Zápis z 23. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání

Název
Datum
Místo
Účastníci
Přílohy zápisu

23. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání
11. dubna 2022, 10:00-11:00
Jednání proběhlo prostřednictvím MS Teams
viz prezenční listina
Příloha č. 1 – Program 23. zasedání PS Vzdělávání
Příloha č. 2 – Prezenční listina
Příloha č. 3 – Prezentace PS Vzdělávání 11. dubna 2022
Příloha č. 4 – Platformy v KAP II

Úvod
V pořadí 23. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání zahájil pan předseda PS, pan Karel Filip přivítáním
všech přítomných členů a hostů (V. Chobotová, M. Mácová, O. Strádal a L. Richterová). Pracovní
skupina se sešla v usnášeníschopném počtu členů (26 členů, 4 hosté, podrobněji Příloha č. 2).
Zasedání proběhlo dle stále platných pravidel pro zasedání prostřednictvím MS Teams.
Bod č. 1– Program
Pan předseda představil jednotlivé body programu a poté předal slovo paní Veronice Součkové. Tento
bod byl bez připomínek, a tudíž jednomyslně schválen.

Bod č. 2 – Diskuze nad prioritizací projektových záměrů IROP 2021+
Paní Veronika Součková připomněla přítomným historii procesu schvalování prioritizovaného seznamu
projektových záměrů a roli PS v tomto procesu, současně vyzvala k diskuzi nad některými otázkami,
které v tomto procesu následně vyvstaly. (V současné době Souhrnný rámec schválen PS, RSK vzalo
seznam projektových záměrů na vědomí, ze strany MMR dochází stále k ponižování alokace – vyvolává
nutnost přeschvalovat! PS, následně RSK). Paní Součková poděkovala členům za účast při dosavadním
hlasování.
Paní V. Součková se vrátila se k bodům v prezentaci a upozornila na fakt, že např. soukromé školy
automaticky postoupily, nebyly tudíž hodnoceny. Následně paní Součková a pan předseda vyzvali
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přítomné k dotazům. Paní I. Dobešová se přihlásila do diskuze, nicméně díky technickým problém svůj
dotaz či námět nepoložila.
Pan Z. Lukavec- zda je prostor pro předložení dalších, dodatečných projektových záměrů u soukromých
subjektů. (Pozn.: Dle schváleného postupu přešla nevyčerpaná alokace na kraj.) Paní V. Součková
upřesnila situaci – vymezené alokace pro jednotlivé subjekty (vyjma KÚ) byly vyšší než objem
finančních prostředků projektových záměrů těchto subjektů, tudíž došlo k přesunům na kraj.
Paní M. Mácová potvrdila, že pokud bychom znovu otevřeli proces hodnocení a vůbec samotného sběru
projektových záměrů, hrozilo by, že by se nestihly termíny pro odevzdání schváleného RAPu. (Pozn.
RAP musí být schválen před vyhlášením výzev).
Paní V. Součková doplnila, že k datu 3.3. byla nevyčerpaná alokace za soukromé subjektu ve výši 2
mil. Kč.
Paní V. Chobotová upozornila na skutečnost, že při zachování rovného přístupu by muselo dojít
k otevření procesu pro všechny subjekty, přehodnocení projektových záměrů hodnotiteli atd. Poslední
aktualizace, která proběhla se týká již doložených podkladů (např. rozpočet- s ohledem na růst cen ve
stavebnictví, připravenost…)
Paní V. Součková dále zopakovala otázku, zda akceptovat projekty, které se vejdou do alokace
automaticky nebo zda je též postupovat hodnotitelům (při případné příští aktualizaci). Paní V.
Chobotová podpořila myšlenku hodnocení i těchto projektových záměrů (obecní, soukromé, církevní).

Další diskuze se týkala nákladovosti na žáka, která byla ze strany ministerstva specifikována podrobněji
až v poslední době. Paní V. Součková vznesla dotaz, zda nově (při aktualizaci) reflektovat toto
kritérium.
M. Mácová upozornila na zachování nastavených pravidel. V. Součková upřesnila, zda toto kritérium
neuplatnit pouze u přelomových projektů, projektů „z konce tabulky“, které budou mít stejně bodů.
V. Chobotová doplnila, že při aktualizaci stavu připravenosti bude vyžadována kopie stavebního
povolení, ohlášení, popř. další vyjádření stavebního úřadu.
Paní V. Součková poděkovala za celý proces hodnocení. Paní M. Pošíková ocenila práci paní Součkové
a vůbec PS jako takové.
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Bod č. 3 – Představení hlavních aktivit a harmonogramu projektu KAP II
Paní V. Součková představila navazující projekt KAP II. Okomentovala a doplnila zaslané podklady a
(podrobněji viz Příloha č. 3).

Bod č. 4 – Návrh platforem KAP II
Paní V. Součková plynule navázala na další související bod na programu, a to představení jednotlivých
platforem (podrobněji viz Příloha č. 4). Následně vyzvala přítomné k dotazům.
Pan Z. Lukavec požádal o vysvětlení- vzhledem k současnému nastavení pracovních skupin – jak budou
zapojeny/propojeny „ty inovované“? Jak bude probíhat proces oslovení členů?
Paní Součková upozornila, že „platforma nerovná se odborný tým, v rámci jedné platformy může
existovat více pracovních skupin“. V současné době je funkční skupina na rovné příležitosti, co se týče
ostatních platforem, tak ty zatím nejsou. Každý, kdo má na starosti jednotlivou platformu má za úkol
navrhnout odborné skupiny, které by chtěl založit, včetně návrhu složení z hlediska institucí. V rámci
týmu se budou tyto návrhy diskutovat. Vždy cca 12-15 členů. První jednání jsou plánována na květen,
červen 2022.
K bodu nebylo dalších dotazů a pan předseda nechal o usnesení hlasovat.
Hlasování proběhlo prostřednictvím hlasovacího modulu v MS Teams, paní I. Vavřínková a pan J. Holý
hlasovali v chatu.
Bylo přijato usnesení 1-23/2022/PS-VZD: Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference
pro území Středočeského kraje po projednání bere na vědomí návrh platforem KAP II
Hlasování: Pro:18, Proti:0, Zdržuji se: 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 5 – Diskuze
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. 6 – Závěr
Pan předseda pracovní skupiny závěrem poděkoval všem zúčastněným a ukončil 23. jednání pracovní
skupiny Vzdělávání. O dalším jednání pracovní skupiny budou všichni členové včas předem
informováni.
Schválená usnesení:
Usnesení č. 1-23/2022/PS-VZD:
Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje po projednání
bere na vědomí návrh platforem KAP II

Zapsala: Michala Mácová

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Karel Filip
2022.05.06
Karel Filip Datum:
07:52:21 +02'00'
Karel Filip
předseda Pracovní skupiny Vzdělávání
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