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Zápis ze 7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální 

stálé konferenci Ústeckého kraje 

 

konaného dne 5. 2. 2019 od 10:00 hod. 

v budově „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Dlouhá 2760/15, 400 01 Ústí nad Labem, jednací sál 4B 

 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

 

1.  Úvodní slovo 

 

Zasedání zahájila a nadále řídila vedoucí Pracovní skupiny vzdělávání (dále jen PSV) Ing. 

Alexandra Zdeňková. Přivítala přítomné členy PSV nebo jejich zástupce.  

 

Zkonstatovala, že PSV je usnášeníschopná s počtem přítomných členů PSV 25 z celkových 

35. Následně přítomné seznámila s programem jednání. 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Jmenné složení PSV a jednací řád PSV 

3. Informace o projektu IKAP 

4. Naplňování KAP prostřednictvím aktivit v kraji - Evaluace KAP 2016-2018 

5. Aktualizace KAP 2019-2021 

6. Informace k ŠAP 

7. Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce kraje 

8. Diskuze 

9. Závěr 

 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

Vedoucí PSV Ing. Alexandra Zdeňková navrhla stanovisko, kterým PSV schvaluje program 

jednání. 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno.  
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2. Jmenné složení PSV a jednací řád PSV 
 

Ing. Zdeňková vznesla návrh úpravy bodu 1. v článku 4 (Rozhodování PSV) Jednacího řádu 

PSV. V původním znění je:  

Článek 4 

Rozhodování PSV 

 

1. PSV je schopna přijímat stanoviska nadpoloviční většinou všech přítomných členů 

PSV nebo jejich náhradníků. Pracovní skupina je usnášeníschopná za podmínky 

účasti minimálně 70% všech jejích členů. 

 

V novém znění bude: 

Článek 4 

Rozhodování PSV 

 

1. PSV je schopna přijímat stanoviska nadpoloviční většinou všech přítomných členů 

PSV nebo jejich náhradníků. Pracovní skupina je usnášeníschopná za podmínky 

účasti minimálně 50% všech jejích členů. 

Dále Ing. Zdeňková navrhla snížení počtu členů PSV. Účastníky jednání informovala o 

následném dotázání stávajících členů PSV prostřednictvím elektronické pošty, zda chtějí 

nadále setrvat v této funkci. Členové PSV mohou odstoupit nebo navrhnout svého nástupce. 

 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

Vedoucí PSV Ing. Alexandra Zdeňková navrhla stanovisko, kterým PSV schvaluje úpravu 

bodu 1. v článku 4 (Rozhodování PSV) Jednacího řádu PSV a dále snížení počtu členů PSV. 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno.  

 

 

3. Informace o projektu IKAP 
 

Ing. Zdeňková informovala o jednotlivých aktivitách, které probíhají v rámci projektů 

Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje – IKAP. Jedná se o projekty 

„Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů“ (I-KAP A) a „Cílená podpora škol při 

naplňování KAP1“ (I-KAP B).  

Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka 7. ZŠ Most) doplnila informace o aktivitě - Mobilní centra 

kolegiální podpory (MCKP).  

Podrobnější informace viz příloha č. 1 Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého 

kraje, která je uveřejněna na http://rskuk.cz/psv-5-2-2019. 

http://rskuk.cz/psv-5-2-2019
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Diskuze: Paedr. Jan Eichler se dotázal na možnosti konání exkurzí pro zájmová školská 

zařízení a v době letních prázdnin. Ing. Zdeňková informovala, že exkurze konané o letních 

prázdninách (např. pro příměstské tábory), se nepovažují za přímou výuku a ze strany MŠMT 

byl tento návrh zamítnut. 

 

Ing. Renata Janků se dotázala na možnost zajištění exkurzí do Průmyslové zóny Triangle.  

Ing. Zdeňková informovala, že školy mohou na exkurzi jet kombinovaně (SŠ+ZŠ), kapacita je 

omezena na 50 osob pro jeden autobus a vyjet mohou denně 2 autobusy. 

 

Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kdy PSV vzala na vědomí informace o projektu 

Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 (IKAP).  

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

4. Naplňování KAP prostřednictvím aktivit v kraji 

- Evaluace KAP 2016-2018 
 

Ing. Zdeňková informovala o naplňování projektu KAP prostřednictvím aktivit v kraji – 

IKAP, ŠABLONY a MAP, kde zdrojová data odpovídají k datu 31. 12. 2018. Projekt KAP je 

v současné době v polovině svého trvání a je postupně naplňován. Posuzování naplňování je 

nastaveno podle priorit, obecných a dílčích cílů a nastavených kritérií. Podrobněji viz příloha 

č. 2 Evaluace KAP 2016-2018, která je uveřejněna na http://rskuk.cz/psv-5-2-2019. 

 

Diskuze: Ing. Jochman se dotázal, zda naplňování probíhá konstantně, nebo jsou některé cíle, 

kde je potřeba posílit aktivitu. Ing. Zdeňková ujistila, že u těch kritérií dílčích cílů, která ještě 

nebyla naplněna, se čeká na zahájení dalších aktivit, která proběhnou v následujícím období. 

Paedr. Jan Eichler se dotázal na rozdíl v aktivitě žákovské kroužky a kroužky konané v rámci 

zájmových školských zařízení. Ing. Zdeňková vznese dotaz na MŠMT. 

 

Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kdy PSV vzala na vědomí informace ohledně naplňování 

KAP prostřednictvím aktivit v kraji - Evaluace KAP 2016-2018. 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

5. Aktualizace KAP 2019-2021 
 

Ing. Zdeňková informovala o aktualizaci projektu KAP, která proběhne v roce 2019. Ing. 

Zdeňková vyzvala členy PSV ke spolupráci při aktualizaci projektu KAP. Do konce února 

bude rozeslán dotazník, kde budou nastaveny intervence v návaznosti na KAP I., otázkou 

bude, zda se uskutečnil posun v dané intervenci, a pokud ne, jaké je navrhované doporučení 

na odstranění problému. V druhé polovině roku 2019 také začne příprava projektu IKAP II., 

která se bude odvíjet od nastavených priorit a cílů projektu KAP II. Plánuje se pokračovat  

http://rskuk.cz/psv-5-2-2019
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s aktivitami exkurze, letní školy, veletrhy. Další aktivity by byly zacíleny na technické kluby, 

které by byly zaměřeny na volný čas. 

 

Diskuze: Paedr. Jan Eichler se dotázal na možnost zacílení na podporu talentovaných dětí do 

letních škol. Ing. Zdeňková informovala, že v současné době jsou letní školy zacíleny na PP. 

Bylo by možné tuto aktivitu navrhnout do projektu IKAP II. Návrh bude možné vznést 

v rámci dotazníkového šetření při přípravách KAP II. 

 

Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kdy PSV vzala na vědomí informace ohledně Aktualizace 

KAP 2019-2021. 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

6. Informace k ŠAP 
 

Ing. Lukáš Vaníček (zástupce NÚV) popsal současný stav tvorby školních akčních plánů na 

středních školách v Ústeckém kraji. V první vlně bylo v ÚK zpracováno 41 školních akčních 

plánů (ŠAP) a 4 plány aktivit (PA) z celkového počtu 80 „klasických“ středních škol. Zapojilo 

se tedy 56% „klasických“ středních škol.  

Od začátku roku 2019 začaly školy s aktualizací původních ŠAP, případně začaly s tvorbou 

nových ŠAP, pokud se nezapojily v první vlně tvorby ŠAP a to zejména v reakci na výzvu 

MŠMT na podání projektů zjednodušeného vykazování - Výzva č. 02_18_065 Šablony pro 

SŠ a VOŠ II – MRR. Oprávněnými žadateli jsou kromě SŠ (resp. VOŠ a konzervatoří) ještě 

školská výchovná a ubytovací zařízení – tj. domovy mládeže a internáty.  

Podání žádosti o financování Šablony je podmíněno zpracováním ŠAP nebo PA, který musí 

být schválen. Pro školy je ve výzvě stanovena bonifikace. Školy, které zpracují ŠAP, získají 

300 000 Kč paušál a 3 000 Kč na studenta denního studia. Školy, které zpracují PA, získají 

200 000 Kč paušál a 2 000 Kč na studenta denního studia. Díky této podmínce se zvýšil zájem 

o tvorbu ŠAP. Předpokládá se, že v další vlně tvorby ŠAP by mohlo být zpracováno okolo 60 

ŠAP z 80 „klasických“ středních škol v ÚK. Další informace k ŠAP jsou zveřejněna na 

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa a https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-

sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm. 

 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kdy PSV vzala na vědomí informace ke Školním akčním 

plánům (ŠAP). 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

 

 

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
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7. Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce kraj 
 

Mgr. Roman Kovář (zástupce odboru Školství, mládeže a tělovýchovy) informoval o průběhu 

tvorby Školní inkluzivní koncepce kraje (dále jen ŠIKK). Vysvětlil účastníkům důvod její 

přípravy, obsah, členění, prostředky k naplňování jednotlivých aktivit a činnosti, které byly již 

zrealizovány. ŠIKK bude zpracována do konce roku 2019.  

Podrobnější informace o tvorbě ŠIKK jsou uvedeny v příloze č. 3 Školní inkluzivní koncepce 

kraje, která je uveřejněna na http://rskuk.cz/psv-5-2-2019. 

 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kdy PSV vzala na vědomí informace ohledně tvorby 

Školní inkluzivní koncepci kraje. 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

8. Diskuze 
 

Ing. Zdeňková informovala, že ve spolupráci s PF UJEP v rámci projektu KAP jsou 

připravovány akreditované vzdělávací programy DVPP pro PP na výuku fyziky, chemie a IT. 

Tyto vzdělávací programy DVPP budou pro PP, kteří nemají na tyto předměty aprobaci. Poté 

dala Ing. Zdeňková prostor k diskuzi. Ing. Jochman se vyjádřil k tématu bodové hranice, která 

je nepodkročitelná pro přijetí na maturitní obory SŠ, toto téma bylo projednáváno na 

hospodářské komoře. Ing. Jochman vyjádřil podporu k tomuto stanovisku. Ing. Alfréd Dytrt 

konstatoval, že tato hranice v zahraničí nastavena není a vyjádřil nesouhlas s touto bodovou 

hranicí. 

 

Stanoviska Pracovní skupiny Vzdělávání: 
 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

01/PSV07/19  schvaluje 

program 7. setkání PS Vzdělávání v předložené podobě. 

 

 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

02/PSV07/19  schvaluje 

úpravu bodu 1. v článku 4 (Rozhodování PSV) Jednacího řádu PSV. 

 

 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

03/PSV07/19 vzala na vědomí informace o projektu Implementace Krajského 

akčního plánu Ústeckého kraje 1 (IKAP). 

http://rskuk.cz/psv-5-2-2019
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Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

04/PSV07/19 vzala na vědomí informace ohledně naplňování KAP prostřednictvím 

aktivit v kraji - Evaluace KAP 2016-2018. 

 

 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

05/PSV06/18 vzala na vědomí informace ohledně Aktualizace KAP 2019-2021 

 

 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

06/PSV06/18  vzala na vědomí informace ke Školním akčním plánům (ŠAP). 

 

 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

07/PSV06/18 vzala na vědomí informace ohledně tvorby Školní inkluzivní koncepci 

kraje. 

 

 

6. Závěr 
 

Ing. Alexandra Zdeňková poděkovala za účast na 7. jednání PSV a ve 12:00 hod. tímto 

jednání ukončila. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

- Příloha č. 1 Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 

- Příloha č. 2 Evaluace KAP 2016-2018 

- Příloha č. 3 Školní inkluzivní koncepce kraje 

 

Dne 12. 2. 2019 

 

Zapsala: Ing. Adéla Kurešová 

 

Dne 12. 2. 2019 

Schválila: Ing. Alexandra Zdeňková 


