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Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Venkov 

 

Název 2. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 13. 7. 2016, 9:30 - 13:00 

Místo zasedací místnost č. 3072, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu prezenční listina 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal předseda PS Tomáš Sedláček a přivítal členy na 2. jednání, jehož hlavním 

tématem bude problematika vzdělávání. Hned předal slovo hostu Ing. Markétě Pošíkové z MAS 

Podlipansko, která představila problematiku vzdělávání na příkladu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Nymburk. 

 

Bod č. 2 – MAP v ORP Nymburk - Ing. Markéta Pošíková 

Ing. Pošíková představila MAPy jako součást akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, 

Metodická podpora učitelů, Aktivizující formy učení), kdy pro jednotlivá ORP budou vznikat plány 

pro vzdělávání (jak pro investice, pro šablony, větší propojení škol). Strategický plán by měl zdůraznit 

důležité projekty v území.  

Představena byla struktura MAPu (povinný je Řídící výbor) a dosavadní vývoj realizace v ORP 

Nymburk. Vzhledem k tomu, že z MŠMT ještě nepřišla zálohová platba, tak MAS Podlipansko vše 

financuje z vlastních zdrojů (především úvěry). 

Do konce září 2016 bude odevzdán Strategický rámec (strategická část, investiční část), do 6 měsíců 

by měla být dle metodiky zahájena realizace projektu.  

MAS působí i jako konzultační organizace pro školy pro využívání šablon. 

 

Mgr. Veselský vznesl dotaz ohledně seznamů projektů pro podporu středních škol v rámci CLLD. 

 

Ing. Pošíková připomenula, že v rámci CLLD je možné podpořit investice do středních škol (ne 

všechny MAS to v plánu mají). Je to ovšem možné jen za předpokladu, že tato investice bude 
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v zásobníku projektů Krajského akčního plánu (KAP). Ve Středočeském kraji by toto neměl být 

problém. 

Pozn.: V současnosti existují 2 seznamy projektů (oba jsou přílohou tohoto zápisu): 

1. Tím prvním je Zásobník projektů KAP, který v současné době obsahuje 785 projektů. Tyto 

projekty odpovídají cílům kraje a ředitelé škol je vyplnili v prosinci 2015 do dotazníku NÚV. 

2. Druhým, stěžejním seznamem je Rámec pro podporu infrastruktury (schválen na 

8. zasedání RSK dne 29. 6. 2016). Pouze ty projekty, které jsou v tomto seznamu, mohou 

být žadateli ve výzvách pro SC 2.4 IROP (ať už se bude jednat o samostatné výzvy, tak 

výzvy v rámci integrovaných nástrojů)! 

 

K aktualizaci Rámce bude docházet cca 2krát ročně. Pro vzdělávací zařízení 

středoškolského typu, která budou chtít být žadateli ve výzvách IROP, je tedy podstatné, 

aby se z prvního seznamu (Zásobník) dostaly do Rámce. Souhlas vydává Pracovní skupina 

Vzdělávání při RSK a Rámec musí být schválen na zasedání Regionální stálé konference. 

 

Ing. Pošíková se zeptala ostatních členů PS, jak probíhá vývoj v jejich MAP. 

 

Pí. Cimrmanová za Kladno – probíhá sběr projektů. 

 

Pí. Čebišová (Rakovník) – nastaly problémy při schvalování projektu (různá negativní hodnocení) 

 

Ing. Janošová (KAP) vznesla dotaz, jak funguje spolupráce s NIDV (Národní institut pro další 

vzdělávání).  

Ing. Pošíková – komunikace s NIDV se velice zlepšila. Bohužel platí personální problémy (obsazení 

pozic). 

 

U problematiky šablon byl vznesen dotaz, jak u nich postupovat, protože pro některé žadatele se zdají 

být v praxi nepoužitelné (např. aktivita plánovaná na 5 měsíců pro 5 žáků).  

 

Ing. Pošíková vysvětlila, že pokud jsou ty placení pracovníci určení jen na 5 měsíců, neznamená to, že 

se projekt musí dělat jen na 5 měsíců. 

Např. malotřídka si mohla zvolit max. 13 měsíců (na víc neměla prostředky). Je třeba se na to dívat 

tak, že peníze tam jsou na 24 měsíců, a to pro splnění cíle výstupu projektu. Proto neznamená, že když 

je šablona 17 tisíc/měsíčně, tak že je třeba platit pracovníkovi na ½ úvazku 17 tisíc. Je třeba dodržet 
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zákon (v případě školního asistenta zákoník práce), kde je minimální mzda 9.900 Kč, tudíž při 

polovičním úvazku se jedná o cca 5.000 Kč. Zbyde zde tudíž i na nakoupení knížek apod. Vše musí 

být v souladu s účetnictvím. 

Záměrně není napsáno v pravidlech pro šablony, že se smí pořídit např. knihy, notebooky, tužky apod. 

(neosvědčilo se to v minulém programu, protože to některé kontrolní orgány rozporovaly). 

Šablony jsou tedy nastaveny úvazkově, minimálně je stanoveno ½ úvazku. 

 

Ing. Pošíková vznesla dotaz na zástupce KAPu: Pokud v současnosti není speciální škola zapsána 

v rejstříku a nelze ji nyní validovat v monitorovacím systému, může se obrátit na Středočeský kraj, 

aby ji jako zřizovatel zapsal do toho rejstříku (je zapsána v rejstříku škol, ale ne v rejstříku ČSÚ)? Je 

toto udržitelné po celé období nebo jen do konce roku 2017? 

Odpověď zástupců KAP: Takto to bude v pořádku po celé programové období 2014 – 2020. Nový 

zákon ještě neplatí, tedy až bude platit, bude se tím Krajský úřad zabývat. 

 

 

Bod č. 3 – Krajský akční plán vzdělávání (KAP) – PaedDr. Pavel Schneider 

PeadDr. Schneider představil projekt pro Krajský akční plán vzdělávání, který se zabývá podporou 

středoškolských zařízení ve Středočeském kraji. Nastínil spolupráci s MAPy ohledně kariérního 

poradenství. Zmínil se o schváleném Rámci pro podporu infrastruktury, bez něhož nelze žádat ve SC 

2.4 IROP. Samotná spoluúčast zřizovatele školy (tzn. až 15 % dotace) není automatická, záleží na 

rozhodnutí zřizovatele. Přednost dostala školská zařízení, která se orientují na výuku tzv. klíčových 

kompetencí (polytechnické a odborné vzdělávání, jazyková gramotnost, informační technologie). 

V prosinci by již měly být jasně vymezené úkoly a cíle, jak připravit školy na další výzvy. V roce 

2018 bude první projekt KAPu uzavřen. Došlo k vytvoření tzv. minitýmů (pro ZŠ, MŠ, polytechnické 

vzdělávání a kariérní poradenství vytvořen minitým A). Dále byla vytvořena Analýza potřeb v území, 

která na závěr v tabulkové formě obsahuje definici problémů včetně jejich příčin a zároveň návrh 

jejich řešení. 

 

Na posledním zasedání RSK byl vyjádřen nesouhlas s nepodporováním škol zřízených podle §16, 

odst. 9 Školského zákona v rámci výzev programového období 2014-2020 (např. praktické školy). 

 

Mgr. Oliva vznesl dotaz z hlediska podpory středních škol v rámci CLLD – pokud jsou školy, které 

má MAS ve své strategii, v tom krajském seznamu, znamená to, že dosáhne i na finance zřizovatele tj. 

dofinancování dotace)? 
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PaedDr. Schneider připomenul, že pokud škola figuruje na seznamu (Rámec pro podporu 

infrastruktury), ještě to automaticky neznamená zajištění dofinancování ze strany zřizovatele - kraje.  

 

Mgr. Oliva vysvětlil důvod, proč mohou SŠ žádat i přes MASky – některé je mají obsaženy ve svých 

strategiích a je pravděpodobné, že některé tyto projekty budou přes MAS realizovány (např. pokud u 

části svých projektů uspějí v celostátních výzvách z jiných specifických cílech nebo OP).  

 

 P. Štěpánek vznesl potřebu vzdělávání absolventů v takových oborech, které jsou potřebné např. u 

významnějších zaměstnavatelů v regionu. 

 

PaedDr. Schneider potvrdil, že při tvorbě Rámce jsou zohledněny i tyto potřeby (např. aby se 

zaměstnavatelé podíleli na otvírání žádaných a pro ně důležitých oborů). Nezávisle na KAP funguje 

systém poskytování krajských stipendií v poskytování podpory určitým oborům. 

 

 Mgr. Mareš vznesl dotaz k zásobníku, zda projekty sbírají k jednotlivým výzvám anebo k celému SC 

2.4 IROP pro celé období? 

 

PeadDr. Schneider odpověděl, že v prosinci 2015 byl zaslán všem školám dotazník, jehož součástí byl 

i přehled investičních akcí a vznikl tak z něj ten zásobník projektů. Z tohoto zásobníků se potom 

vybírají projekty vhodné pro aktuální výzvu. 

 

Na dotaz paní Polákové, zda bude kraj podporovat i finanční náklady zřizovatelů základních škol 

v případě např. pořizování kompenzačních pomůcek (novela školského zákona hovoří o tom, že 

zřizovatel školy musí v rámci inkluze přizpůsobit zařízení potřebám každého žáka) a jak v tomto 

ohledu bude kraj postupovat u svých středních škol, byla podána odpověď, že KÚ zodpovídá za SŠ, a 

co se týká ZŠ, za toto zodpovídá obec jako zřizovatel (např. jako žadatel v IROP, popř. z dotačních 

titulů kraje v gesci odboru regionálního rozvoje). Kraj také zřizuje pedagogicko-psychologické 

poradny, v rámci nichž chceme vybudovat půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Pokud škola na žáka nebude připravena (např. v případě zpoždění realizace projektu pro kompenzační 

pomůcky), tak by poradna neměla dát souhlas se zařazením takového žáka do školy. 
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Mgr. Oliva připomenul znalost MAS na svém území, ve kterém dokáží zmapovat aktuální potřeby 

pracovních sil i u menších zaměstnavatelů (jako příklad zmínil nedostatek absolventů v zemědělské 

prvovýrobě). 

Členové také komentovali fakt, že v mnohých oborech vycházejí učni nepřipraveni a kvalita jejich 

práce je mnohdy tristní (kuchař, automechanik) 

 

Mgr. Vycudilíková upřesnila problematiku podpory základních škol z hlediska FROM – zde mohou 

žádat obce do 5.000 obyvatel, výzvy by měly být vyhlášeny na podzim. 

 

Pí. Poláková připomenula, že v oblasti ZŠ se jedná o projekty v řádech miliónů (desítek mil.) Kč, 

nikoliv stovek tisíců. 

 

Mgr. Měchurová připomenula, že výše alokace a vůbec podmínky se budou řešit na jednání 

zastupitelstva v září. FROM bude mít 2 oblasti podpory a právě ty větší projekty (min. 0,5 mil. 

dotace). 

 

Mgr. Oliva vznesl požadavek, aby došlo k vytvoření mechanismu, který by umožňoval mít přehled, 

jaké projekty se na území StČ kraje plánují, jaké se již realizují, alespoň v oblasti školství. Důvodem 

je fakt, aby nedocházelo k disproporci při čerpání dotací a k určité regulaci, která by měla zabránit 

vytvářet nesmyslné projekty. Navrhl vytvořit mapovou aplikaci na krajské úrovni, ve které by byly 

znázorněny projekty jak jednotlivých MAP tak i KAP, a to nejen v realizační fázi, ale i ve fázi 

přípravy. 

 

PaedDr. Schneider nabídl svolání koordinační schůzky mezi zástupci KAP a jednotlivých MAP. Podle 

Mgr. Olivy je možné toto uskutečnit na Krajské síti MAS v září.   

 

Úkol: PaedDr. Schneider zajistí svolání schůzky mezi zástupci KAP a MAPů ve Středočeském 

kraji. Na tomto setkání bude navržena forma výstupu pro sledování připravovaných a již 

realizovaných projektů v oblasti školství. O výsledku jednání bude informován sekretariát RSK. 

 

Mgr. Sedláček navrhl vznést témata, která by byla podnětná pro tvorbu podmínek pro krajské dotační 

tituly (především FROM). Připomenul problematiku bezbariérovosti škol, vybavenost škol, zaměření 

SŠ, dostupnost škol a zájmové vzdělávání aj.  
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Úkol: Sekretariát RSK rozešle členům PS znění podmínek pro Program 2016 FROM.  

 

Úkol: Členové PS 5 pracovních dní před konáním 3. jednání PS Venkov (plánovaný termín 

jednání stanoven na 15. 9. 2016) navrhnou připomínky a náměty, co by se mělo v rámci FROM 

podporovat.   

Bod č. 4 – Aktualizace RAP - Mgr. Matěj Mareš 

Mgr. seznámil krátce členy PS s úlohou RAP (především pro lepší zacílení jak ESI fondů, tak 

především i národních dotačních titulů). Aktualizace bude probíhat 1x ročně (schválení aktualizace 

bude probíhat na příštím zasedání RSK 21. 9. 2016).  Připomněl, že je vhodné dávat do RAP návrhy 

na nové dotační tituly (např. místní komunikace v obcích, kulturní památky, oblast seniorů. V RAP by 

mělo být i obsaženo definování překážek v čerpání dotací. 

 

2:14:00 

 

Bod č. 5 – Různé 

P. Štepánek připomenul téma z minulého jednání PS – pro stabilitu regionu potřebu vytvořit zřídit 

stabilní vysokorychlostní internetovou síť, což by pomohlo obyvatelům a podnikatelům především 

v menších obcích. Dalším klíčovým faktorem je pro jižní část kraje dostavba páteřních komunikací D3 

a D4. Jako další oblast připomenul terénní sociální služby. 

Ohledně vysokorychlostního internetu navrhuje, aby si tuto problematiku vzal za svou přímo kraj. 

Podle T. Patočky by toto měla řešit komerční sféra (např. operátoři s LTE sítí) a veřejné subjekty jako 

kraj by do této oblasti neměly zasahovat. Do projektů typu D3 a D4 na naší platformě nemá cenu 

zasahovat (role státu). 

 

J. Poláková zmínila také problémy se silnicemi (především komunikace I/16 od Slaného do Mladé 

Boleslavi), kdy vytvořili se starosty okolních obcí sdružení za účelem memoranda a tlaku na státní 

orgány. Výsledkem je několikaletá nekomunikace ze strany ministerstev.  

Dále zmínila existenci ZÚR (Zásady územního rozvoje) kraje, kde jsou obsaženy prioritní oblasti a 

stavby, kterými by se mělo ministerstvo dopravy řídit.  

 

Mgr. Mareš doporučil na příští jednání, aby každý ze členů PS připravil na příští jednání zásadní 

problémy, kterými by se chtěli zabývat. 
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P. Halada připomenul neuzavřené téma v oblasti rozvoje kapacit škol (MŠ, ZŠ), u které právě MŠMT 

a MF vyhlašují své dotační tituly a jejichž alokace jsou z hlediska poptávky žadatelů nedostatečné. 

Příští rok se fond na kapacity ZŠ a MŠ bude rozšiřovat i na rekonstrukci školních jídelen a 

tělocvičen. 

 

Usnesení č. 2-1/2016/PSV bylo konsensem schváleno. 

T. Patočka připomenul problém u rekonstrukce krajských komunikací, kdy dochází ze strany KSÚS 

(Krajská správa a údržba silnic) k diktování podmínek mnohdy nevýhodných pro obce (sazby). Bylo 

by vhodné, aby se do této problematiky kraj více zapojil.  

 

Mgr. Veselský se zmínil o PS Infrastruktura, která je také součástí RSK. Zatím neproběhlo ustavující 

jednání (plánuje se na podzim). Navrhl probírat víše uvedenou problematiku právě na této PS a dát jí 

to z PS Venkov jako podnět k jednání.  

 

Úkol: Členové PS zašlou 5 pracovních dní před konáním 3. jednání PS Venkov konkrétní 

případy, kdy dochází k určování nevýhodných podmínek ze strany KSÚS, příp. další problémy 

pro obce vzniklé při rekonstrukcích krajských komunikací. Zároveň zašlou návrhy k řešení. 

 

Bod č. 6 – Možnosti v čerpání z ESI fondů na území Středočeského kraje z hlediska 

územní dimenze 

Mgr. Veselský zaslal analýzu. Vzhledem k absenci některých členů PS se tématu bude PSV věnovat 

na 3. jednání.  

Úkol: Členové PSV zašlou 5 pracovních dní před 3. jednáním PSV komentáře k rozboru 

možnosti čerpání obcí Středočeského kraje (na příkladu IROP). 

 

Bod č. 7 – Dotační titul pro rekonstrukci místních komunikací 

Na 8. zasedání RSK byl představen podnět z 1. jednání PSV. RSK následně schválilo podnět pro NSK 

ohledně navýšení stávajícího DT na vytvoření nového DT (pro obce nad 3.000 obyvatel). Zaslán dopis 

předsedkyni NSK Ing. Kláře Dostálové. 

 

Bod č. 8 – Závěr 

Další setkání bylo navrženo v termínu 15. 9. 2016 od 9:30.  

 

Stanovené téma: kulturní památky (návrh pro příští aktualizaci RAPu). 
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Mgr. Sedláček se rozloučil, poděkoval za účast a popřál hezký den.  

 

 

Přijaté úkoly: 

 

1. PaedDr. Schneider zajistí svolání schůzky mezi zástupci KAP a MAPů ve Středočeském 

kraji. Na tomto setkání bude navržena forma výstupu pro sledování připravovaných a 

již realizovaných projektů v oblasti školství. O výsledku jednání bude informován 

sekretariát RSK. 

2. Sekretariát RSK rozešle členům PS znění podmínek pro Program 2016 FROM. 

3. Členové PS 5 pracovních dní před konáním 3. jednání PS Venkov (plánovaný termín 

jednání stanoven na 15. 9. 2016) navrhnou připomínky a náměty, co by se mělo v rámci 

FROM podporovat. 

4. Členové PS zašlou 5 pracovních dní před konáním 3. jednání PS Venkov konkrétní 

případy, kdy dochází k určování nevýhodných podmínek ze strany KSÚS, příp. další 

problémy pro obce vzniklé při rekonstrukcích krajských komunikací. Zároveň zašlou 

návrhy k řešení. 

5. Členové PSV zašlou 5 pracovních dní před 3. jednáním PSV komentáře k rozboru 

možnosti čerpání obcí Středočeského kraje (na příkladu IROP). 

 

Schválená usnesení: 

 

- Usnesení č. 2-1/2016/PSV 

PSV navrhuje Regionální stálé konferenci Středočeského kraje ke schválení podnět pro NSK 

ohledně národních dotačních titulů MŠMT a MF pro rozvoj základních a mateřských škol 

(navýšení alokací dotačních titulů). 

- Usnesení č. 2-2/2016/PSV 

PSV bere na vědomí znění dopisu (podnět k DT pro rekonstrukci místních komunikací) 

adresovanou Ing. Kláře Dostálové, předsedkyni NSK. 
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Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Zásobník projektů KAP 

3. Rámec pro podporu infrastruktury (KAP) 

4. Znění podmínek pro Program 2016 FROM 

5. Rozbor možnosti čerpání obcí Středočeského kraje (na příkladu IROP) 

6. Dopis předsedkyni NSK Ing. Kláře Dostálové (podnět k DT rekonstrukce místních 

komunikací) 

7. Prezentace MAP (Ing. Pošíková) 

8. Prezentace KAP (PaedDr. Schneider) 

9. Prezentace aktualizace RAP (Mgr. Mareš) 

 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

Dne 25. 7. 2016              

 

 

     Mgr. Tomáš Sedláček 

         předseda pracovní skupiny

       

 

 


