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Zápis z 3. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje, konaného 
dne 9. září 2016 od 9.00 hodin v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, č. 2010, 

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 

 
 

 
Přítomní členové/náhradníci členů: 
Mgr. Dalibor Carda, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Kateřina Decknerová, Mgr. Zdeňka Erhartová, Mgr. Břetislav Kábele, 
Bc. Renata Kamenická, Otakar Kinšt, Ing. Agáta Kočí, Mgr. Jana Kovandová, Ing. Marta Krejčíčková, Mgr. Zdeněk 
Krejsa, DiS., RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Miroslav Kůs, Ing. Ivan Loukota, Bc. Jiří Machart, Mgr. Radovan Mikeš, 
PaedDr. Jiří Moravec, Bc. Marta Němcová, Mgr. Lenka Nováková, Ing. Michaela Novotná, Mgr. Martin Plucha, 
Mgr. Bc. Miloslav Poes, Ing. Luboš Průcha, Ing. Lucie Reitingerová, Ing. Tomáš Smolek, Eva Soukalová, Bc. Jan 
Šindelář, Mgr. Karel Štix, PhDr. Václav Švepeš, Ing. Martin Toman, doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 
 

Zástupci realizačního týmu KAP: 
Ing. Martin Kolář, Ing. Michaela Pešková, Mgr. Jana Vonášková Poračanová 
 

Přítomní hosté: 
Mgr. Robert Adensam, Mgr. Denisa Holečková, Mgr. Vanda Pánková, RNDr. Jaroslav Pustina, Bc. Petr Rejnek, 
PhDr. Olga Vaněčková, Mgr. Alexandr Zikmund 

 
 
Program: 

1. Zahájení, organizační pokyny 

2. Aktuální informace o průběhu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (KAP)   

3. Analýza potřeb v území (analýza vývoje trhu práce a vzdělávacího systému v Jihočeském kraji) 

4. Analýza potřeb škol  

5. Prioritizace potřeb v území a doporučení pracovních týmů pro PSV 

6. Aktuální informace o stavu rozpracovanosti MAP na území Jihočeského kraje 

7. Předběžný harmonogram činnosti do konce roku 2016 a v roce 2017: informace o dalších krocích a 
činnostech Pracovní skupiny Vzdělávání v návaznosti na realizaci projektu KAP, Dokument KAP, 
plánované výzvy OP VVV 

8. Předpokládaný termín příštího jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 

číslo jednací:    KUJCK 120740/2016 
spisová značka: 62239/2016/japo 5 

 
 

 datum: 6. 10. 2016          vyřizuje: Mgr. Jana Vonášková Poračanová  telefon: 386 720 916 
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1. Zahájení, organizační pokyny 

Jednání zahájila v 9.15 hodin RNDr. Jana Krejsová, předsedkyně Pracovní skupiny Vzdělávání (dále „PSV“). 
Po přivítání a poděkování přítomným za jejich účast předala slovo vedoucímu oddělení evropských fondů a 
strategií Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a vedoucímu realizačního 
týmu (dále „RT“) KAP Ing. Hynkovi Čížkovi, Ph.D., který rovněž přivítal členy PSV a hosty a konstatoval, že s 31 
přítomnými členy je pracovní skupina usnášení schopná. Následně představil program jednání a obrátil se na 
přítomné členy, zda mají k programu připomínky. Návrh programu byl schválen bez připomínek. 

 
 
Usnesení č. 08/2016/PSV-3 
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje 
schvaluje 
navržený program jednání. 
 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně, počet přítomných členů 31.  

 

2. Aktuální informace o průběhu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji 

(KAP) 

Ing. Čížek informoval PSV o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu KAP dne 8. 8. 2016, tedy 10 měsíců 
po zahájení projektu, a navázal popisem činnosti realizačního týmu v období od posledního zasedání, kdy byly 
dopracovány dokumenty Analýza potřeb v území, Analýza potřeb škol. Dále pracovní týmy zapracovaly připomínky 
zástupců škol a členů PSV do návrhů projektů a šablon a zpracovaly Doporučení pro PSV pro jednotlivé 
prioritní/klíčové oblasti, na základě nichž RT KAP vypracoval dokument Prioritizace potřeb.  

 

3. Analýza potřeb v území (analýza vývoje trhu práce a vzdělávacího systému v Jihočeském kraji) 
Tento bod programu Ing. Čížek uvedl konstatováním, že Analýza potřeb v území je povinnou součástí projektu 
KAP, je kompilátem již existujících analytických a strategických dokumentů. Je zpracována v souladu 
s metodickým listem zpracovaným Národním ústavem pro vzdělávání (dále „NÚV“) a dále Postupy KAP, které 
stanovují postup jejího vypracování. Jejím cílem je zhodnocení klíčových témat povinných oblastí KAP. Je vstupem 
do dokumentu Prioritizace potřeb, která bude následně vstupem pro dokument Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání.  
Ing. Čížek se dotázal přítomných na případné připomínky, žádný z členů neměl k dokumentu připomínky.  
 
 
Usnesení č. 09/2016/PSV-3 
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje 
schvaluje 
znění dokumentu Analýza potřeb v území.  
 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně, počet přítomných členů 31. 

 

4. Analýza potřeb škol 
Ing. Čížek i u tohoto bodu programu uvedl, že je Analýza potřeb škol povinnou součástí projektu KAP, odkazuje na 
ni metodika Postupy KAP. Vychází z výsledků dotazníkového šetření, které prováděl NÚV na školách v období 
od listopadu 2015 do ledna 2016. Při jejím zpracování RT postupoval dle metodického listu NÚV, který stanovil 
strukturu a otázky, které má analýza zodpovědět. V rámci šetření byla sledována povinná i nepovinná témata. 
Školy uváděly aktuální dosaženou úroveň v jednotlivých oblastech podpory a cílovou úroveň, které by chtěly za 
3 roky dosáhnout. Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že školy v Jihočeském kraji preferují rozvoj 
infrastruktury, podporu odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem a podporu polytechnického 
vzdělávání. Dále zmínil, že získaná data jsou rozdělena i dle typů škol, což je např. v případě gymnázií účelné a 
naopak v některých případech, především u konzervatoře, zavádějící. Znovu zopakoval, že Analýza potřeb škol je 
propojena s Analýzou v území v dokumentu Prioritizace potřeb.  
Na závěr tohoto bodu programu se Ing. Čížek zeptal přítomných, zda mají připomínky k Analýze potřeb škol, žádný 
z členů PSV dokument nepřipomínkoval.   
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Usnesení č. 10/2016/PSV-3 
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje 
schvaluje 
znění dokumentu Analýza potřeb škol.  
 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně, počet přítomných členů 31. 
 

 

5. Prioritizace potřeb v území a doporučení pracovních týmů pro PSV  
Tento bod Ing. Čížek věnoval popisu genese a zpracování dokumentu Prioritizace potřeb. Nejprve pracovní týmy 
vypracovaly dle metodiky NÚV Doporučení pro PSV, v nichž zdůvodňovaly výběr témat návrhů celokrajských 
projektů a šablon. Tyto návrhy byly následně dopracovány na základě připomínek škol a členů PSV. RT KAP 
na základě všech dříve zmíněných podkladů (Analýza potřeb v území, Analýza škol, Doporučení pro PSV) navrhl 
rozdělení cílů do 3 úrovní důležitosti. Dále Ing. Čížek popsal strukturu dokumentu a postup rozdělení do úrovní 
důležitosti, které je v souladu s metodickým listem NÚV. Podmínkou zařazení cíle do nejvyšší úrovně bylo, aby byl 
identifikován v Analýze potřeb v území, Analýze potřeb škol či dalších strategických dokumentech. Na závěr 
Ing. Čížek požádal přítomné, pokud mají nějaké připomínky, aby je s ohledem na schvalování dokumentu 
na zasedání Regionální stálé konference (dále „RSK“) dne 19. 9. 2016 vyslovili na tomto zasedání. K této žádosti 
se připojila i předsedkyně PSV. Ing. Čížek upozornil také na to, že po samotném vyhlášení výzev bude zřejmě 
nutné krajské projekty upravit v souladu s výzvou.  
 
O slovo se přihlásil Mgr. Kůs, z Asociace základních škol, který zmínil, že zpracovaný MAP má být v souladu 
s KAPem, v této souvislosti postrádá u polytechnického vzdělávání propojení s MŠ. Bez uvedení MŠ 
u polytechnického vzdělávání v KAP nebudou moci MŠ žádat o prostředky na polytechnickou výchovu. 
 
Ing. Čížek upřesnil původní záměr pracovního týmu respektive projektového návrhu, kdy bylo propojení všech tří 
stupňů vzdělávání do jednoho projektu pro pracovní tým obtížně uchopitelné. S ohledem na propojení KAP s MAP 
bude připomínka do Prioritizace potřeb zapracována.  
 
Usnesení č. 11/2016/PSV-3 
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje 
schvaluje 
dokument Prioritizace potřeb v upraveném znění (u podpory polytechnického vzdělávání doplněno propojení 
s MŠ).  

 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně, počet přítomných členů 31. 

 

6. Aktuální informace o stavu rozpracovanosti MAP na území Jihočeského kraje 
Slova se ujal Mgr. Martin Plucha, zástupce sekretariátu Regionální stálé konference (dále „RSK“), který představil 
spolupráci sekretariátu RSK pro území Jihočeského kraje (dále „JK“) s MŠMT a MMR respektive IROP a dohodu 
s MŠMT o mapování zpracování strategických rámců (dále „SR“) v jednotlivých obcích s rozšířenou působností 
respektive Místních akčních plánech (dále „MAP“). V této souvislosti sekretariát RSK JK v květnu pozval všechny 
zpracovatele MAP a seznámil je s představou MŠMT předložit SR do konce září 2016, zároveň s nimi domluvil 
vzájemnou spolupráci. Dále Mgr. Plucha zmínil stav podání žádostí MAP, přičemž v Jihočeském kraji jsou již 
všechny žádosti schváleny. Následně hovořil o SR a možnosti jeho aktualizace. Svůj příspěvek uzavřel 
statistickými údaji odeslání SR v Jihočeském a ostatních krajích.  

 

7. Předběžný harmonogram činnosti do konce roku 2016 a v roce 2017: informace o dalších krocích a 
činnostech Pracovní skupiny Vzdělávání v návaznosti na realizaci projektu KAP, Dokument KAP, 
plánované výzvy OP VVV 

Slova se opět ujal Ing. Čížek, který uvedl, že nejbližším krokem v rámci projektu KAP je schvalování Prioritizace 
potřeb na zasedání RSK dne 19. 9. 2016, kdy bude schválena s konečnou platností. Následovat budou semináře 
se SŠ, na nichž budou školy seznámeny s prioritizací potřeb, zároveň bude odborná garantka hovořit o zpracování 
Plánů aktivit (dále „PA“) či Školních akčních plánů (dále „ŠAP“). Upozornil však, že podle nejnovějších informací 
v 1. fázi šablon nebudou PA podmínkou jejich čerpání, školy je budou moci čerpat zřejmě na základě vyplněného 
dotazníku. PA se každopádně zpracovávat budou, protože u 2. fáze šablon bude čerpání právě jimi podmíněno. 
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