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Zápis z 25. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) 

Termín jednání: 8. února 2023 

Místo jednání: Administrativní a školicí centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, 

Brno, m. 121 

Účastníci jednání: viz prezenční listina (celkem přítomno 15 z 25 členů)   

 

Program jednání: 

• Dokument KAP 3 

• Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do KAP 3 a RAP v oblasti školství 

• Aktualizace souhrnných investičních rámců v rámci KAP 3 a RAP za oblast školství 

• Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje 

• Kvalitativní šetření pracovního trhu: Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících 

u vybraných hospodářských odvětví 

• Různé  

 

Zahájení: 

Mgr. Lucien Rozprým zahájil jednání PS VaZ ve 14:00. Přítomným členům přiblížil program jednání. 

 

1. Dokument KAP 3 

Mgr. Lucien Rozprým seznámil členy s aktuálním stavem postupu schvalování projektů. Dle 

nejnovějších informací od MŠMT došlo ke změně v postupu zpracování KAP, kdy kraje nově musí 

do dokumentu zapracovat výsledek analytického šetření, které teprve probíhá na MŠMT, a následně 

ho znovu schválit v Radě kraje, PS VaZ a následně i celou RSK JMK. Výsledky šetření by kraje měly 

z MŠMT obdržet v průběhu března a po zapracování a získání nové doložky z NPI dojde k novému 

pře schvalování celého dokumentu. Po zaslání na MŠMT budeme ještě nějakou dobu čekat (cca 

2 měsíce), než bude na MŠMT schválený a teprve potom bude dokument platný. Pokud by se 

nepodařilo do léta dokument KAP 3 znovu schválit celým povinným schvalovacím procesem a zaslat 

na MŠMT, hrozí, že na podzim by nemohl navázat připravovaný implementační projekt IDZ kraje. 

Podmínkou pro zahájení implementačního projektu je mimo jiné schválený dokument KAP 3. 

Následně členy informoval o tom, že se na MMR jedná o posunu termínu vyhlášení výzvy IROP pro 

oblast speciálních škol a celoživotního a zájmového vzdělávání na podzim, pravděpodobně na 

přelom října a listopadu. Rozhodnutí ze strany MMR vzešlo z důvodu provedeného průzkumu 

absorpční kapacity projektových záměrů.  

Současně MMR zvažuje, zda u výzvy pro speciální školy nestanovit „balíčky alokace“ na jednotlivé 

kraje, tak stejně jako u výzvy pro střední školy, a následně by si kraje formou nějaké prioritizace 

určily, které projekty podpoří v Souhrnném rámci pro investice do infrastruktury školských 

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

zákona (dále jen „Rámec Speciální školy“). Téma je prozatím otevřené a bude jednáno ještě na 

školské komisi Asociace krajů a dále s dalšími dotčenými institucemi. U výzvy pro celoživotní 

a zájmové vzdělávání zatím není zřejmé, zda dojde k nějakým dalším úpravám, ale uvažuje se 

o větším zacílení výzvy a tím i omezení vysokého počtu žadatelů. 
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2. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do KAP 3 a RAP v oblasti školství 

Mgr. Lucien Rozprým všem členům připomněl strukturu jednotlivých souhrnných rámců. 

 

Rámec Speciální školy 

Ing. Erika Dittrichová, DiS. představila projektový záměr žadatele MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, p. o., 

s názvem „Rozvoj infrastruktury Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvková 

organizace ve formě dílen, podpory vzdělávání a venkovních prostor“. Členům přiblížila předmět 

a cíle projektu a odpověděla na dotazy se týkající se připravenosti projektu a data tvorby 

předpokládaných výdajů. Projektový záměr tvoří přílohu č. 1 zápisu. 

 

Usnesení PS VaZ 01/25/2023: 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, p. o. do 

Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve 

školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Následně představila projektový záměr od Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, 

p. o., s názvem Zhotovení půdní vestavby a pořízení vybavení pro poskytování služeb školského 

poradenského zařízení. Projektový záměr tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

 

Usnesení PS VaZ 02/25/2023 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele Oblastní pedagogicko-psychologická 

poradna Vyškov, p. o. do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských 

zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání 

Následně byl představen Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního 

a celoživotního vzdělávání, do kterého přišly tři nové žádosti o zařazení. 

První z nich přišla od Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o., která nese název Robotárna – 

rekonstrukce prostor v budově Kounicova 684/16, Brno. Projektový záměr tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

 

Usnesení PS VaZ 04/25/2023 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele Dům dětí a mládeže Brno, p. o. Brno do 

Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 
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Druhá obdržená žádost byla podána Domem dětí a mládeže Blansko, p. o., projekt nese název 

Nástavba DDM Blansko. Projektový záměr tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

 

Usnesení PS VaZ 05/25/2023 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele Dům dětí a mládeže Blansko, p. o. do 

Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Poslední projektový záměr přišel od ZUŠ Blansko, p. o., který nese název Rekonstrukce učebny a 

nákup vybavení odborných učeben pro ZUŠ Blansko. Projektový záměr tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

 

Usnesení PS VaZ 06/25/2023 

PS VaZ schvaluje zařazení projektového záměru žadatele ZUŠ Blansko, p. o. do Souhrnného 

rámce pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

 

3. Aktualizace souhrnných investičních rámců v rámci KAP 3 a RAP za oblast školství1 

Po představení projektových záměrů byli členové postupně seznámeni s jednotlivými souhrnnými 

rámci. Ing. Erika Dittrichová, Dis. členům vysvětlila změny v jednotlivých rámcích a vysvětlila postup 

aktualizace rámců.  

Jako první byli členové seznámeni s aktualizací včetně zařazení nových projektových záměrů 

Rámce Speciální školy: 

Usnesení PS VaZ 03/25/2023: 

PS VaZ schvaluje aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury školských 

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

zákona, který tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

Následně byl představen aktualizovaný a doplněný Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury 

zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání: 

Usnesení PS VaZ 07/25/2023: 

PS VaZ schvaluje aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury zájmového, 

neformálního a celoživotního vzdělávání, který tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

 
1 O jednotlivých usneseních tohoto bodu bylo hlasováno vždy po představení nových žádostí/projektových 
záměrů o zařazení do daných souhrnných rámců, čísla usnesení tedy odpovídají pořadí projednání 
na pracovní skupině.   
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Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

Jako poslední představila Ing. Erika Dittrichová, Dis. členům změny v Rámci Střední školy. Došlo 

zde k odstranění projektu žadatele Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o. 

(projekt Nové učebny pro přírodovědné vzdělávání), který byl souhrnném rámci na 4. místě. Došlo 

ke snížení počtu projektů ze 14 na 13 a přečíslování projektů. Současně se uvolnila část alokace a 

ta umožňuje dvěma školám – Gymnáziu Židlochovice, p.o. a Gymnáziu a Střední odborná škola 

zdravotnická a ekonomická Vyškov, p.o. podat projekty do výzvy (podle nového přečíslování jsou na 

11. a 12. místě). Projekty jsou téměř na konci seznamu a dle dřívějšího usnesení musely čekat, až 

podají ostatní projekty na nimi, protože byly nad 100% alokace. Na posledním 13. místě (podle 

nového přečíslování) byl dosud projektový záměr žadatele Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o., 

s názvem „Rekonstrukce výukového skleníku“.  Statutární zástupce však písemně požádal, zda by 

mohl být projektový záměr vyměněn za projektový záměr s názvem „Výstavba a vybavení odborných 

učeben“. Důvodem je rostoucí počet studentů a nedostatečné prostory pro odbornou výuku. 

Projektový záměr tvoří přílohu č. 8 zápisu.  

Usnesení PS VaZ 08/25/2023: 

PS VaZ schvaluje aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších 

odborných škol, který tvoří přílohu č. 9 zápisu. Projekt na 13. místě může 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.-12. místě za 

předpokladu nevyčerpání celé alokace JMK pro tuto výzvu. 

Usnesení bylo schváleno 14 členy, jeden člen se hlasování zdržel. 

 

4. Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje 

Pavel Fišer stručně představil hlavní náplň zpracovaného dokumentu Hospodářská strategie se 

zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (dále jen HS JMK). HS JMK se zaměřuje na 

oblast vývoje a stavu hospodářství Jihomoravského kraje, konkrétně pak na hospodářsky 

znevýhodněná území a jejich srovnání v základních klíčových ukazatelích s rozvojem území 

spadajícího do Brněnské metropolitní oblasti (dále jen jako „BMO“). Kompletní HS JMK lze nalézt 

pod následujícím odkazem: https://jmk.brandcloud.pro/api/storage/download-file?id=1640205.  

 

5. Kvalitativní šetření pracovního trhu: Poptávka po vysoce kvalifikovaných 

pracovnících u vybraných hospodářských odvětví 

Lucie Bravencová stručně představila výsledky Kvalitativního šetření pracovního trhu: Poptávka po 

vysoce kvalifikovaných pracovnících u vybraných hospodářských odvětví. Cílem šetření bylo 

zmapovat potřeby zaměstnavatelů ze specifikovaných klíčových hospodářských odvětví v rámci 

území Jihomoravského kraje a definovat jejich potřeby v rámci poptávky po vysoce kvalifikovaných 

pracovnících. Kompletní výsledky Šetření lze nalézt pod následujícím odkazem: 

https://jmk.brandcloud.pro/api/storage/download-file?id=1633227.  

 

Závěr: 

Setkání bylo ukončeno v 15:20. 

http://?
http://?
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektový záměr MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, p. o. 

Příloha č. 2: Projektový záměr Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, p. o. 

Příloha č. 3: Projektový záměr Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o.  

Příloha č. 4: Projektový záměr Dům dětí a mládeže Blansko, p. o. 

Příloha č. 5: Projektový záměr ZUŠ Blansko, p. o. 

Příloha č. 6: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a 

vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 

Příloha č. 7: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a 

celoživotního vzdělávání 

Příloha č. 8: Projektový záměr Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o. 

Příloha č. 9: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Bravencová 


