
 

 
 

1 

 ZÁPIS 

z 13. jednání Pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Termín:  23. – 30. 11. 2020 

Místo: Korespondenčně e-mailem 

Čas zahájení jednání: 13:15, 23. 11. 2020 

Čas ukončení jednání: 23:59, 30. 11. 2020 

Účastníci: 

Mgr. Helena Adamcová, doc. RNDr. Miroslav Brzezina, Mgr. Pavel Coufal, 
RNDr. Robert Gamba, Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Zdeněk Krabs, 
Ph.D., Jana Kuklová, Mgr. Marta Kultová, Mgr. Jiří Machačný, Ing. Eva 
Mrštíková, Ing. Markéta Nešporová, Ing. Jana Otavová, Mgr. Jiří Paclt, 
Ing. Leona Patočková, Ing. Vlastimil Pecka, prof. RNDr. Jan Picek, CSc., 
Ing. Jiřina Princová, Ing. Iva Prokopová, Ing. Martina Pšeničková, Ing. Dan 
Ramzer, Mgr. Petr Sádek, Mgr. Gabriela Samšiňáková, Ing. Jaroslav 
Semerád, Mgr. Martina Špringlová, Bc. Jana Švehlová, Ing. Naděžda 
Vojtíšková, Mgr. Jaroslav Vykoukal  

 
V souladu se schváleným Jednacím řádem Pracovní skupiny vzdělávání při Regionální stálé konferenci 
Libereckého kraje (článek 4) přistoupil realizační tým projektu KAP LK ke korespondenčnímu elektronickému 
jednání.  
Jelikož se korespondenčního elektronického hlasování zúčastnilo 27 členů, byla Pracovní skupina Vzdělávání 
usnášeníschopná. 
 
 
 
 
Dne 23. 11. 2020 byl členům Pracovní skupiny Vzdělávání zaslán e-mail, který obsahoval: 

- Regionální akční plán Libereckého kraje 2020 pro oblast středního a speciálního školství 
- Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve 

školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 
- Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 
- Návrhy kritérií prioritizace projektových záměrů v aktivitě Střední a vyšší odborné školy konzervatoře 
- Návrhy usnesení a termín zaslání stanoviska (30. 11. 2020) 

 
 
S Regionálním akčním plánem Libereckého kraje 2020 pro oblast školství se již PS Vzdělávání seznámila 
v rámci 12. jednání PS Vzdělávání, kdy proběhla i možnost obsah dokumentu připomínkovat. Obdržené 
připomínky byly sekretariátem RSK zapracovány. PS Vzdělávání byla předložena ke schválení 1. verze textové 
části dokumentu.  
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Hlasování o textové části Regionálního akčního plánu 2020 pro oblast středního 
a speciálního školství  

 

Usnesení č. 1/11/2020 

 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují textovou část Regionálního akčního plánu pro oblast školství. 

 

Hlasování: 

Pro: 27 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 
Pracovní skupině Vzdělávání byly předloženy projektové záměry pro oblast středních škol, vyšších odborných 
škol, konzervatoří a pro oblast školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených 
dle §16 odst. 9 školského zákona. PS Vzdělávání již byla informována o postupech schvalování projektových 
záměrů na 12. jednání PS Vzdělávání. Vzhledem k obsáhlosti projektových záměrů bylo členům PS Vzdělávání 
navrženo odložit finální schválení a u oblasti středního školství i prioritizaci projektových záměrů na rok 2021. 
 
Hlasování o odložení projednání projektových záměrů pro oblast středního 
a speciálního školství  

 

Usnesení č. 2/11/2020 

 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání berou na vědomí seznamy předložených projektových záměrů, které 
jsou přílohou textové části Regionálního akčního plánu pro oblast školství, a schvalují odklad jejich 
projednání na rok 2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 27 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Krajský úřad Libereckého kraje navrhl, že by všichni zřizovatelé, kteří předložili více než jeden projektový 
záměr, měli předložit i konkrétní pořadí záměrů dle vlastních priorit. Pro PS Vzdělávání by měla být tato 
„interní prioritizace“ jasným ukazatelem, do kterých projektových záměrů chce zřizovatel prioritně 
investovat. Krajský úřad Libereckého kraje navrhuje oslovit zřizovatele prostřednictvím sekretariátu RSK 
a vyzvat je ke stanovení priorit svých projektových záměrů do 29. 1. 2021. 
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Hlasování o vyzvání zřizovatelů k prioritizaci svých projektových záměrů 

 

Usnesení č. 3/11/2020 

 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují postup uvedený a zdůvodněný v příloze č. 2, kritérium č. 3. 
Předkladatelé projektových záměrů budou osloveni sekretariátem RSK a vyzváni k prioritizaci svých 
projektových záměrů do 29. 1. 2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 27 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Krajský úřad Libereckého kraje navrhl jako prioritní velké komplexní projekty, na které nelze čerpat dotaci 
z jiných programů. Rozdělení projektových záměrů do skupin podle komplexnosti bylo neoficiálně 
podpořeno i na jednáních zástupců krajů, MŠMT a MMR. Krajský úřad Libereckého kraje navrhuje rozdělení 
projektových záměrů do uvedených skupin a poté prioritizaci projektových záměrů uvnitř skupiny. Vzhledem 
k současné situaci je PS Vzdělávání navrženo učinit prioritizaci uvnitř skupin až v roce 2021. 

 

Navržené rozdělení projektových záměrů do skupin:  
A. Projektové záměry, které obsahují:  

a. stavební úpravy, které vedou k nahrazení současných nevyhovujících prostor pro výuku 
odborných předmětů  

b. modernizaci sítí  
c. vybavení odborných učeben  

B. Projektové záměry bez rozsáhlých stavebních úprav, tj. obsahující pouze:  
a. modernizace sítí  
b. vybavení odborných učeben  

C. Projektové záměry obsahující  
a. vybavení odborných učeben  

D. Ostatní projektové záměry  
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Hlasování o základním rozdělení projektových záměrů v oblasti středního školství do 
skupin A – D, kdy nejvyšší prioritu mají záměry ve skupině A, a odkladu prioritizace uvnitř 
jednotlivých skupin na rok 2021 

 

Usnesení č. 4/11/2020 

 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují rozdělení projektových záměrů do skupin podle komplexnosti 
projektového záměru na základě specifikace uvedené v příloze č. 2, kritérium č. 4. a souhlasí s prioritizací 
projektových záměrů uvnitř jednotlivých skupin v roce 2021. Skupiny projektových záměrů seřazeny od 
nejvyšší priority budou: 

A. Projektové záměry, které obsahují:  

a. stavební úpravy, které vedou k nahrazení současných nevyhovujících prostor pro výuku 

odborných předmětů 

b. modernizaci sítí 

c. vybavení odborných učeben 

B. Projektové záměry bez rozsáhlých stavebních úprav, tj. obsahující pouze: 

a.  modernizace sítí 

b. vybavení odborných učeben  

C. Projektové záměry obsahující  

a. vybavení odborných učeben  

D. Ostatní projektové záměry 

   

Hlasování: 

Pro: 27 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 
Členové PS Vzdělávání byli vyzváni k předložení návrhů na kritéria pro prioritizaci projektových záměrů. 
Celkem bylo získáno 11 kritérií. PS Vzdělávání byl předložen návrh, jaká kritéria by byla vhodná pro další 
diskuzi a případné specifikaci pro využití při prioritizaci a jaká nikoliv. Návrhu předcházelo bližší upřesnění 
kritéria s každým navrhovatelem. 
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Hlasování o kritériích pro prioritizaci projektových záměrů určených pro další jednání 
PS Vzdělávání 

 

Usnesení č. 5/11/2020 

 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují návrhy kritérií pro prioritizaci projektových záměrů pro další 
jednání dle přílohy č. 2, a to kritérium: 

č. 1 Budou výstupy projektu využitelné i pro spolupráci škol se zaměstnavateli 

č. 2 Jedná se o investici do odborné přípravy 

č. 5 Kolik financí z IROP už škola dostala (např. za poslední programovací období) 

 

Hlasování: 

Pro: 24 

Proti: 3 

Zdržel se: 0 
Byl navržen jeden protinávrh vyjadřující nesouhlas s kritériem č. 5: „je třeba nadále podporovat žádané 
obory a rozvoj škol, které  jsou schopny se nadále rozvíjet  a zajišťovat požadavky průmyslu, připravovat 
kvalitní absolventy s požadovanými kompetencemi.“ 

 

Návrh usnesení je: Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují návrhy kritérií pro prioritizaci projektových 
záměrů pro další jednání dle přílohy č. 2, a to kritérium: č. 1 Budou výstupy projektu využitelné i pro 
spolupráci škol se zaměstnavateli, č. 2 Jedná se o investici do odborné přípravy, č. 5 Kolik financí z IROP už 
škola dostala (např. za poslední programovací období). Protinávrh usnesení: Členové Pracovní skupiny 
Vzdělávání schvalují návrhy kritérií pro prioritizaci projektových záměrů pro další jednání dle přílohy č. 2, a to 
kritérium: č. 1 Budou výstupy projektu využitelné i pro spolupráci škol se zaměstnavateli, č. 2 Jedná se 
o investici do odborné přípravy. 

 
Hlasování o protinávrhu usnesení 5/11/2020 bude bodem 14. jednání PS Vzdělávání, které proběhne opět 
formou elektronického korespondenčního hlasování 8. 12. 2020. Obsahem jednání bude také hlasování 
o finálním rozdělení projektových záměrů v oblasti středního školství do skupin A-D, jak je definováno 
v usnesení č. 4/11/2020. 
 
Diskuze o kritériích pro prioritizaci projektových záměrů v oblasti středních a vyšších odborných škol 
proběhne pravděpodobně již na 15. jednání PS Vzdělávání v roce 2021. První návrhy kritérií do diskuze budou 
dány výsledkem hlasování o usnesení č.5/11/2020. 

 

Příloha č. 1: Textová část RAP 2020 pro oblast školství  

Příloha č. 2: Návrhy kritérií prioritizace projektových záměrů 
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Příloha č. 3: Seznam projektových záměrů pro oblast speciálního školství 

Příloha č. 4: Seznam projektových záměrů pro oblast středních a vyšších odborných škol. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Mrštíková 

 

Zápis schválil hlavní projektový manažer projektu KAP LK. 

 

 

 

V Liberci dne: 1. 12. 2020  Ing. Leona Patočková 


