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Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální
stálé konferenci Ústeckého kraje
konaného dne 20. 6. 2016 od 13:00 hod.
v budově „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, sál C 222
Účastníci jednání:

dle prezenční listiny

1. Zahájení, schválení programu a účast přítomných hostů
Zasedání zahájila a nadále řídila vedoucí Pracovní skupiny vzdělávání (dále jen PSV) Ing.
Alexandra Zdeňková. Přivítala přítomné členy PSV nebo jejich zástupce a hosty (dle
prezenční listiny).
Zkonstatovala, že PSV je usnášeníschopná s počtem přítomných členů PSV 27 z celkových
34. Následně přítomné seznámila s návrhem programu.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní slovo
Informace o postupu v rámci zpracování KAP
Projednání Rámce pro investice do infrastruktury
Prioritizace v rámci zpracování RAP
Diskuze
Závěr

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze.
Na závěr vedoucí PSV Ing. Alexandra Zdeňková navrhla stanovisko, kterým PSV schvaluje
program jednání a účast přítomných hostů.
Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno.

2. Informace o postupu v rámci zpracování KAP
Vedoucí PSV Ing. Alexandra Zdeňková informovala o činnosti realizačního týmu (dále jen
„RT“) v rámci zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání ÚK, kdy RT zpracovává
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Analýzu potřeb v území. Ke zpracování této analýzy využil RT výstupy z jednotlivých
minitýmů zaměřené na danou intervenci, výsledky z dotazníkového šetření, probíhající
diskuzi na komunikující platformě a v neposlední řadě je tvorba analýzy založena na
spolupráci s garanty jednotlivých intervencí. Na základě všech podkladů definoval Realizační
tým prioritu č. 1 pro investiční intervence v území, kterou je podpora přírodovědného a
technického vzdělávání.
Účastníci jednání následně jednohlasně prioritu č. 1 odsouhlasili.
Ing. Vaníček, odborný garant, tj. zástupce z Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen NÚV)
doplnil Ing. Zdeňkovou s informací o projektu P – Kap, kdy v rámci tohoto projektu vznikne
Analýza potřeb škol. Dále upozornil na to, že na základě spojení Analýzy potřeb v území a
Analýzy potřeb škol bude provedena prioritizace, z které vzejde, která intervence ve
vzdělávání je pro území ÚK stěžejní. Další činností RT bylo zpracování Krajského akčního
plánu vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury.
Diskuze:
K tomuto bodu nebyla vedena diskuze.
Vedoucí PSV Ing. Alexandra Zdeňková navrhla stanovisko, kterým se PSV shodla a
schvaluje, že prioritou č. 1 pro investiční intervence v území je podpora přírodovědného a
technického vzdělávání.
Dále byli členové PSV a RLZ vyzváni k prioritizaci potřeb ve vzdělávání, a to ve dvou fázích.
(Podklad je přílohou č. 1 zápisu.)
1) Prováděli prioritizaci jednotlivých oblastí intervence.
2) Prováděli prioritizaci problémů a jejich příčin definovaných v rámci dosavadní tvorby
KAP v jednotlivých oblastech intervence.
Výsledky budou členům PSV sděleny na dalším zasedání PSV.

3. Projednání Rámce pro investice do infrastruktury
Ing. Zdeňková plynule navázala na předcházející bod jednání, když popsala proces a postup
při zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do
infrastruktury (dále jen KAP RI).
1. Vyplnění dotazníků SŠ a VOŠ
2. NÚV – agregovaná data. Zaslaný obsáhlý seznam projektů, co jednotlivé školy
potřebují.
3. Zbavení duplicit.
4. Jednání s vedením škol a se zřizovateli.
5. Odstranění projektů, které nesplňují podmínky IROP.
6. Zpracování Rámce investic se začleněním projektových záměrů splňujících prioritu č.
1 pro investiční intervence v území, kterou je podpora přírodovědného a technického
vzdělávání.
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Následně Ing. Alexandra Zdeňková doporučila členům PSV zařadit 11 projektových záměrů
SŠ a VOŠ, které nevyplnily své požadavky do dotazníkového šetření NÚV, ale jsou zařazeny
do krajského projektu. Toto doporučení vzešlo jako požadavek z MMR a MŠMT k doplnění
KAP RI o jednotlivé projekty v rámci krajských projektů. Přehled projektových záměrů je
uveden v příloze č. 2.
Diskuze:
PaeDr. Jan Eichler vznesl dotaz, zda je možné ještě zařadit projekt do KAP RI.
Ing. Zdeňková vysvětlila, že pokud je zájem doplnit projektový záměr, musel by splňovat
podmínky v souladu s Postupy KAP a také doložit zjednodušenou Studii proveditelnosti
v min. rozsahu.
Mgr. Jiří Nekuda požádal o vysvětlení, na co slouží Rámec investic.
Ing. Alexandra Zdeňková s Mgr. Romanem Kovářem upřesnili, že zpracování KAP RI je
v současné době podmínkou pro předložení projektů do IROP SC. 2. 4 výzva č. 33. Při
splnění této podmínky je projektová žádost zařazena do další fáze hodnocení.
Na závěr vedoucí PSV Ing. Zdeňková navrhla stanoviska, kterým PSV:
 Souhlasí s doplněním navrhnutého Krajského akčního plánu vzdělávání ÚK – Rámec
pro investice do infrastruktury o 11 projektových záměrů
 Schvaluje Krajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury
schvaluje. KAP RI tvoří přílohu č. 3.
 Ukládá vedoucí PSV zajistit schvalovací proces v rámci Regionální stálé konference
Stanoviska byla konsenzuálně schválena.

4. Prioritizace v rámci zpracování RAP
Vedoucí PSV Ing. Zdeňková seznámila přítomné se zpracováním Regionálního akčního plánu
(dále jen RAP), kdy se jedná o strategii regionálního rozvoje a váže se na strategie národní.
Upozornila na to, že sekretariát Regionální stálé konference (dále jen RSK) obeslal pracovní
skupiny při RSK, které vyzval k obodování jednotlivých aktivit.
Pro PSV se jedná o tyto aktivity:
1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na
konkrétní segmenty místních trhů práce
1.5.5 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických
zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí
potřeby.
Souhrn aktivit s prioritami pro RAP je uveden v příloze č. 4.
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Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze.
Vedoucí PSV Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kterým se PSV shodla na prioritách v rámci
RAP a ukládá vedoucí PSV o tomto informovat RSK.
Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno.

5. Diskuze
Žádný člen PSV nevznesl příspěvek do konečné diskuze.

Stanoviska Pracovní skupiny Vzdělávání:
Stanovisko
01/PSV02/16

Pracovní skupina Vzdělávání
schvaluje
návrh programu 2. setkání PS Vzdělávání v předložené podobě a
schvaluje
účast přítomných hostů.

Stanovisko
02/PSV02/16

Pracovní skupina Vzdělávání
se shodla a schvaluje,
že prioritou č. 1 pro investiční intervence v území, je podpora
přírodovědného a technického vzdělávání.

Stanovisko
03/PSV02/16

Pracovní skupina Vzdělávání
souhlasí
s doplněním Krajského akčního plán vzdělávání ÚK - Rámec pro
investice do infrastruktury o 11 projektových záměrů a
schvaluje
Krajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do
infrastruktury.
a ukládá vedoucí PSV zajistit schvalovací proces v rámci Regionální
stálé konference.

Stanovisko
04/PSV02/16

Pracovní skupina Vzdělávání
se shodla
na prioritách v rámci RAP a ukládá vedoucí PSV o tomto informovat
Regionální stálou konferenci.

6. Závěr
Ing. Alexandra Zdeňková, vedoucí PSV poděkovala za účast na 2. jednání PSV, zmínila
důležitost schválení KAP RI a v 17:00 hod. tímto jednání ukončila.
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Přílohy zápisu:
-

Příloha č. 1 – Podkladový materiál pro prioritizaci v rámci KAP
Příloha č. 2 – Seznam projektových záměrů pro doplnění do KAP RI
Příloha č. 3 Schválený Krajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do
infrastruktury
Příloha č. 4 - Souhrn aktivit s prioritami RAP
Prezenční listina

Zapsala: Mgr. Hana Hejlová
Schválila: Ing. Alexandra Zdeňková
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