verze je dostupná zde: https://www.jmk.cz/content/25344.  

Závěr: 

Mgr. Lucien Rozprým poděkoval přítomným účastníkům a setkání bylo ukončeno v 13:05.  

 

Výstupy z jednání PS: 

Usnesení: 

Usnesení PS VaZ – 01/06/2022 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele Mateřská škola, základní škola a střední 

škola Vyškov, příspěvková organizace do Souhrnného rámec pro investice do infrastruktury 

speciálních škol.  

Usnesení PS VaZ – 02/06/2022 

PS VaZ schvaluje aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury speciálních škol, 

který tvoří přílohu č. 1 zápisu. 

Usnesení PS VaZ – 03/06/2022 

PS VaZ schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové a neformální 

vzdělávání, který tvoří přílohu č. 2 zápisu.   

https://www.jmk.cz/content/25344
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Usnesení PS VaZ – 04/06/2022 

PS VaZ schvaluje rozdělení finanční alokace na základě poměrného zastoupení počtu žáků 

v jednotlivých prioritách. PS VaZ zároveň schvaluje pomocné kritérium pro určení pořadí 

projektových záměrů v jednotlivých prioritách na základě výše požadovaných finančních prostředků 

připadajících na 1 podpořeného žáka v daném projektovém záměru. Projekty budou v dané prioritě 

řazeny vzestupně.  

Usnesení PS VaZ – 05/06/2022: 

PS VaZ schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných 

škol, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. Projekty na 12. až 14. místě mohou podat žádost nejdříve 

3 měsíce před termínem ukončení příjmu žádostí výzvy IROP pro investice do infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol nebo po datu podání všech projektů na 1.-11. místě za 

předpokladu nevyčerpání celé alokace JMK pro tuto výzvu. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizace RAP za oblast Speciálních škol (soubor P1_Aktualizace 

RAP_Spec_skoly_červen 22) 

Příloha č. 2: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 

(soubor P2_KAP_IROP_zajm_CŽV_červen 22) 

Příloha č. 3: Aktualizace RAP za oblast Středních škol (soubor P3_Aktualizace RAP_SŠ_červen 

22) 

Příloha č. 4: Výsledek per rollam hlasování o usnesení PS VaZ 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Bravencová, v.r. 

 

 

 

Schválil: Mgr. Hynek Nespěšný, v.r. 


