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Zápis z 20. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání 

 

Název 20. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání 

Datum 7. ledna 2022, 10:00-10:30 

Místo Jednání proběhlo prostřednictvím MS Teams 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 20. zasedání PS Vzdělávání 

Příloha č. 2 – Prezenční listina  

Příloha č. 3 – Prezentace PS Vzdělávání 7. ledna 2022 

Příloha č. 4 – Postup sběru projektových záměrů 

Příloha č. 5 – Statut a JŘ PS 

Příloha č. 6 – Složení výběrové komise 

Příloha č. 7 – RAP_Rámec pro čerpání z IROP 

 

 

Úvod 

V pořadí již 20. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání zahájil pan Petra Halada, místopředseda PS 

přivítáním všech přítomných členů a hostů a omluvil nepřítomnost pana předsedy Karla Filipa (ze 

zdravotních důvodů). Pan místopředseda konstatoval, že pracovní skupina se sešla 

v usnášeníschopném počtu členů (19 členů, 4 hosté- M. Klusák, V. Chobotová, M. Mácová, J. 

Veselský, podrobněji Příloha č. 2). Účastníci byli informováni o pravidlech jednání a nahrávání 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.  

Bod č. 1– Program 

Uvedený program byl, oproti původní verzi (zaslané 13. 12. 2021) doplněn o bod č. 3 Změny ve složení 

PS (Příloha č. 1; v prezentaci označen červeně- Příloha č. 3).  

Pan předseda následně vyzval členy k doplnění či připomínkování programu. Tento bod byl bez 

připomínek na základě hlasování jednomyslně schválen. 

 

Bod č. 2 – Nový statut a jednací řád PS 

Tento bod přednesl pan místopředseda Petr Halada. Na základě Rozhodnutí č. 13 / 2021 ministryně pro 

místní rozvoj ze dne 1. 4. 2021 o vydání aktualizace Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé 
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konference č. 4 došlo k úpravě, která byla schválena v červnu 2021 RSK Středočeského kraje. Na 

základě výše uvedeného došlo též k úpravě Statutu a jednacího řádu PS (pozn.: Poslední verze byla 

schválena v roce 2016.) 

Kromě jiného přinesla změnu ve článku 1, písmene 5: PS bere na vědomí nominaci nového člena a/nebo 

náhradníka a ukončení činnosti člena PS a/nebo náhradníka. 

Článku 6, písmene 6: V případě hrozícího střetu zájmů, sdělí člen tuto skutečnost před zahájením 

zasedání PS předsedovi PS. (Celý Statut a JŘ PS je součástí přílohy č. 5) 

Pan místopředseda se dotázal, zda má někdo připomínek, k bodu nebylo připomínek a pan 

místopředseda dal hlasovat. Hlasování proběhlo prostřednictvím hlasovacího modulu v MS Teams, pan 

J. Holý a paní I. Vavřínková hlasovali kvůli technickým problémům v chatu.  

Bylo přijato usnesení č. 1-20/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje bere na vědomí Nový statut a JŘ PS. 

Hlasování: Pro: 18, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 3 – Změny ve složení PS 

Předseda pracovní skupiny informoval o změnách v pracovní skupině Vzdělávání, ukončení pracovních 

poměrů a tím i členství v PS Ing. Stanislavy Ledvinkové (zástupce realizačního týmu - Středočeský kraj 

– Odbor školství), Mgr. Magdy Bartošové, Ph.D. a Mgr. Markéty Fišarové (lokální konzultanti – 

Agentura pro sociální začleňování) a Ing. Šárky Pirklové (garant MAP). Dále pak k renominaci člena, 

a to Mgr. Gabriely Samšiňákové (konzultant AP), místo Mgr. Jiřího Havlíka 

K bodu neměl nikdo z přítomných připomínek a pan místopředseda vyzval přítomné členy ke hlasování.  

Bylo přijato usnesení č. 2-20/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje bere na vědomí ukončení činnosti Ing. Stanislavy 

Ledvinkové, Mgr. Magdy Bartošové, PhD., Mgr. Markéty Fišarové a Ing. Šárky Pirklové a 

renominaci Mgr. Gabriely Samšiňákové místo Mgr. Jiřího Havlíka.  

Hlasování: Pro: 17, Proti:0, Zdržuji se: 1, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 4 – Úprava postupu výběru projektových záměrů Souhrnného rámce pro investice do 

infrastruktury středních a vyšších odborných škol 
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Tento bod přednesla paní Veronika Součková (zástupce realizačního týmu). Popsala postup a plánované 

úpravy v rámci postupu výběru projektových záměrů Souhrnného rámce do infrastruktury středních a 

vyšších odborných škol (podrobněji – viz příloha č. 4). Nejdůležitějším kritériem pro výběr projektů je 

kritérium „připravenosti“. V současné době seznam projektů obsahuje 63 projektových záměrů - 26 

vyžaduje stavební povolení, přičemž pouze 4 z nich mají vydané stavební povolení (stav k srpnu roku 

2021). Do konce ledna 2022 mají oslovení budoucí žadatelé možnost upřesnit rozpočet, a to vzhledem 

k výraznému meziročnímu růstu cen ve stavebnictví. Z celkového počtu projektů, které budou 

hodnoceny jsou čtyři projekty soukromých subjektů a zbytek žadatelů představují příspěvkové 

organizace Středočeského kraje. 

Projekty, které jsou stavebního charakteru nebudou mít v příštím programovém období možnost žádat 

v rámci jiných dotačních (myšleno strukturálních) fondů, vyjma specificky zaměřených (v rámci OP 

ŽP) na rozdíl od nestavebních projektových záměrů. Z tohoto důvodu je navržena úprava postupu, kdy 

se počítá s vyloučením pravidla „alokace pro příspěvkové organizace bude dále rozdělena na dvě části 

v poměru 40:60 mezi projekty vyžadující stavební povolení a ostatní investiční projekty“. 

Závěrem vyzvala paní V. Součková k položení dotazů či připomínek k navržené změně.  

Tohoto využila paní ředitelka I. Dobešová a dotázala se, zda budou upřednostněny projekty, které budou 

stavebního charakteru. 

Paní V. Součková uvedla na pravou míru navržené „vypuštění“ onoho postupu, které by se naopak 

v původním rozdělení alokace (40:60) mohlo jevit jako diskriminační. Za jeho zrušením je naopak snaha 

nastavit rovné podmínky pro stavební i nestavební projektové záměry.  

Další dotaz vznesl pan V. Morava, zda je navržený postup v souladu s předloženými projektovými 

záměry, potažmo se záměry Kraje. 

Paní V. Součková poukázala na kritérium „soulad se strategií kraje“, kterým je toto riziko eliminováno, 

dále jsou ve výběrové komisi též dva zástupci odboru školství. 

Pan P. Halada požádal o doplnění a upřesnění paní V. Chobotovou (vedoucí oddělení koncepce a 

rozvoje školství). Paní vedoucí se zastavila u případu SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou 

(v předchozích volebních obdobích byla optimalizace kontroverzním tématem, v Kralupech probíhala 

příprava optimalizace od roku 2010). Úpravy této školy byly financovány z dodatečných prostředků 

v rámci ITI. Závěrem potvrdila, že projekty, které budou předmětem podpory a jsou stavebně v přípravě 

a do kterých již kraj investoval nemalé finanční prostředky, nebudou součástí optimalizace středních 

škol SČK. 
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Pan místopředseda ukončil diskusi a dal hlasovat. 

Bylo přijato usnesení 3-20/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje po projednání schvaluje úpravu postupu výběru 

projektových záměrů Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších 

odborných škol. 

Hlasování: Pro: 18, Proti:0, Zdržuji se: 1, usnesení bylo přijato. 

V průběhu tohoto bodu se připojil K. Říha (v 10:20) a M. Pošíková (v 10:18) a odpojil se V. 

Morava (10:22). 

 

Bod č. 5 – Schválení hodnotitelů Hodnotící komise výběrových kritérií Souhrnného rámce pro 

investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

V průběhu prosince 2021 byli na základě žádosti (zástupce obcí, KHK/soukromého sektoru, Kraje, 

církví) vybráni hodnotitelé hodnotící komise (viz příloha č. 3). 

Pan místopředseda představil hodnotitelku Mgr. Soňu Křenovou, starostku obce Kácov a bývalou 

ředitelku ZŠ. 

Pan Z. Lukavec vznesl dotaz na osobu pana Volfa. Paní M. Mácová reagovala s tím, že nominace a 

doporučení vzešlo od paní Ivany Chottové (zástupkyně RSK, předsedkyně KHK Střední Čechy). 

I. Dobešová měla dotaz ohledně neobsazené pozice za církev a zda dojde k jejímu obsazení. M. Mácová 

reagovala s tím, že dle informací a potvrzení J. Poláčka bude osoba do výběrové komise nominována 

dodatečně (v současné době se řeší personální otázky na oddělení pro dotační management a koordinaci 

zadávacích řízení). 

Po krátké diskusi přistoupil pan místopředseda ke hlasování.  

Bylo přijato usnesení č. 4-20/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje po projednání schvaluje vybrané hodnotitele 

Hodnotící komise výběrových kritérií Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

Hlasování: Pro: 15, Proti:0, Zdržuji se: 4, usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 6 – Ostatní  

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

v rámci předchozích bodů jednání. 

 

Bod č. 7 – Diskuze  

V rámci bodu diskuze doplnila M. Mácová možnost korespondenčního hlasování v případě bodu č. 5, a 

to dodatečné doplnění a nominování člena výběrové komise za církev. 

 

Bod č. 8 – Závěr  

Místopředseda pracovní skupiny závěrem poděkoval všem zúčastněným a ukončil 20. jednání pracovní 

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

informováni. 

 

Schválená usnesení:  

Usnesení č. 1-20/2022/PS-VZD:  

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

vědomí Nový statut a JŘ PS. 

Usnesení č. 2-20/2022/PS-VZD:  

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

vědomí ukončení činnosti Ing. Stanislavy Ledvinkové, Mgr. Magdy Bartošové, PhD., Mgr. Markéty 

Fišarové a Ing. Šárky Pirklové a renominaci Mgr. Gabriely Samšiňákové místo Mgr. Jiřího Havlíka.  

Usnesení č. 3-20/2022/PS-VZD: 

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

schvaluje úpravu postupu výběru projektových záměrů Souhrnného rámce pro investice do 

infrastruktury středních a vyšších odborných škol.  
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Usnesení č. 4-20/2022/PS-VZD: 

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

schvaluje vybrané hodnotitele Hodnotící komise výběrových kritérií Souhrnného rámce pro investice 

do infrastruktury středních a vyšších odborných škol. 

 

Zapsala: Michala Mácová 

 

 

Zápis schválil: 

 

 

 

 

         Petr Halada 

                                                                                   místopředseda Pracovní skupiny Vzdělávání  
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