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Zápis z 18. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 

 

 

Název 18. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 

Datum 1. 12. 2020, 14:00 - 16:00 

Místo Jednání proběhlo prostřednictvím MS Teams 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 18. jednání PS Vzdělávání 
Příloha č. 2 – Prezenční listina 18. jednání PS Vzdělávání 

Příloha č. 3 – Prezentace PS Vzdělávání 1. 12. 2020 

Příloha č. 4 – Prezentace KAP a RAP 1. 12. 2020 

Příloha č. 5 – Rámec pro podporu investic 

Příloha č. 6 – Návrh kritérií pro výběr projektů 

 

 

Bod č. 1 – Úvod 

Úvodní slovo pronesl pan starosta Karel Filip, předseda pracovní skupiny. Pracovní skupina schválila 

navržený program jednání. Pracovní skupina se sešla v usnášeníschopném počtu členů. 

Více viz: 

Příloha č. 1 – Program 18. jednání PS Vzdělávání 

Příloha č. 2 – Prezenční listina 18. jednání PS Vzdělávání 

Bod č. 2 –Renominace členů a odvolání stávajících členů 

Předseda pracovní skupiny odvolal členy pracovní skupiny pana Pavla Schneidera a pana Jakuba Hudce. 

Pan Pavel Schneider byl odvolán z důvodu ukončení jeho činnosti v rámci projektového týmu KAP. Pan 

Jakub Hudec byl odvolán z důvodu ukončení jeho činnosti krajského RIS3 manažera. 

Předseda pracovní skupiny jmenoval členkou pracovní skupiny paní Veroniku Součkovou, která 

nahrazuje pana Pavla Schneidra na pozici zástupce realizačního týmu KAP. Předseda pracovní skupiny 

dále jmenoval členem pracovní skupiny pana Jakuba Pechláta, který nahrazuje pana Jakuba Hudce na 

pozici krajského RIS3 manažera. 

Bylo přijato usnesení č. 1-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje bere na 

vědomí odvolání pana Pavla Schneidera předsedou pracovní skupiny, na jehož místo předseda jmenuje 

paní Veroniku Součkovou a odvolání pana Jakuba Hudce předsedou pracovní skupiny, na jehož místo 

jmenuje předseda pana Jakuba Pechláta. 



 
 
 
 

   2 
 

Bod č. 3 – Informace o přípravě Regionálního akčního plánu 2021+ (RAP 2021+) 

Pan Jiří Kubiš ve své prezentaci představil členům pracovní skupiny Regionální akční plán pro operační 

období 2021–2027 (RAP 2021+), který je jedním z nástrojů pro naplňování územní dimenze a Strategie 

regionálního rozvoje ČR. Pan Kubiš dále informoval o harmonogramu přípravy RAP 2021+. 

Paní Pošíková vznesla dotaz, zda je ujasněno, jak bude finanční alokace pro RAP 2021+ rozdělena mezi 

podporovaná témata ze strany Středočeského kraje. 

Pan Kubiš odpověděl, že finanční alokace bude mezi podporovaná témata rozdělena jednotlivě ze 

strany Ministerstva pro místní rozvoj. Středočeský kraj bude pracovat s alokací pro každé téma 

zvlášť. Alokace pro jednotlivé oblasti ještě není známa. 

 

Více Viz: 

Příloha č. 3 – Prezentace PS Vzdělávání 1. 12. 2020 

 

Bod č. 4 – Projednání Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších 

odborných škol a návrhu kritérií pro výběr projektů pro investiční intervence 

Paní Veronika Součková ve své prezentaci seznámila členy pracovní skupiny s přípravou RAP 2021+. 

pro oblast středního školství. V rámci prezentace byl představen návrh kritérií pro výběr projektů do 

RAP 2021+. 

Paní Pošíková vznesla dotaz, proč v rámci navrhovaných kritérií pro výběr projektů je v případě kritéria 

připravenosti navržen stejný maximální počet bodů pro stavební i nestavební projekty. 

Paní Součková odpověděla, že záměrem bylo zachovat rovný přístup ke stavebním i nestavebním 

projektům. 

Pan Lukavec podotkl, že v případě posuzování nestavebních projektů chápe automatické přidělení 

45 bodů jako prostředek sloužící proti diskriminaci vůči stavebním projektům. 

Pan Lukavec, který zastupuje krajskou hospodářskou komoru a je též krajským zástupcem sdružení 

soukromých škol, dále vznesl dotaz, jakým způsobem docházelo k oslovování škol soukromého sektoru 

pro sběr projektů do RAP 2021+. Středočeský kraj je zodpovědný za střední školství bez ohledu na 

zřizovatele. Pan Lukavec je ředitelem soukromé školy, která nebyla pro sběr projektů oslovena. Též 

sdělil, že odbor školství disponuje aktuálním adresářem škol jiných zřizovatelů, který by se měl využívat 

ke komunikaci se soukromými školami. 
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Paní Součková odpověděla, že všechny školy bez rozdílu zřizovatele byly oslovovány 

prostřednictvím emailové komunikace. Paní Součková se omluvila, pokud nějaká škola nebyla 

oslovena a přislíbila nápravu. 

Paní Chobotová doplnila, že kontakty na školy jiných zřizovatelů než kraje, byly čerpány ze 

seznamu, který je zveřejněný na internetových stránkách Středočeského kraje a který je pravidelně 

aktualizován. 

Pan Havlík rovněž podotkl, že dle jeho informací některým školám email s oslovením nedorazil. 

Dále doplnil, že každá škola, by měla mít školní akční plán kde je definován soulad s prioritami 

MŠMT. 

K problematice souladu s prioritami paní Součková odpověděla, že v případě některých škol nedošlo 

k uvedení souladu s prioritami MŠMT do formuláře pro sběr projektů. 

Pan Halada vznesl dotaz týkající se souladu se strategií kraje. Zda je pro získání maximálního počtu 25 

bodů v tomto kritériu nutné splnit soulad se všemi čtyřmi navrženými kritérii. 

Paní Součková odpověděla, že je to tak. Pro získání 25 bodů je nutné splnit soulad se všemi čtyřmi 

kritérii. Dále navrhla, aby k navrženým kritériím bylo uspořádáno samostatné jednání formou 

neformální diskuse. 

Pan Říha vznesl dotaz, jakým způsobem bude řešena rovnost bodu několika projektů. 

Paní Součková odpověděla, že rovnost bodů není v rámci navrhovaných kritérií zajím řešena. Jedná 

se zatím o návrh, který bude ještě dopracován. 

Pan Lukavec před hlasováním o usnesení č. 2-18/2020/PS-VZD znovu upozornil na výše uvedený 

problém spočívající v nedoručení oslovení pro sběr projektů některým školám. Školy by měli dostat 

příležitost své projekty do RAP 2021+ zařadit. Pro pana Lukavce není takto sestavený rámec (seznam 

projektů) dostatečně validní. 

Paní Součková odpověděla, že souhrnný rámec, který má být projednán a schválen bude průběžně 

doplňován a aktualizován. Nejedná se tedy o konečnou verzi. Důvod, proč dochází ke schválení 

rámce je požadavek ze strany MMR na jeho projednání a schválení. 
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Bylo přijato usnesení č. 2-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po 

projednání schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných 

škol. 

Při hlasování o usnesení č. 2-18/2020/PS-VZD se zdržel pan Lukavec. 

 

Bylo přijato usnesení č. 3-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po 

projednání schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení 

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

 

Bylo přijato usnesení č. 4-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po 

projednání bere na vědomí návrh kritérií pro výběr projektů pro investiční intervence. 

 

Více viz: 

Příloha č. 4 – Prezentace KAP a RAP 1. 12. 2020 

Příloha č. 5 – Rámec pro podporu investic 

Příloha č. 6 – Návrh kritérií pro výběr projektů 

 

 

Bod č. 5 – Informace o činnostech v projektu KAP 

Paní Veronika Součková ve své prezentaci informovala členy pracovní skupiny o aktuálním dění 

v projektu KAP. 

Více viz: 

Příloha č.4 – Prezentace KAP a RAP 1. 12. 2020 
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Bod č. 6 – Diskuze 

V rámci bodu diskuze se žádný člen pracovní skupiny nevyjádřil. Členové pracovní skupiny diskutovali 

v rámci předchozích bodů jednání. 

 

 

Bod č. 7 – Závěr 

Předseda pracovní skupiny, závěrem poděkoval všem zúčastněným a ukončil 18. jednání pracovní 

skupiny Vzdělávání. O dalším jednání pracovní skupiny budou všichni členové včas předem 

informováni. 

 

Schválená usnesení:  

Usnesení č. 1-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje bere na 

vědomí odvolání pana Pavla Schneidera předsedou pracovní skupiny, na jehož místo předseda jmenuje 

paní Veroniku Součkovou a odvolání pana Jakuba Hudce předsedou pracovní skupiny, na jehož místo 

jmenuje předseda pana Jakuba Pechláta. 

Usnesení č. 2-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po projednání 

schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol. 

Usnesení č. 3-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po projednání 

schvaluje Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání 

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

Usnesení č. 4-18/2020/PS-VZD: 

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po projednání 

bere na vědomí návrh kritérií pro výběr projektů pro investiční intervence. 
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Úkoly: 

Sekretariát RSK: 

Zorganizovat diskuzi k navrhovaným výběrovým kritériím. 

 

 

 

 

         Mgr. Karel Filip 

  Předseda pracovní skupiny 
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