
3. zasedání
13. listopad 2015, Praha



Program zasedání regionální komory NSK

Čas Bod programu

13:00 – 14:00

Kontrola plnění usnesení ze 2. jednání NSK

Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK

Přijetí usnesení NSK

14:00 – 14:15
Schválení formálních úprav Statutu a Jednacího řádu 

Národní stálé konference

14:15 – 14:30
Program regenerace a podnikatelské využití brownfields –

podklad Ústeckého kraje 

14:30 – 14:45
Vyhlášení 4. vlny přizvání měst ke spolupráci v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

14:45 – 15:00 Územní agenda a OP VVV

15: 00 – 15:15 Závěr



Kontrola plnění usnesení ze 2. jednání 
NSK

Ing. Klára Dostálová



Národní stálá konference:

I. schvaluje Statut a Jednací řád NSK dle materiálu 

č. NSK-03-2015-01,

II. ukládá sekretariátu NSK předložit Statut a Jednací řád

NSK ministryni pro místní rozvoj k podpisu.

Usnesení č. NSK-01/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje Řídicím orgánům a nositelům integrovaných 

nástrojů ITI a IPRÚ pokračovat ve dvoustranných jednáních 

o promítnutí požadavků a potřeb v území do 

zpracovávaných integrovaných strategií a informovat MMR 

o výsledcích jednání, T: 30. 4. 2015.

Usnesení č. NSK-03/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje MMR dokončit metodiku tvorby Regionálních

akčních plánů SRR 2014-2020, T: 10. 4. 2015

Usnesení č. NSK-05/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje ŘO jednat s Regionálními stálými 

konferencemi pod vedením MMR o promítnutí vzájemných 

potřeb do Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020 

a informovat o výsledcích sekretariát NSK, T: 31. 5. 2015 

Usnesení č. NSK-06/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje Komorám NSK nominovat své zástupce do

platforem jednotlivých OP pro plánování výzev, T: 3. 4. 2015

Usnesení č. NSK-07/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje ŘO, které nezřizují ZS v souladu s čl. 7

Nařízení o EFRR, zajistit účast zástupců všech tří Komor

NSK ve všech platformách jednotlivých OP pro plánování

výzev.

Usnesení č. NSK-08/2015:



Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK

Ing. Klára Dostálová



Přijetí usnesení

Komora ITI a IPRÚ



Národní stálá konference:

I. doporučuje ŘO a městům spolupracovat při 

finalizaci a předkládání integrovaných strategií a při 

přípravě prvních výzev pro integrované projekty  

Usnesení č. NSK-10/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje členům, zejména zástupcům měst 

zapojit se do projektových partnerství v OP 

URBACT III a účastnit se akce National Urban 

Forum.

Usnesení č. NSK-11/2015:



Přijetí usnesení

Komora regionální



Národní stálá konference:

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu

Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020.

Usnesení č. NSK-12/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje zástupcům územních partnerů

v platformách pro vyhlašování výzev, aby

poskytovali aktuální informace z těchto platforem

Regionálním stálým konferencím.

Usnesení č. NSK-13/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje MMR vytvořit webovou stránku, na 

níž bude zveřejňovat aktuální informace a 

zpětnou vazbu týkající se koordinace a 

naplňování územní dimenze do 29. 2. 2016

Usnesení č. NSK-14/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje ŘO IROP nominovat zástupce 

Centra pro regionální rozvoj jako stálého hosta 

RSK do 31. 12. 2015.

Usnesení č. NSK-15/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje řídicím orgánům spolupracovat 
s Regionálními stálými konferencemi 
a v případě potřeby se účastnit zasedání RSK,

II. doporučuje řídicím orgánům do 31. 12. 2015 
definovat témata, u nichž bude vyžadována 
spolupráce s Regionálními stálými konferencemi 
a stanovit strukturu podkladů poskytovaných 
Regionálními stálými konferencemi pro koordinaci 
a naplňování územní dimenze. 

Usnesení č. NSK-16/2015:



Národní stálá konference:

I. doporučuje Regionálním stálým konferencím 

nadále aktualizovat RAP a průběžně 

poskytovat své výstupy se zaměřením na 

prioritizaci projektů a specifikaci možného 

zacílení národních dotačních titulů sekretariátu 

NSK.

Usnesení č. NSK-17/2015:



Přijetí usnesení

Komora CLLD



Národní stálá konference: 

I. bere na vědomí informace o aktuálním 

stavu přípravy integrovaného nástroje 

Komunitně vedený místní rozvoj.

Usnesení č. NSK-18/2015



Národní stálá konference: 

I. doporučuje Regionálním stálým 

konferencím akceptovat místní partnerství 

subjektů ve vazbě na nositelství Místních 

akčních plánů vzdělávání.

Usnesení č. NSK-19/2015:



Národní stálá konference: 

I. doporučuje ŘO OP VVV maximální 
zkrácení lhůty při hodnocení žádostí nositelů 
projektů Místních akčních plánů vzdělávání 
oproti nejzazšímu stanovenému termínu 
podpisu právního aktu.

Usnesení č. NSK-20/2015:



Národní stálá konference: 

I. doporučuje ŘO OP ŽP intenzivněji jednat 

s NS MAS o konkrétním uplatnění nástroje 

Komunitně vedený místní rozvoj.

Usnesení č. NSK-21/2015:



Schválení formálních úprav Statutu a Jednacího 

řádu Národní stálé konference

Mgr. František Kubeš



Připomínky obdržené po 2. zasedání NSK

• Odstranění doporučení NSK pro ministra/ministryni pro místní rozvoj 
k podpisu Memoranda o realizaci těchto integrovaných strategií 

• Posílení pozice předsedy a místopředsedy NSK - prostředníka v jednání 
mezi nositeli integrovaných strategií a řídícími orgány

• Formální upřesnění statutu členů komor, stálých hostů a hostů

• Formální upřesnění rozhodování NSK

• Povinnost zajištění účasti za jednotlivé instituce

• Zpřesnění role hostů ve vztahu k hlasování

• Upřesnění řízení jednání jednotlivých komor 

Formální úpravy Statutu a Jednacího řádu NSK



Program regenerace a podnikatelské využití 

brownfields – podklad Ústeckého kraje 

RSDr. Stanislav Rybák



Vyhlášení 4. vlny přizvání měst ke spolupráci v 
rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám

Mgr. Radek Jiránek



Územní agenda a OP VVV

Ing. Radek Rinn



Územní dimenze a OP VVV – akční plány rozvoje 
vzdělávání



Krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání – nástroj
naplňování strategických dokumentů MŠMT a územní dimenze

Úkolem je :

1) Naplnění územní dimenze v OP VVV a realizace aktivit, které budou
základem pro naplňování Specifických doporučení Rady EU pro ČR v těchto
oblastech:

o Zkvalitnění řízení ve vzdělávání

o Zvýšení kvality vzdělávání

o Dlouhodobé plánování jako hlavní prvek řízení škol

2) Naplnění koordinačních mechanismů ukotvených v Dohodě o partnerství.
V oblasti regionálního školství musí být velká část intervencí zajištěna
prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální
a místní úrovni.



Krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání – nástroj
naplňování strategických dokumentů MŠMT a územní dimenze

Cílem  je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Společné plánování a sdílení aktivit v území přispěje k naplnění:

o Dlouhodobého záměru vzdělávání  a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 

o Zlepší kvalitu vzdělávání ve školách

o Zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb 
v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka



Kontext strategických dokumentů a akčních plánů

Strategický plán sociálního 
začleňování

Místní akční plán (MAP)

Krajský akční plán (KAP)

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020



Přínosy akčních plánů rozvoje vzdělávání

o Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání s ohledem na vzdělávací
potřeby každého žáka -> přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě
a žáka (na úrovni jednotlivých škol)

o Nastavení spravedlnosti ve vzdělávání s cílem rozvíjet potenciál každého
dítěte, žáka a studenta

o Aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy

o Spolupráce na základě vytvořené platformy (partnerství) aktérů
podílejících se na vzdělávání dětí a žáků – samospráva – škola – NNO

Rozvoj funkčního partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších
náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin,
kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce).



Význam akčních plánů rozvoje vzdělávání

MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV

o pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství)
o pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech
o významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“

MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP/OP Praha – pól růstu

o koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití
investic v území. V OP PPR i IROP je v oblasti základního školství soulad s akčními
plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.



Financování opatření v akčních plánech:

Naplňování opatření v Místním akčním plánu

Infrastruktura -
IROP

Aktivity 
spolupráce –

Tematická 
partnerství a 

sítě

Aktivity škol –
„Šablony“



Zjednodušené projekty OP VVV pro MŠ – jednotkové náklady

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
 Vzdělávání pedagogických pracovníků

2. Personální podpora MŠ

 Chůva

 Školní speciální pedagog/školní psycholog

 Sociální pedagog

 Školní asistent

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 Tematická setkávání a spolupráce s rodiči

 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností

 Individualizace vzdělávání v MŠ



Zjednodušené projekty OP VVV pro ZŠ – jednotkové náklady

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 Vzdělávání pedagogických pracovníků

2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
 Čtenářský klub
 Klub matematické logiky

3. Personální podpora ZŠ
 Školní asistent
 Školní speciální pedagog
 Školní psycholog
 Sociální pedagog

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 Tematická setkávání a spolupráce s rodiči



Plánovaná podpora školám z IROP

oVýzvy na podporu infrastruktury ZŠ – žadatel musí prokázat soulad 
se Strategickým rámcem MAP do roku 2023

oVýzvy na podporu infrastruktury SŠ – žadatel musí prokázat soulad 
s Rámcem pro infrastrukturu Krajského akčního plánu

oVýzva na podporu infrastruktury pro neformální a celoživotní učení 
– žadatel musí prokázat soulad s akčním plánem rozvoje vzdělávání 
(MAP/KAP)



Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v 
následujících klíčových kompetencích:

o v oblastech komunikace v cizích jazycích,

o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,

o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce.



Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

o Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence 
je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou 
lokalitou.

o Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a 
učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a 
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám.

o Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní 
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.



Diskuze



Různé, shrnutí závěrů

Ing. Klára Dostálová


