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Zápis z 22. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání 

 

Název 22. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání 

Datum 3. března 2022, 13:00-13:30 

Místo Jednání proběhlo prostřednictvím MS Teams 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 22. zasedání PS Vzdělávání 

Příloha č. 2 – Prezenční listina  

Příloha č. 3 – Prezentace PS Vzdělávání 3. března 2022 

Příloha č. 4 – IROP_Rámce pro čerpání_PS Vzdělávání FINAL 

Příloha č. 5 – Celkové hodnocení-2_PS Vzdělávání 

 

 

Úvod 

V pořadí 22. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání zahájil pan místopředseda PS, pan Petr Halada.  

Přes počáteční absenci některých členů, přivítal všechny přítomné členy a hosty, následně si připojili 

ještě dva členové (J. Poláček a I. Vavřínková) a pan místopředseda mohl konstatovat, že pracovní 

skupina se sešla v usnášeníschopném počtu členů (18 členů, 2 hosté- V. Chobotová, M. Mácová, 

podrobněji Příloha č. 2). Zasedání proběhlo dle stále platných pravidel pro zasedání prostřednictvím MS 

Teams.  

Bod č. 1– Program 

Uvedený program byl, oproti původní verzi (zaslané 6. 2. 2022) doplněn o bod č. 4: Schválení seznamu 

projektových záměrů Rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a škol a 

tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona (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 – Změny ve složení PS 

Tento bod přednesl pan místopředseda Petr Halada. Dle čl. 1, písmene 5 bere PS na vědomí nominaci 

nového člena a/nebo náhradníka a ukončení činnosti člena PS a/nebo náhradníka – paní Ing. Pavly 

Kavulokové (ŠKODA AUTO a.s.). 
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Pan místopředseda požádal paní Pavlu Kavulokovou o představení členům pracovní skupiny. Paní 

Kavuloková poděkovala za slovo a představila jak aktivity své, tak aktivity ŠKODA Academy.  

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

Hlasování proběhlo prostřednictvím hlasovacího modulu v MS Teams, pan P. Smetana a paní I. 

Vavřínková hlasovali kvůli technickým problémům v chatu, pan P. Halada ústně a pan K. Říha 

prostřednictvím přihlášení na účet macova@kr-s.cz . 

Bylo přijato usnesení č. 1-22/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje bere na vědomí nominaci Pavly Kavulokové a ukončení 

činnosti Alexandry Králikové jako členů PS Vzdělávání (tematická oblast „zástupci podnikatelského 

sektoru“). 

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

 

Bod č. 3 – Schválení seznamu projektových záměrů včetně prioritizace Souhrnného rámce pro 

investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

Další bod programu přednesla paní V. Součková (zástupce realizačního týmu). Všem přítomným 

představila a připomněla dosavadní postup při schvalování seznamu projektových záměrů do IROP 

2021+. Od posledního setkání PS proběhlo školení hodnotitelů, došlo též ke změně kurzu (z 26 

Kč/EURO na 24,50 Kč/EURO), který nemusí být poslední! Hranice 130% EFRR trvá, podrobněji – viz 

Příloha č. 3 a přílohy 4 a 5.  

Paní V. Součková okomentovala zaslané podklady a následně vyzvala přítomné k dotazům. Nikdo 

z přítomných dotazy nevznesl, proto pokračovala dále ve své prezentaci. Po vyhodnocení a zpracování 

všech podkladů vzešlo několik otázek (viz prezentace, příloha č. 3), Odbor školství doporučuje 

aktualizovat údaje minimálně ještě jednou před vyhlášením samotné výzvy IROP. V květnu by mohlo 

proběhnout dodatečné hodnocení u stavebních projektů (vyžadováno již doložení platného stavebního 

povolení). 

Před samotným hlasováním požádala paní V. Součková přítomné členy, aby v případě zastoupení 

projektového záměru, kde by mohl hrozit střet zájmů, aby se zdrželi hlasování.  

Pan P. Halada požádal, zda by „otazníky u prioritizace“ mohly být řešeny až po ne/schválení „Rámce 

pro investice do infrastruktury SŠ/VOŠ“ na další PS a obrátil se na přítomné členy, zda s takovýmto 
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postupem souhlasí. Pan P. Poláček a paní P. Kavuloková se vyslovili svůj souhlas s tímto postupem. 

Ostatní přítomní neměly námitek. Pan místopředseda vyzval přítomné členy ke hlasování.  

Hlasování proběhlo prostřednictvím hlasovacího modulu v MS Teams, paní I. Sedláková, I. Shánilová, 

I. Vavřínková a pan J. Holý hlasovali v chatu, pan P. Halada ústně a pan K. Říha prostřednictvím 

přihlášení na účet macova@kr-s.cz . 

Bylo přijato usnesení č. 2-22/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje po projednání schvaluje seznam projektových záměrů 

včetně prioritizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných 

škol  

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

 

Bod č. 4 – Schválení seznamu projektových záměrů Rámec pro investice do infrastruktury 

školských poradenských zařízení a škol a tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 

Tento bod přednesla paní V. Součková. Tento rámec představuje sběr záměrů ze SČK bez nutnosti 

prioritizace, projektové záměry se budou soutěžit mezi sebou v rámci celé ČR i rámci IROPu. 

K bodu nebylo dotazů a pan místopředseda nechal o usnesení hlasovat.  

Hlasování proběhlo prostřednictvím hlasovacího modulu v MS Teams, paní I. Sedláková a I. 

Vavřínková hlasovaly v chatu, pan P. Halada ústně a pan K. Říha prostřednictvím přihlášení na účet 

macova@kr-s.cz . 

Bylo přijato usnesení 3-22/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference 

pro území Středočeského kraje po projednání schvaluje seznamu projektových záměrů Rámec pro 

investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a škol a tříd zřízených dle § 16 odst. 9 

školského zákona  

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

Bod č. 6 – Ostatní  

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

v rámci předchozích bodů jednání. 
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Bod č. 7 – Diskuze  

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

v rámci předchozích bodů jednání. 

 

Bod č. 8 – Závěr  

Místopředseda pracovní skupiny závěrem poděkoval všem zúčastněným a ukončil 22. jednání pracovní 

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

informováni. 

 

Schválená usnesení:  

Usnesení č. 1-22/2022/PS-VZD:  

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

vědomí nominaci Pavly Kavulokové a ukončení činnosti Alexandy Králikové jako členů PS Vzdělávání 

(tematická oblast „zástupci podnikatelského sektoru“). 

 

Usnesení č. 2-22/2022/PS-VZD:  

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

schvaluje seznam projektových záměrů včetně prioritizace Souhrnného rámce pro investice do 

infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

 

Usnesení č. 3-22/2022/PS-VZD:  

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

schvaluje seznamu projektových záměrů Rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských 

zařízení a škol a tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona  
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Zapsala: Michala Mácová 

 

 

 

 

           Petr Halada 

 místopředseda Pracovní skupiny Vzdělávání
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