
 
 
 
 

   1 
 

 

Zápis z 19. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 

 

Název 19. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 

Datum 5. 3. 2021, 10:00-11:00 

Místo Jednání proběhlo prostřednictvím MS Teams 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 19. jednání PS Vzdělávání 

Příloha č. 2 – Prezenční listina 19. jednání PS Vzdělávání 

Příloha č. 3 – Prezentace PS Vzdělávání 5. 3. 2021 

Příloha č. 4 – Postup sběru proj. záměrů_2_21 

Příloha č. 5 – Prezentace PS Vzdělávání 5.3. 2021_oprava 

Příloha č. 6 – Postup sběru proj. záměrů_9.3.21 

 

Bod č. 1 – Úvod 

Úvodní slovo pronesl Mgr. Karel Filip, předseda pracovní skupiny. Pracovní skupina jednomyslně 

schválila navržený program jednání. Pracovní skupina se sešla v usnášeníschopném počtu členů (26 

členů, 6 hostů). Účastníci byli informováni o nahrávání jednání pro účely archivace a administrace 

projektu CZ.08.1.1.125/0.0/0.0/15_003/0000226 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro 

území Středočeského kraje 2020-2022.  

Více viz: 

Příloha č. 1 – Program 19. jednání PS Vzdělávání 

Příloha č. 2 – Prezenční listina 19. jednání PS Vzdělávání 

Bod č. 2 – Volba 2. místopředsedy 

Na základě požadavku čl. 3, bod 3 Statutu PS Vzdělávání: „Předseda nebo místopředseda skupiny je 

členem/ náhradníkem Regionální stálé konference“. Volba 2. místopředsedy je taktéž podpořena v čl. 

3, bodu 4: „Pokud má pracovní skupina 20 členů a více, členové volí druhého místo předsedu.“ 

Předseda pracovní skupiny navrhl pana Petra Haladu (starosta Kamýku nad Vltavou, člen RSK) jako 2. 

místopředsedu pracovní skupiny a krátce ho představil ostatním členům. Následně se dotázal, zda nemá 

někdo jiný návrh. Jiný návrh předložen nebyl a pan předseda dal tudíž hlasovat. Hlasování proběhlo 

zdvižením ruky v chatu. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

Bylo přijato usnesení č. 1-19/2021/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje zvolila jako druhého místopředsedu Petr Halada. 
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Bod č. 3 – Volba nového člena projektového týmu KAP do Pracovní skupiny Vzdělávání  

Předseda pracovní skupiny informoval o neobsazeném místě pro zástupce realizačního týmu a navrhl 

jmenovat Ing. Stanislavu Ledvinkovou (KÚ SČK, Oddělení koncepce a rozvoje školství). Dotázal se na 

jiný návrh všech zúčastněných. Proti návrhu nebylo námitek a bylo přistoupeno k hlasování.  

Paní Markéta Pošíková (zástupce KS MAS STK, MAS Podlipansko) ještě požádala o představení 

Stanislavu Ledvinkovou. Vzhledem k prozatimní nepřítomnosti ji představila paní Veronika Součková 

(KÚ SČK, členka realizačního týmu).  

Následně proběhlo hlasování o usnesení. Hlasování proběhlo zdvižením ruky v chatu. Usnesení bylo 

jednomyslně přijato. 

Bylo přijato usnesení č. 2-19/2021/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje bere na vědomí jmenování Ing. Stanislavy Ledvinkové 

předsedou PS.   

 

Bod č. 4 – Renominace členů pracovní skupiny 

Předseda pracovní skupiny informoval o změnách v zastupování členů pracovní skupiny. Za Mgr. 

Simonu Šlosarovou bude nově vystupovat Bc. Petra Novotná, Dis. (Regionální agrární komora Střední 

Čechy), za PhDr. Ivanu Shánilovou bude vystupovat Ing. Šárka Pirklová (NIDV Praha a Střední Čechy). 

Česká biskupská konference nominovala Ing. Jana Poláčka (nahradí PhDr. Stanislavu Liskovou), 

hostem bude Ing. Roman Kuruc (taktéž ČBK). Pan předseda poprosil o představení nově nominované 

členy a dal prostor pro případné dotazy. Nikdo z přítomných dotaz neměl a pan předseda vyzval k 

hlasování. Hlasování proběhlo zdvižením ruky v chatu. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 Bylo přijato usnesení č. 3-19/2021/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje bere na vědomí odvolání paní Simony Šlosarové 

předsedou pracovní skupiny, na jejíž místo předseda jmenuje paní Petru Novotnou, dále odvolání 

paní Ivany Shánilové předsedou pracovní skupiny na jejíž místo jmenuje předseda paní Šárku 

Pirklovou a odvolává Stanislavu Liskovou, na jejíž místo jmenuje předseda Jana Poláčka. 
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Bod č. 5 – Hlasování o návrhu Kritérií pro výběr projektů Souhrnného rámce pro investice do 

infrastruktury středních a vyšších odborných škol (výběrová kritéria RAP 2021+) a postupu jejich 

výběru  

Před samotným hlasováním předal pan předseda slovo paní Veronice Součkové (KÚ SČK, členka 

realizačního týmu). Paní Součková informovala o účasti na schůzce (4. března 2021) - MŠMT, MMR a 

seznámila s novými skutečnostmi, které byly obsahem tohoto jednání.   

V současné době je návrh postupů pro výběr projektů v souladu s požadavky MMR, MŠMT pro IROP2, 

nicméně není vyloučena další úprava pravidel „postupu pro výběr projektů“.  

 

Kraje budou mít povinnost udělat předvýběr projektových záměrů, které budou jednotlivé subjekty 

předkládat do IROP2. Dojde ke shromáždění projektových záměrů a následně budou vybrány projekty 

(dle bodového hodnocení) do výše 130% alokace.  

 

Alokace zatím stále není přesně stanovena. První výzvy budou na podzim 2021 (listopad, prosinec). 

 

Při prvním a druhém sběru se sešlo cca 200 projektových záměrů za téměř 3 mld. Paní Součková 

představila mechanismus výběru– viz příloha č. 3. Prezentace PS Vzdělávání 5. 3. 2021 a příloha č. 5 

Prezentace PS Vzdělávání 5.3. 2021_oprava a Příloha č. 4 – Postup sběru proj. záměrů_2_21 a příloha 

č. 6 Postup sběru proj. záměrů_9.3.21.  

Dále bude ze strany ŘO upřesněna výše minimální a maximální výše alokace pro jeden projekt. 

Maximální výše bude pravděpodobně ve výši 99 mil (z důvodu dodržení pravidel veřejné podpory). 

Následně paní Součková představila výběrová kritéria, podle kterých bude hodnotit projektové záměry 

výběrová, hodnotící komise.  

Bod č. 1 Soulad se strategií MŠMT– projekty budou muset být vždy zaměřeny na odborné učebny nebo 

na tzv. vnitřní konektivitu. 

Upozornila a omluvila chybu v prezentaci u bodu 4. Soulad se strategií kraje – každá škola může zvolit 

více kritérií a doplní textem. Původní i opravená verze – viz příloha č. 3. Prezentace PS Vzdělávání 5. 

3. 2021 a příloha č. 5 Prezentace PS Vzdělávání 5.3. 2021_oprava. 

V případě schválení usnesení č. 4-19/2021/PS-VZD a č. 5-19/2021/PS-VZD pracovní skupinou, bude 

rozeslána informace na školy týkající se změny pravidel pro plánované projektové záměry. Školy 

(žadatelé) budou mít cca měsíc na přípravu (vyplnění, zaslání), v KAPu budou následně shromážděny, 

vyhodnotí se eliminační kritéria, poté budou tyto podklady předány hodnotící komisi. Očekává se cca 

100 projektových záměrů. Poté, co je komise vyhodnotí, stanoví se hranice 130% alokace. V případě 

rovnosti bodů, bude přistoupeno k hodnocení finanční náročnosti na jednoho žáka.  

Závěrem své prezentace vyzvala paní Veronika Součková k dotazům. 
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Jan Poláček (ČBK) vznesl dotaz týkající se speciálních škol a případného postupu administrace a 

přípravy pro tyto projekty. 

Paní Součková odpověděla, že v zásobníku je přibližně 20 projektů. U těchto projektů není povinnost 

dělat předvýběr, není zcela zřejmá podoba výzev, výzvy se očekávají v roce 2022. Kraj neřeší další typy 

škol (MŠ, ZŠ..), kde není zřizovatelem, je řešeno MAP.  

Vzhledem k úpravě požadavků ze strany MMR, očekává i Středočeský kraj nové projektové záměry 

(oproti podzimnímu sběru).  

Pan Poláček měl ještě dotaz ke komunitním aktivitám. Paní Součková mu odpověděla, že nebudou 

podporovány jako hlavní aktivita projektu, prioritou projekty ICT a vybavení odbornými učebnami. 

Další dotaz od pana Poláčka se týkal konkretizace projektů ICT. Paní Součková odpověděla, že toto je 

spíše otázka pro KAP (řeší se s partnerem VISK– Vzdělávací institut Středočeského kraje), není otázka 

pro IROP2. 

Paní Součková nabídla možnost konzultace projektových záměrů (soulad se strategií Kraje). 

Paní Martina Běťáková (místostarostka obce Psáry) se dotázala na bod. č. 1 Soulad se strategií MŠMT, 

a to, zda je vyžadován soulad s konkrétním dokumentem či jde o obecné prohlášení.  Paní Součková 

odpověděla, že jde o deklarování souladu v obecné rovině. 

Další do diskuze vstoupil pan Zbyněk Lukavec (KHK Střední Čechy, EKO Gymnázium a SOŠ 

Multimediálních studií Poděbrady). Poděkoval za práci na materiálu, který respektuje vzdělávací 

soustavu ve Středočeském kraji. Doporučil zahrnout kritérium nákladovosti na žáka do hodnotící 

tabulky. Paní Součková reagovala s tím, že žadatelé o tomto kritériu budou informováni, ale přepočet 

bude udělán (dle oficiálních statistik) následně hodnotící komisí. 

Pan Lukavec ještě požádal o stanovení harmonogramu činností, kterou budou následovat. Paní 

Součková toto potvrdila a dále informovala o plánovaných webinářích k tomuto tématu (postup a 

pravidla). 

Karel Říha (KÚ SČK) upozornil na úpravu bodů v tabulce Kritéria pro výběr projektů (maximální počet 

bodů) – bod 4. soulad se strategií Kraje. Paní Součková potvrdila nápravu. 

Před samotným hlasováním bylo vyžádáno vyjádření se k následujícím usnesením formou hlasování do 

chatu (ano-ne-zdržuji se), a to z důvodu pozdějšího připojení některých členů, popř. souběžné účasti na 

jiném jednání.  

Po podrobné debatě k tématu přistoupil pan předseda k hlasování. Návrh byl přijat nadpoloviční 

většinou zúčastněných členů. Pro hlasovalo 18 členů, nevyjádřilo se 8 členů. 
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Bylo přijato usnesení č. 4-19/2021/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje po projednání schvaluje návrh kritérií Souhrnného 

rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol (výběrová kritéria RAP 

2021+) a postupu jejich výběru. 

 

Bod č. 6 – Hlasování o vzniku Hodnotící komise výběrových kritérií Souhrnného rámce pro 

investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol  

Vzhledem k provázanosti dané problematiky byl tento bod diskutován již v bodě č. 5. Pan předseda 

proto přistoupil k hlasování o dalším usnesení. Návrh byl přijat nadpoloviční většinou zúčastněných 

členů. Pro hlasovalo 19 členů, nevyjádřilo se 7 členů. 

Bylo přijato usnesení č. 5-19/2021/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje po projednání schvaluje vznik Hodnotící komise 

výběrových kritérií Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších 

odborných škol. 

 

Bod č. 7 – Ostatní  

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

v rámci předchozích bodů jednání. 

 

Bod č. 8 – Diskuze  

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

v rámci předchozích bodů jednání. 

 

Bod č. 9 – Závěr  

Předseda pracovní skupiny závěrem poděkoval všem zúčastněným a ukončil 19. jednání pracovní 

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

informováni. 
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Schválená usnesení:  

Usnesení č. 1-19/2021/PS-VZD:  

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje zvolila jako 

druhého místopředsedu Petr Halada. 

 

Usnesení č. 2-19/2021/PS-VZD:  

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

vědomí jmenování Ing. Stanislavy Ledvinkové předsedou PS.   

 

Usnesení č. 3-19/2021/PS-VZD:  

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

vědomí odvolání paní Simony Šlosarové předsedou pracovní skupiny, na jejíž místo předseda jmenuje 

paní Petru Novotnou, dále odvolání paní Ivany Shánilové předsedou pracovní skupiny na jejíž místo 

jmenuje předseda paní Šárku Pirklovou a odvolává Stanislavu Liskovou, na jejíž místo jmenuje předseda 

Jana Poláčka. 

 

Usnesení č. 4-19/2021/PS-VZD:  

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

schvaluje návrh kritérií Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných 

škol (výběrová kritéria RAP 2021+) a postupu jejich výběru. 

 

Usnesení č. 5-19/2021/PS-VZD:  

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

schvaluje vznik Hodnotící komise výběrových kritérií Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Karel Filip 

  předseda pracovní skupiny 
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