
13. zasedání Monitorovacího 
výboru Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Praha, 3. května 2018



Program

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:45 Zahájení, úvodní slova

9:45 – 10:10 Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
(4. elektronické projednávání formou per rollam, Přehled stavu
výzev, Finanční přehled, Výkonnostní rámec, Finanční nástroje
Činnost PKP)

10:10 – 11:10 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 
Nařízení ESF a  čl. 70 Obecného nařízení
– k projednání a schválení

10:10 – 10:25 pro výzvu Smart Akcelerátor II (PO2) 

10:25 – 10:40 pro výzvu ESF výzva pro vysoké školy II (PO2)

10:40 – 10:55 pro výzvu ERDF výzva pro vysoké školy II (PO2)
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Program

10:55 – 11:10 pro výzvu Celoživotní vzdělávání na vysokých školách (PO2)

11:10 – 11:35 přestávka 

11:35 – 12:05 Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2017                
– k projednání a schválení

12:05 – 12:35 Návrh 2. revize dokumentu OP VVV – k projednání 
a schválení 

12:35 – 12:45 Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu
na rok 2018 – na vědomí

12:45 – 13:45 přestávka na oběd

13:45 – 14:15 Informace o závěrech a doporučeních Prvních průběžných
zpráv z evaluací IPs (SRP, KIPR, P-KAP, IKV) – informace
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Program

14:15 – 15:30 Informace o realizaci IPs – informace

14:15 – 14:30 projekt Národní centrum pro elektronické informační 
zdroje - CzechELib

14:30 – 14:45 projekt Komplexní systém hodnocení (KSH)

14:45– 15:00 projekt Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. 
Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání 
– metodická podpora (APIV A)

15:00 – 15:15 projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické 
praxi (APIV B)

15:15 – 15:30 projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích 
se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV)

15:30 – 16:00 Diskuse, různé, závěr
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Hlavní události od minulého zasedání MV
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Elektronické projednávání formou per rollam

Projednávané dokumenty:

Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF II

Termíny:

» Připomínkové řízení: 24. ledna - 6. února 2018
» Hlasování: 8. - 15. února 2018

Výsledek hlasování:

Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II
- schváleno.

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF II byla
vyhlášena 15. března 2018.
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Vyhlášené výzvy od 12. zasedání MV OP VVV

14. února 2018 – ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony 
(02_18_058) v PO2

• Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených
regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(schváleného usnesením vlády č. 3 ze dne 9. ledna 2017), resp. naplnění
opatření D.1.3 Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného
usnesením vlády č. 503 ze dne 10. července 2017).
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Vyhlášené výzvy od 12. zasedání MV OP VVV

14. února 2018 – ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony (02_18_059) v PO2

• Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených
regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(schváleného usnesením vlády č. 3 ze dne 9. ledna 2017), resp. naplnění
opatření D.1.3 Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného
usnesením vlády č. 503 ze dne 10. července 2017).
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Vyhlášené výzvy od 12. zasedání MV OP VVV

22. února 2018 – Předaplikační výzkum pro ITI II (02_18_069) v PO1

• Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi.
Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení
kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je
zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání
spolupráce s aplikační sférou.

28. února 2018 – Šablony II (02_18_063 ) v PO3

• Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní
družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
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Vyhlášené výzvy od 12. zasedání MV OP VVV

15. března 2018 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II 
(02_18_070) v PO2

• Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory
kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020,
Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“
seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných
pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj
komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European
Fellowships.

Podrobný přehled všech vyhlášených výzev obsahuje příloha č. 1 k prezentaci.

.
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Přehled IPs 
Název projektu

Příjemce 
/ Žadatel

Stav projektu

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) NÚV 1. března 2016 zahájena realizace

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) NIDV 1. března 2016 zahájena realizace

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 
zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)

NÚV 1. května 2016 zahájena realizace

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV/KPSVL) ÚV ČR 1. července 2016 zahájena realizace

Podpora práce učitelů (PPUČ) NÚV 1. prosince 2016 zahájena realizace

Komplexní systém hodnocení (KSH) ČŠI 1. února 2017 zahájena realizace

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib NTK 1. ledna 2017 zahájena realizace

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) NÚV 1. května 2017 zahájena realizace

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A) NÚV 1. května 2017 zahájena realizace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) NIDV 1. dubna 2017 zahájena realizace

Implementace kariérního systému učitelů (IMKA) NIDV
Realizace předčasně ukončena k 31. 
červenci 2017

Prevence a transformace ústavní výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy (PARK)

NÚV
Žádost o podporu nesplnila podmínky 
věcného hodnocení k 19. prosinci 2017

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) NIDV 1. ledna 2018 zahájena realizace

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3 k prezentaci
Přehled organizací zapojených do realizace projektů IPs je v příloze č. 4 k prezentaci
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Stav OP VVV k 30. dubnu 2018 (CZK) 

Prioritní osa Alokace
Projekty s 
vydaným 

právním aktem

Finanční 
prostředky 

proplacené v 
žádostech o 

platbu*

Finanční 
prostředky 

vyúčtované v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky v 
souhrnných 
žádostech 

autorizovaných 
ŘO

Finanční 
prostředky v 
žádostech o 

průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 24 021 450 165 19 052 848 399 6 468 523 663 2 030 598 151 1 985 412 352 1 761 946 050

PO2 – EFRR 9 897 150 916 6 523 163 619 1 015 619 532 81 844 759 62 263 174 1 077 661

PO2 – ESF 8 392 239 657 5 103 251 769 1 364 100 289 291 695 682 247 905 020 125 381 286

PO3 – ESF 21 549 092 610 9 524 343 324 5 320 364 453 1 901 560 530 1 774 379 537 1 430 382 762

PO4 – EFRR 2 486 958 080 1 420 136 100 712 761 628 712 761 628 659 204 924 551 983 126

Celkem EFRR 36 405 559 160 26 996 148 119 8 196 904 823 2 825 204 538 2 706 880 450 2 315 006 837

Celkem ESF 29 941 332 267 14 627 595 093 6 684 464 742 2 193 256 212 2 022 284 558 1 555 764 048

Celkem OP VVV 66 346 891 428 41 623 743 211 14 881 369 565 5 018 460 750 4 729 165 008 3 870 770 885

EU podíl v CZK 62,7% 22,4% 7,6% 7,1% 5,8%
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Stav OP VVV k 30. dubnu 2018 (EUR) 

Prioritní osa Alokace
Projekty s 

vydaným právním 
aktem

Finanční 
prostředky 

proplacené v 
žádostech o 

platbu*

Finanční 
prostředky 

vyúčtované v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky v 
souhrnných 
žádostech 

autorizovaných 
ŘO

Finanční 
prostředky v 
žádostech o 

průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 941 512 519 746 374 597 252 135 153 77 839 123 76 064 486 67 283 216

PO2 – EFRR 388 705 856 256 195 162 39 890 705 3217435,747 2 448 384 42 385

PO2 – ESF 329 572 993 200 400 584 53 548 354 11 430 507 9 710 663 4 895 819

PO3 – ESF 845 321 055 373 058 496 207 950 536 73 679 704 68 684 771 55 157 012

PO4 – EFRR 96 865 960 54 967 367 27 185 791 27 185 791 25 082 394 20 863 581

Celkem EFRR 1 427 084 335 1 057 537 126 319 211 649 108 242 350 103 595 265 88 189 181

Celkem ESF 1 174 894 048 573 459 079 261 498 890 85 110 211 78 395 434 60 052 831

Celkem OP VVV 2 601 978 383 1 630 996 205 580 710 538 193 352 561 181 990 699 148 242 012

EU podíl v EUR 62,7% 22,3% 7,4% 7,0% 5,7%
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Stav N+3 (2018) 

Fond Kategorie regionu N+3 2018
Odhad finančních prostředků 
vyúčtovaných v žádostech o 

platbu k 30.11.2018
% 

EU
 p

o
d

íl v C
ZK

EFRR MRR 5 610 768 059 7 740 034 781 137,9%

EFRR VRR 561 212 849 610 050 633 108,7%

ESF MRR 4 721 059 379 4 362 753 533 92,4%

ESF VRR 329 484 769 213 485 745 64,8%

Celkem OP VVV 11 222 525 056 12 926 324 692 115,2%

Fond Kategorie regionu N+3 2018
Odhad finančních prostředků 
vyúčtovaných v žádostech o 

platbu k 30.11.2018
% 

EU
 p

o
d

íl v EU
R

EFRR MRR 217 711 531 301 036 187 138,3%

EFRR VRR 21 972 826 23 862 274 108,6%

ESF MRR 184 419 776 170 205 715 92,3%

ESF VRR 12 908 240 8 344 806 64,6%

Celkem OP VVV 437 012 372 503 448 981 115,2%
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Plnění odhadu finančních prostředků v 
souhrnných žádostech (EU podíl v CZK)

měsíc/rok
Odhad finančních prostředků v 
souhrnných žádostech  ze dne 

10.1.2018

Skutečnost finančních prostředků 
v souhrnných žádostech  

% plnění

leden 2018 147 682 177 147 682 177 100,0%

únor 2018 395 006 789 463 074 889 117,2%

březen 2018 419 591 418 363 638 781 86,7%

duben 2018 364 143 677 494 694 350 135,9%

Celkem OP VVV 1 326 424 060 1 469 090 197 110,8%
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Výkonnostní rámec

16

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Fond Indikátor
Kategorie 
regionu

Predikce 
naplnění

EFRR

2 40 00 – Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence

VRR

MRR

FINMT – Certifikované prostředky
VRR

MRR



Výkonnostní rámec

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Fond Indikátor
Kategorie 
regionu

Predikce 
naplnění

EFRR

3 06 00 – Pořízené informační zdroje
VRR

MRR

5 27 05 – Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem

VRR

MRR

FINMT – Certifikované prostředky
VRR

MRR
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Výkonnostní rámec
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Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Fond Indikátor
Kategorie 
regionu

Predikce 
naplnění

ESF

6 00 00 – Celkový počet účastníků

VRR

MRR

FINMT – Certifikované prostředky
VRR

MRR



Výkonnostní rámec

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání

Fond Indikátor
Kategorie 
regionu

Predikce 
naplnění

ESF

6 00 00 – Celkový počet účastníků
VRR

MRR

5 17 15 – Počet dětí a žáků Romů 
začleněných do vzdělávání

VRR

MRR

FINMT – Certifikované prostředky
VRR

MRR
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Finanční nástroje 

Proč využívat finanční nástroje

• Snížení přidělených zdrojů v budoucím programovém období

• Přechod od nevratných grantů k efektivnějšímu využívání prostředků 
kohezní politiky formou návratných investic

• Potřeba pilotně otestovat v programovém období 2014 - 2020

Předběžné posouzení využití FN v OP VVV

• Analýza zpracovaná nezávislým subjektem

• Identifikace tržních mezer a potřeb trhu

• Definice rozsahu a zaměření FN + návrh implementační struktury FN
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Finanční nástroje

Předběžné posouzení využití FN v OP VVV

• SC 2.1.1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách 

a jeho relevance pro potřeby trhu práce 

• SC 2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem 

a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

• zaměření mobility, studium v zahraničí, pracovní stáže 

• příjemci studenti vysokých škol, výzkumní pracovníci

• forma zvýhodněný úvěr na dofinancování nákladů 

• alokace cca 450 mil. Kč
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Finanční nástroje
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Implementační struktura zvýhodněný úvěr  

Správce FN hodnotí bonitu 

žadatele a poskytuje úvěr. 

Žadatel získává bezúročný 

úvěr vázaný účelem 

realizace mobility. Správce 

poskytne úvěr na základě 

potvrzení výjezdu 

studenta/postdoca od VŠ 

nebo výzkumné organizace 

ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  převede 

vybranou alokaci na Správce finančního nástroje, 

který je zodpovědný za umístění zdrojů v souladu s 

investiční strategií.

Bezúročný úvěr

Studentská / 

postgraduální mobilita

MŠMT – Řídící orgán 

OP VVV

Správce FN bude vybrán z existujících subjektů na národní úrovni 

(komerční banky).

Žadatel o podporu 

Správce 

finančního 

nástroje

Zdroje na bezúročný úvěr

Implementační struktura



Finanční nástroje
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Popis kroku Časový horizont

Rozhodnutí o podobě a implementační struktuře FN (výběr preferované varianty) 05/2018

Personální zajištění implementace FN na úrovni ŘO 06 - 09/2018

Zahájení příprav pro realizaci VZ na správce FN 05 - 07/2018

Vyhlášení a realizace VZ 08/2018 – 11/2018

Uzavření smlouvy a schválení dalších potřebných dokumentů s poskytovatelem FN 12/2018

Převod první tranše finančních prostředků 1/2019

Začátek čerpání finančního nástroje 02/2019

Průběžné vyhodnocování a poskytování/čerpání FN 02/2019 – 12/2023

Rozhodnutí ŘO o využití finančních prostředků z revolvingu 12/2021 

Otevření možnosti čerpání finančního nástroje ze zbylých 

zdrojů OP VVV a prostředků z revolvingu 

01/2022

Splácení úvěrů ze strany žadatelů (účastníků mobilit) 10/2020 – 10/2031

Závěrečné vyhodnocení a uzavření finančního nástroje 

(rozhodnutí o nástupnickém fondu/nástroji)

12/2031 – 03/2032



Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: hlavní Plánovací komise programu

Datum konání: 29. ledna 2018

Program:

• Projednání a schválení úprav Harmonogramu 2018

• Vyhodnocení vyhlášených výzev OP VVV od roku 2015
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO1, PO2

Datum konání: 15. února 2018

Program:

• Představení výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-
IF II 

• Představení výzvy Smart Akcelerátor II
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO3

Datum konání: 9. března 2018

Program:

• Věcný záměr výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II
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Projednání metodiky výběru operací

a hodnoticích kritérií pro výzvy:
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Smart Akcelerátor II
Podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6
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Smart Akcelerátor I 

Evaluace výzvy Smart Akcelerátor I (řízené rozhovory s politickou reprezentací; dotazníky 
pro realizátory projektů)

• Výsledky - podařilo se zejm.: 

• posílit kapacity pro rozvoj VaVaI a směrování k inteligentní specializaci v krajích

(nárůst prostředků, personální kapacity, koncentrace know-how, ukotvení

organizačních struktur, nárůst kvalifikovaných služeb a na míru šitých intervencí);

• sbírat informace o daném prostředí, jeho potřebách a potenciálu;

• síťovat inovační aktéry, facilitovat vznik nových projektů spolupráce;

• vzbudit/posílit zájem politické reprezentace a dalších stakeholderů o aktivity

na podporu inovačního prostředí (včetně nárůstu financí z krajských rozpočtů).
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Smart Akcelerátor I
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MSK KVK KHK JMK OLK LBK JCK ZLK SČK PLK ÚSK PAR

Zahájené aktivity/projekty/operace z krajské RIS3

Zahájené typové aktivity/projekty/operace s přímými účastníky či uživateli výstupů  - firmy

Zahájené typové aktivity/projekty/operace s přímými účastníky či uživateli výstupů  - výzkumné organizace

Zahájené typové aktivity/projekty/operace s přímými účastníky či uživateli výstupů  - veřejné organizace 
(mimo výzkumné organizace), např.  školy, obce/města, …

Rozsah zahájených intervencí z krajských RIS3 strategií a kdo z nich nejvíce benefituje 



Smart Akcelerátor II 

Představení výzvy:

• Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích ČR rozvoj výzkumného

a inovačního prostředí v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií

pro inteligentní specializaci České republiky („Národní RIS3 strategie“)

a jejími krajskými přílohami
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Smart Akcelerátor II

Představení výzvy:

• Výzva věcně navazuje na stávající výzvu (č. 02_15_004) Smart Akcelerátor

(„SmAccI.“) a je zaměřena na podporu budování a rozvoje kapacit, organizačních

struktur a know-how na úrovni jednotlivých krajů potřebných pro podporu/rozvoj

VaV a inovací a pro kvalitní řízení procesu „entrepreneurial discovery“ („EDP“).

• EDP = proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí = proces

sdružující soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor

a další klíčové místní aktéry; staví na silných stránkách a konkurenčních

výhodách každého regionu; jeho prostřednictvím mohou RIS3 strategie uvolnit

ekonomickou transformaci potřebnou k posílení konkurenceschopnosti

založené na znalostech.
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Smart Akcelerátor II 

Alokace:

• 550 000 000 Kč

• Min. 5 000 000 Kč na jeden projekt

• Max. - bude upřesněno na základě probíhajícího šetření absorpční kapacity

Žadatelé:

• Vyšší územní samosprávné celky

Partnerství:

• Žadatelé mohou podat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem,
kterým je specializovaný subjekt zabývající se podporou výzkumu, vývoje
nebo inovací, u něhož se kraj (žadatel) podílí na jeho řízení.
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Smart Akcelerátor II 

Cílová skupina:

• pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI,

• pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol,

• pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru,

• studenti VŠ, studenti VOŠ,

• žáci MŠ, ZŠ, SŠ, zájemci o studium na VŠ, 

• pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci 
vědy,

• pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství,

• účastníci celoživotního vzdělávání. 
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Smart Akcelerátor II 

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Aktivita č. 2: Základní tým – cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové
kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3 především
prostřednictvím výkonné jednotky, zajistit její stabilizaci a další rozvoj adekvátně
potřebám inovačního prostředí v kraji.

Aktivita č. 3: Vzdělávání – cílem aktivity je rozvíjet kompetence členů realizačního
týmu a dále kompetence odborníků z řad krajských stakeholderů/aktérů
a pracovníků veřejné správy, kteří jsou zapojeni do krajského partnerství pro
řízení krajské RIS3 strategie a pro podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji
nebo kteří jsou zapojeni do realizace strategických intervencí/projektů
naplňujících krajskou RIS3 strategii.

Aktivita č. 4: Mapování a analýzy – cílem aktivity je sledovat a vyhodnocovat vývoj
inovačního prostředí v kraji a zjišťovat jeho potřeby a potenciál.
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Smart Akcelerátor II

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 5: Asistence – podpoří přípravu strategických projektových
záměrů/strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s Národní RIS3
strategií a její krajskou přílohou a mohly být v podobě projektové žádosti podány
do relevantní výzvy vhodného programu podpory na národní či evropské úrovni,
případně byly připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní
prostředky nositele aj.).

Aktivita č. 6: Twinning – umožní prostřednictvím partnerské spolupráce
s vybraným zkušeným zahraničním partnerským subjektem v rámci zemí ERA
detailní seznámení s aktivitami a zkušenostmi daného zahraničního subjektu
a pomocí společných aktivit zajistí osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak,
aby mohl být využit v podmínkách kraje/krajů ČR. Nebudou podporovány
nástroje, které již uspokojivě fungují na regionální úrovni v ČR. Je však možné
podpořit zásadní vylepšení nástroje, který již v ČR existuje a je využíván.
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Smart Akcelerátor II

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 7: Pilotní ověřování – umožní ověřit, zda intervence/podpůrný
nástroj a související nastavení podmínek a pravidel bude funkční, včetně
ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace
intervence/podpůrného nástroje, a pilotně ověřit zájem cílové skupiny
o intervenci/podpůrný nástroj.

Aktivita č. 8: Marketingová a komunikační strategie kraje – slouží k posilování
komunikace a marketingu inovačního systému kraje směrem dovnitř i vně
daného regionu včetně zahraničí, a to nastavením místního modelu řízení
marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí,
přípravou či aktualizací marketingové/komunikační strategie
a marketingového/komunikačního plánu inovačního systému kraje a jejich
realizací.
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Smart Akcelerátor II

Synergické/komplementární vazby

• Synergie – nerelevantní

• Komplementarita

• Výzva je komplementární s SC4 PO1 (aktivity na podporu strategického
řízení VaVaI na národní úrovni – momentálně však realizováno
z národních prostředků)

• (Výzva je komplementární s předcházející výzvou č. 02_15_004 Smart
Akcelerátor, na niž věcně i časově navazuje – jde však o shodný SC).
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Smart Akcelerátor II 

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení

Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF

• Relevantní zejm. s ohledem na aktivity Vzdělávání, Twinning
a Marketingová a komunikační strategie kraje (případně další dílčí
činnosti související s realizací ostatních aktivit)

• U aktivit Vzdělávání a Twinning omezeno na země ERA
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ESF výzva pro vysoké školy II
Podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.5
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ESF výzva pro vysoké školy II 

Představení výzvy:

Cílem výzvy je podpora vysokých škol v oblastech:

- Zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí
do studijních programů.

- Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském
vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů.
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ESF výzva pro vysoké školy II 

Alokace:

1 mld. Kč

Žadatelé:

Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.

Partnerství:

Není podmínkou, je umožněno.
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ESF výzva pro vysoké školy II 

Cílová skupina:

SC 1:

- studenti vysokých škol.

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol,

SC 2:

- studenti vysokých škol,

- žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-ekonomický
status, zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují
překážky pro přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného
uplatnění na trhu práce,

- žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole,

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.
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ESF výzva pro vysoké školy II 

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu.

Podporované aktivity:

SC 1

Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy.

Aktivita č. 3: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských
a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe.

Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy.
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ESF výzva pro vysoké školy II 

SC 2

Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro
studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.
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ESF výzva pro vysoké školy II 

Synergické/komplementární vazby

Synergie – nerelevantní

Výzva je komplementární s PO3 IP 1 SC 4 v oblasti vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a s PO2 IP 2 SC 1 ve vazbě Podpora VŠ v OP VVV.
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ESF výzva pro vysoké školy II 

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu 
– viz podkladové materiály

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Věcné hodnocení
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ERDF výzva pro vysoké školy II
Podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.6
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ERDF výzva pro vysoké školy II 

Představení výzvy:

Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím doplňkové investiční podpory
intervencí ESF výzvy pro vysoké školy II.

49



ERDF výzva pro vysoké školy II 

Alokace:

1,5 mld. Kč

Žadatelé:

Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.

Partnerství:

Není podmínkou, je umožněno.
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ERDF výzva pro vysoké školy II

Omezení výzvy: 

Každá žádost o podporu bude doplňovat žádost o podporu komplementární
výzvy ESF pro vysoké školy II.
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ERDF výzva pro vysoké školy II 

Cílová skupina:

- studenti vysokých škol,

- žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole,

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.
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ERDF výzva pro vysoké školy II 

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu.

Podporované aktivity:

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky.

Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí.

Aktivita č. 4: Informační zdroje pro výuku.
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ERDF výzva pro vysoké školy II 

Synergické/komplementární vazby

Synergie – nerelevantní

Výzva je komplementární v rámci PO2 IP 1 SC 1 a SC 2
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ERDF výzva pro vysoké školy II

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu 
– viz podkladové materiály

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

• Věcné hodnocení

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení
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Celoživotní vzdělávání na vysokých školách
Podkladové materiály č. 2.4.1 až 2.4.5
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Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

Představení výzvy:

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe

aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního

vzdělávání.
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Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

Alokace: 

200 mil. Kč

Maximální výše výdajů:

de minimis

Žadatelé:

Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

pozdějších předpisů.

Partnerství:

Není umožněno.



Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

Cílová skupina:

- účastníci celoživotního vzdělávání,

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.



Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu.

Podporované aktivity:

Aktivita č. 2: Zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro programy
celoživotního vzdělávání.

Aktivita č. 3: Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných
na výkon povolání.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 4: Podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního
vzdělávání na úrovni instituce.



Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

Synergické/komplementární vazby

Synergie – nerelevantní

Výzva je komplementární v rámci PO2 IP 1 SC 4.



Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu 
– viz podkladové materiály

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Věcné hodnocení



Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2017 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3
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Výroční zpráva OP VVV za rok 2017 

• ŘO OP VVV prostřednictvím Výroční zprávy informuje o stavu a pokroku 
v implementaci operačního programu za uplynulý rok 2017

• Struktura zprávy je v souladu s požadavky Evropské komise, je zpracovávána
v předdefinovaných formulářích v MS2014+

• Součástí VZ OP VVV 2017 je i shrnutí pro veřejnost, které bude
po schválení zprávy EK zpřístupněno na webových stránkách

• Zpráva byla projednána a schválena poradou vedení MŠMT dne 10. dubna
2018

• Připomínky členů MV byly vypořádány – viz připomínkové listy v podkladech

• Po projednání a schválení na zasedání Monitorovacího výboru OP VVV bude
zpráva elektronicky odeslána Evropské komisi ke schválení prostřednictvím
informačního systému SFC2014



Revize dokumentu OP VVV
Podkladové materiály č. 3.2.1 až 3.2.4
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Schválení 1. revize dokumentu OP VVV 

Změny projednávané na: 7., 10. a 11. zasedání MV OP VVV

Předloženo EK: 21. prosince 2017

Schváleno EK: 21. března 2018



Návrh 2. revize dokumentu OP VVV  

Řídicí orgán předkládá návrh revize Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání v těchto oblastech: 

• vnitřní realokace ESF a EFRR,

• úprava výkonnostního rámce v prioritní ose 2 (ESF a EFRR) s dopadem 
na výkonnostní rámec v prioritní ose 3 (ESF).

Plán předložení revize EK do konce června 2018.

Vnitřní realokace – alokace pro více rozvinuté regiony 

• ve výši 30 mil. EUR (EU podíl) z PO2 EFRR VRR do PO1 EFRR VRR,

• ve výši 22 mil. EUR (EU podíl) z PO2 ESF VRR do PO3 ESF VRR.



Návrh 2. revize dokumentu OP VVV

Úprava výkonnostního rámce v prioritní ose 2 (ESF a EFRR) s dopadem
na výkonnostní rámec v prioritní ose 3 (ESF)

Zdůvodnění:

• Implementace novely (zákon č . 137/2016 Sb.) vysokoškolského zákona,
která vstoupila v účinnost dne 1. 9. 2016

• Článek 5 (1) Prováděcího nařízení komise(EU) č. 215/2014

• Článek 70 Obecného nařízení a Článek13 Nařízení ESF (kategorie 
regionů)



Návrh 2. revize dokumentu OP VVV

ESF VR PO 2 2018

• finanční indikátor – ŘO navrhuje úpravu rozpadu VR ESF mezi PO2
a PO3 v poměru 20 % v PO2 a 80 % v PO3, a to shodně pro obě kategorie
regionů; plnění pravidla N+3 není touto úpravou nijak ohroženo;

• 6 00 00 Celkový počet účastníků – ŘO navrhuje snížení dosažené
hodnoty milníku v roce 2018, a to v rozpadu na 178 osob ve VRR
a 1 522 osob v MRR.

• 5 21 00 Počet podpořených produktů – přidání nového výstupového
indikátoru 5 21 00 Počet podpořených produktů do výkonnostního
rámce v PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
do VR v PO2, který vhodně doplňuje sledování rozvoje lidských zdrojů
v oblasti VŠ a VaV. Hodnoty milníku v roce 2018 navrhuje ŘO v rozpadu
na 30 produktů ve VRR a 300 produktů v MRR.



Návrh 2. revize dokumentu OP VVV

EFRR VR PO 2 2018

• 5 27 05 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou,
rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu
pro výuku spojenou s výzkumem – ŘO navrhuje snížení hodnoty
milníku v roce 2018 na 1 900 studentů ve VRR a zachování hodnoty
11 300 studentů v MRR;



Pololetní vyhodnocení
strategického realizačního plánu na rok 2018 (SRP)

Podkladové materiály č. 3.3.1 až 3.3.3

Přehled všech dosud vyhlášených výzev je v příloze č. 1
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Pololetní vyhodnocení strategického 
realizačního plánu na rok 2018  

Zpracováno ve dvou verzích:

• vygenerováno z MS2014+ (podkladový materiál č. 3.3.3)

• mimo MS2014+ s využitím relevantních a ověřených dat ze sestav
z MS2014+ (podkladový materiál č. 3.3.2)
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Informace o závěrech a doporučeních 
Prvních průběžných zpráv z evaluací 

IPs (SRP, KIPR, P-KAP, IKV)
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Evaluace koncepčních a systémových projektů 
z výzev PO3

• Akční plánování a strategické řízení v území a na školách (IPs P-KAP, SRP, projekty
MAP a KAP)

• IPs KIPR

• IPs IKV

Cíl:

• Průběžné kvalitativní a kvantitativní hodnocení IPs – plnění vytyčených cílů

• Hodnocení příspěvku IPs ke koncepčnímu řešení

• Poskytnutí zpětné vazby ŘO, realizátorům, EK ….

Metody

• Obsahová analýza podkladů, terénní šetření (dotazníky, rozhovory, pozorování)
u realizátorů projektů, cílových skupin

Zprávy z evaluace: 1. průběžná zpráva v připomínkách, představena na PSE OP VVV
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Hlavní závěry z evaluace Akčního plánování 
a strategického řízení v území a na školách

Souvislost KAP s potřebami zjištěnými v daném území

Hlavní závěry: 

• Rozdíly mezi kraji v preferencích škol byly jen minimální

• Jednotlivé KAP míří jak na preferovaná, tak méně preferovaná opatření/překážky
(nelze vysledovat souvislost)

• Existují případy, kdy školami identifikované opatření jako potřebné se do KAP
nepromítlo

• Značná volnost krajů při definování potřeb a cílů

» rozdílný přístup krajů k identifikaci potřeb/cílů (mnohdy zaměňovány)

» roztříštěnost navržených opatření/aktivit mezi kraji (nelze vždy vyčíst k čemu
opatření přispívá – v KAP velmi často atomizováno)

» rozdílná míra detailu při identifikaci potřeb a cílů

• Doporučení: Nastavit jednotněji postup a strukturu výstupů pro KAP II
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Reflexe MAP v KAP

• tvorba KAP časově předběhla tvorbu MAP, tj. do strategie KAP jako
takové nebylo možné MAP zahrnout

Ale

• finalizace metodiky pro předávání údajů z MAP do KAP na základě
konsenzu hlavních aktérů (NÚV, NIDV, KAP)

• předávání údajů z MAP do KAP je nyní nastaveno

• zástupci MAP a KAP se setkávají na příslušných platformách
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Povědomí cílových skupin o koncepci systémových 
projektů a komplexního řešení akce KLIMA

• členové vedení MŠ a ZŠ mají vysoké povědomí o realizovaných
projektech v oblasti vzdělávání (u pedagogů je povědomí nižší)

• cíle akce KLIMA jsou dle vedení MŠ a ZŠ naplňovány (dle 87 až 99 %
členů vedení školy v závislosti na cíli)

• vysoké povědomí o projektech šablon (přes 90 % členů vedení škol)
a projektu SRP (kolem 80 % členů vedení MŠ a ZŠ), projekt KAP zná přes
90 % členů vedení SŠ, o projektu KSH ví kolem 80 % členů vedení škol

• převažovala shoda nad tím, že informačních zdrojů je dostatek,
a nedostatek informací nepředstavuje pro drtivou většinu respondentů
problém (informační tok by měl být naopak spíše koncentrovaný)
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Povědomí cílových skupin o koncepci systémových 
projektů a komplexního řešení akce KLIMA

• polovina pedagogů nepodílejících se na vedení MŠ a ZŠ o akci KLIMA ani
o aktivitách s ní spojených neví

• kolem 40 % ředitelů a zástupců vedení MŠ a ZŠ, dle svého vyjádření,
nezná ani pojem „akce KLIMA“ ani jeho cíle

• uplatňování sumativních i formativních forem hodnocení je dle zástupců
MŠ a ZŠ nejméně naplňovaným cílem akce KLIMA (naplnění či částečné
naplnění s aktivitami směřujícími ke zlepšení indikovalo přibližně tři
čtvrtiny zástupců vedení MŠ a ZŠ)
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Povědomí cílových skupin o koncepci systémových 
projektů a komplexního řešení akce KLIMA

Povědomí vedení MŠ a ZŠ o projektech OP VVV (N=1113)
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Další závěry

Sebehodnocení

• sebehodnocení bylo pro členy projektových týmů IPs přínosem zejména
z hlediska reflexe stávajícího stavu a podpory diskuse mezi členy
projektových týmů

• polovina až tři čtvrtiny manažerů MAP (v závislosti na konkrétních
zjišťovaných přínosech) vidí v sebehodnocení přínos

• u IPs je sebehodnocení prováděno průběžně i ve vazbě na realizované
aktivity a v rámci klíčové aktivity evaluace

• manažeři MAP by uvítali, aby se s výstupy dále pracovalo i na půdě
MŠMT a sami žádají o reflexi
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Hlavní závěry z evaluace KIPR
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Metodická podpora

Metodická podpora pro práci s Plánem pedagogické podpory je pedagogickými
pracovníky hodnocena pozitivně

• V intenzivní variantě ke dni 31. ledna 2018 podporováno 64 škol (aktuálně 
75 škol)

• Nejlépe hodnoceno vzdělávání (90 %), metodická podpora na webu (70 %)

• Existence zapojených škol, které nevyužívají žádnou z forem podpory (jsou 
zdrojem dat a příkladů dobré praxe)

Existence rizika nízkého dopadu metodické podpory pro práci s Plánem
pedagogické podpory pro širší okruh škol

• Nízká návštěvnost metodického webu 

• Není plně využit potenciál zapojených škol 
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Vzdělávání

Vzdělávání v rámci projektu je hodnoceno pozitivně

• K naplnění očekávání došlo 

» u účastníků školení (90 % respondentů) 

» u vedoucích pracovníků (100 % respondentů)

• Návrhy na zlepšení: zařazení více příkladů z praxe, interaktivní řešení
některých specifických či sporných příkladů

Vzdělávací moduly (9 tematických modulů)

• U modulu „Sebezkušenostní aktivity“ zatím neproběhlo žádné školení

• V modulu „Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí“ proběhlo
zatím jedno školení.
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Spolupráce

1. Odborný panel hodnocen spíše neutrálně

Plně nevyužit potenciál zahraničních odborníků

Znalost komplementárních projektů

• U užšího realizačního týmu vyšší než u členů metodické sítě

Spolupráce s komplementárními projekty 

• Přínos pro většinu členů realizačního týmu zejm. pro přenos dobré praxe

• Polovina členů realizačního týmu nespatřuje žádné bariéry

• Identifikované bariéry: neúměrně zvýšená administrativa, náročnější
koordinace provázaných aktivit, nutnost kombinovaného vykazování,
problematické sdílení úvazků
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Další závěry

Průběžné sebehodnocení

• Na sebehodnocení se podílí většina členů užšího realizačního týmu a
metodické sítě ŠPZ (méně pak Metodická síť pro školy)

• Sebehodnocení vnímáno jako přínosné

• Znalost Sebehodnotící zprávy je nižší

Personální stabilita realizačního týmu
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Hlavní závěry z evaluace IKV
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Přinos projektu v podpořených lokalitách

• Pracovní skupiny pro vzdělávání probíhají v souladu s nastaveným plánem

• Setkávání a diskuse kvalitní a podnětné pro podporu a rozvoj inkluzivního 
vzdělávání

• Školám se daří směřovat k inkluzivnímu vzdělávání i zapojovat děti 
ze sociálně vyloučených lokalit do výuky

• Spokojenost s metodickou činností ASZ (příprava projektů, koordinace 
spolupráce)

• Mírně negativní hodnocení u změn postojů aktérů v obcích 
k problematice inkluzivního vzdělávání

Doporučení: zvýšit kredit nových lokálních konzultantů
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Průběh terénního šetření

• Každoroční opakování (4 roky, 30 obcí, 270 rozhovorů)

• Aktuálně realizováno 56 rozhovorů se zástupci obce, škol, NNO, expertů, 
OSPOD aj. v 18 obcích

• Rozhovory 

• Vychází z cílů a aktivit projektu 

• Sledují 15 parametrů/okruhů – průběh podpory inkluzivního 
vzdělávání 
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Spolupráce

• Bariéry: (koordinace provázaných aktivit, zvýšená administrativa)
• Přínosy: (přenášení dobré praxe, podnětný brainstorming a prosazování 
systémových změn)

 Doporučení: ASZ a realizátoři ostatních IPs: Předávat a sdílet informace 
o působení projektů

• Probíhá, povědomí a znalost navazujících projektů  
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Další závěry

Průběžné sebehodnocení

• Sebehodnotící zprávu zpracovává menší část realizačního týmu

• Z hlediska přínosů je zpracovateli vnímána rozporuplně 

 Doporučení: Zvážit sdílení Průběžných sebehodnotících zpráv mezi dalšími 
členy realizačního týmu
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Informace o realizaci IPs:
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Národní centrum pro elektronické informační zdroje -
CzechElib – NTK

+ příloha k prezentaci č. 5
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Projekt a reportované období

• Název projektu Národní centrum pro elektronické 
informační zdroje

• Zkrácený název projektu CzechELib

• Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542

• Realizátor Národní technická knihovna

• Rozpočet projektu 1 296 971 223,63 Kč

• Harmonogram projektu 1. ledna 2017 - 31. prosince 2022

• Reportované období 1. září 2017 – 31. března 2018
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Provoz odboru 7 CzechELib NTK

Naplnění ve sledovaném období:

• FTE 16,6 - z toho 4 pozice administrativního charakteru a 12,6 pozice 
odborného charakteru

Stanovený cíl / výstup:

• Smluvní zajištění vztahu NTK a členských institucí

Naplnění ve sledovaném období:

• Uzavření 112 smluv o centralizovaném zadávání s členskými institucemi 
na podpořené EIZ 

• Příprava vzorové smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ pro členské 
instituce
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Smluvní zajištění vztahu NTK a poskytovatel EIZ

Naplnění ve sledovaném období:

• Vedení tržních konzultací s vydavateli EIZ, získání cenových nabídek

• Získání exkluzivit od vydavatelů EIZ či k nim určeným dodavatelům EIZ

• Doporučení poradního orgánu vlády ČR s jednacím řízením bez uveřejnění

• Vytvoření vzorové licenční smlouvy s jednotnými pravidly

• Uveřejnění 18 veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění
na zajištění a zpřístupnění EIZ vč. ex-ante kontroly výzev ŘO OP VVV

• Vedení vyjednávání s poskytovateli EIZ k cenám a licenčním podmínkám

• Kontrola nabídek před uzavíráním smluv, vč. interim kontroly ŘO OP VVV
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Výběr EIZ, které získají podporu z projektu

Naplnění ve sledovaném období:

• Vícekolové hlasování členských institucí k výběru EIZ 2018+

• Výběr a doporučení EIZ k podpoře Odbornou radou projektu, schválení 
Řídicím výborem projektu

• Seznam EIZ k podpoře od roku 2018, seznam uživatelů EIZ 

Stanovený cíl / výstup:

• Metodiky a pravidla

Naplnění ve sledovaném období:

• Metodika pro výběr EIZ, Metodika čerpání podpory 

• Pravidla pro stanovení zálohové platby na rok 2018
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs
Stanovený cíl / výstup:

• Systém informační podpory

Naplnění ve sledovaném období:

• Testování pilotního systému pro výběr a pořízení EIZ

• Příprava zadávací dokumentace pro Electronic Records Management
System (ERMS) modul a Statistický modul

• Příprava zadávací dokumentace na HW zajištění SW modulů pro správu
EIZ

• Provozování webu CzechELib www.czechelib.cz

• Odborná setkávání s členskými institucemi a jejich reprezentacemi,
setkávání Odborné rady projektu, Řídicího výboru, prezentace projektu
na Výroční konferenci OP VVV a zastupování projektu na tuzemských
a mezinárodních akcích
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Ostatní aktivity:

• Spolupráce s ŘO OP VVV na veřejnosprávní kontrole

• Spolupráce s firmou Ernst&Young, která pro ŘO OP VVV provádí evaluaci
projektu

• Příprava, odevzdání a vypořádání 2 Zpráv z realizace a 3 Žádostí o platbu

• Předložení a schválení 12 změn v projektu, z toho 7 podstatných změn
a 5 nepodstatných změn

• Schválení povinné dokumentace projektu CzechELib dle metodiky
PRINCE2

• Vyhlášení a uzavření veřejných zakázek na právní podporu projektu, HW
vybavení projektového týmu a propagační předměty
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Ukončení vyjednávání a uzavření všech smluv s poskytovateli EIZ 2018+

• Uzavření smluv s členskými institucemi na EIZ 2018+

• Zjištění potřeb a hlasování členských institucí k pořízení EIZ 2019+

• Zahájení tržních konzultací a veřejných zakázek na EIZ 2019+

• Zahájení veřejných zakázek na Electronic Records Management System
(ERMS) modul a Statistický modul

• Vytvoření Metodiky pro vyjednávání licencí, Metodiky pro pořizování
a provozování EIZ, Metodika pro vyhodnocování uživatelských statistik
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Kontaktní osoby

• Martin Svoboda, ředitel NTK

martin.svoboda@czechelib.cz

• Jiří Burgstaller, projektový manažer

jiri.burgstaller@czechelib.cz

Národní technická knihovna

• Technická 6/2710, 160 80, Praha 6, Česká republika

• +420 232 002 535, info@czechelib.cz, www.czechelib.cz
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Komplexní systém  hodnocení (KSH) – ČŠI
+ příloha k prezentaci č. 6
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Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Výstupy za sledované období

Národní zpráva o výsledcích šetření PIRLS 2016 Publikace k uvolněným úlohám z šetření PISA 2015
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Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Výstupy za sledované období

Publikace k uvolněným úlohám z šetření PISA 2015

• Zpráva o přípravě a realizaci pilotního šetření PISA 2018

• Zpráva o přípravě a realizaci pilotního šetření TALIS 2018

• Zpráva o přípravě a realizaci předpilotního šetření TIMSS 2019

Národní zpráva o výsledcích šetření PIRLS 2016

• Národní databáze výsledků šetření PIRLS 2016

• Mezinárodní databáze výsledků šetření PIRLS 2016

• Koncepční rámec šetření PIRLS 2016

105



Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Výstupy za sledované období
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Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Výstupy za sledované období

• Mezinárodní konference k indikátorům 
spravedlivosti vzdělávacích systémů v zahraničí

• Regionální informační panely (Praha, Olomouc)

• Semináře pro odbornou veřejnost k výsledkům 
PIRLS 2016

• Informační seminář o projektu pro zaměstnance ČŠI
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Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Výstupy za sledované období

• Soubor vzdělávacích programů pro prezenční
vzdělávání

• Prezenční příprava lektorů

• Prezenční vzdělávání pedagogických pracovníků 
(2 969 učitelů)
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Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Výhled do dalšího sledovaného období

• Dokončení prezenčního vzdělávání pedagogických pracovníků škol
a zaměstnanců ČŠI v mobilních vzdělávacích centrech pro školní rok
2017/2018 a příprava vzdělávání pro školní rok 2018/2019 zaměřeného
na čtenářskou gramotnost (PIRLS 2016) podzim 2018 – 1 000 učitelů

• Dokončení komplexní analýzy dostupnosti datových zdrojů a jejich
upotřebitelnosti a analýzy zahraničních systémů sběru dat

• Příprava podzimního běhu realizace regionálních informačních panelů (7)

• Průběžné práce na přípravě jednotlivých klíčových výstupů podle
stanovených harmonogramů
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Projekt Komplexní systém hodnocení – informace 
České školní inspekce

Děkuji za pozornost.

Mgr. Tomáš Zatloukal

ústřední školní inspektor

tomas.zatloukal@csicr.cz
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Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. 
Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání  

- metodická podpora (APIV A) – NÚV
+ příloha k prezentaci č. 8
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Projekt APIV A – informace od realizátora IPs

DC 1 – Monitorovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzděláván 
a navrhovat a ověřovat možnosti řešení

• Zvolena varianta mixed model designu šetření (simultánní QUAL–QUAN)

• Realizován předvýzkum kvalitativního šetření, vybrána technika šetření
(focus groups – CS: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ a vedení školy a specialisté
realizující podporu zavádění inkluze ve škole), stanoven postup šetření
ve škole

• Připravováno kvalitativní a kvantitativní šetření

Naplnění ve sledovaném období:

• Připravena zpráva z předvýzkumu v 6 školách 

• Zpracovány vzorce uvažování škol o společném vzdělávání
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Projekt APIV A – informace od realizátora IPs

DC 2 – Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného 
(inkluzivního) vzdělávání

• Nastavena kritéria výběru lektorů

• Zpracována koncepce programů DVPP a harmonogram tvorby
vzdělávacích modulů včetně definovaných témat modulů

• Uskutečněn odborný panel na téma Podpora profesních kompetencí PP
pro společné vzdělávání

Naplnění ve sledovaném období:

• Realizováno pilotní ověření 13 vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu
pedagogických pracovníků mateřských, základních, středních a vyšších
odborných škol a vedoucí PP (tzv. management škol)

• Proškoleno 46 lektorů (někteří ve více modulech)
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Projekt APIV A – informace od realizátora IPs

DC 3 – Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka

• Definovány bližší charakteristiky dvou připravovaných diagnostických
testů a jejich subtestů

• Identifikovány nejběžnější komunikační situace žáků

• Komunikace s ČŠI o možnosti využití elektronického testového prostředí
ČŠI

• Nastaveny otázky pro monitoring realizace podpůrných opatření pro žáky-
cizince na středních školách

Naplnění ve sledovaném období:

• Vytvořen první obecný návrh formátu testu pro 3.-5. třídu ZŠ a pro
2. stupeň ZŠ
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Projekt APIV A – informace od realizátora IPs

DC 4 – Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 - B2

• Přeobsazena pozice koordinátora klíčové aktivity

• Upraven harmonogram dílčích činností s důrazem na co nejmenší dopad
z hlediska času

• Navázána spolupráce s odborným oponentem projektu Mgr. Petrem
Vysučkem

Naplnění ve sledovaném období:

• Specifikován předmět plnění veřejné zakázky
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Projekt APIV A – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Pilotáž nástroje kvantitativního šetření a příprava plánu kvalitativního
šetření

• Realizace pilotních ověření vzdělávacích modulů pro PP (předběžně cca 17
modulů), zpracování metodických materiálů a recenzních posudků

• Detailní specifikace receptivních a produktivních dovedností pro žáky 3.-5.
tříd ZŠ a žáky 2. stupně ZŠ

• Realizace monitoringu pedagogické realizace podpůrných opatření pro
žáky-cizince

• Konzultace věcného záměru VZ na Vytvoření referenčního rámce pro
český znakový jazyk, vyhlášení VZ a výběr dodavatele

• Realizace 4 odborných panelů, příprava konference projektu
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Odborný panel ke KA 2
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Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 
(APIV B) – NIDV

+ příloha k prezentaci č. 9
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským 
zařízením přímo v regionu - každém kraji ČR 

Naplnění ve sledovaném období:

• personálně jsou centra podpory obsazena 

• byly vytvořený metodické materiály pro různé typy činností (oslovování
a jednání se školami, správa databáze klíčových aktérů, konzultace pro
odbornou i laickou veřejnost, organizace informačních seminářů)

• činnost center podpory je průběžně monitorována a vyhodnocována
v rámci jasně nastavených procesů
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• krajská síť škol a školských zařízení

Naplnění ve sledovaném období:

• pokračuje nábor škol do krajské sítě škol a školských zařízení

• síť obsahuje 302 nasmlouvaných škol nebo školských zařízení (tj. 89 %
plánovaného počtu)

• v závislosti na náboru pokračuje vstupní popis stavu a podmínek škol

• osloveno v něm bylo 256 škol ve dvou fázích šetření, z toho ukončený
sběr dat má 206 subjektů, které mohou pokračovat vstupním interview
cíleným k nastavení odběru produktů projektu
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• vzdělávací program pro členy Národního týmu kvalitních lektorů
a konzultantů pro společné (inkluzivní) vzdělávání

Naplnění ve sledovaném období:

• vzdělávací program byl vytvořen a bylo zahájeno proškolování lektorů
v lektorských dovednostech
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Proškolení koučové a mentoři

Naplnění ve sledovaném období:

• vzdělávací program přípravy mentorů byl vytvořen, mentoři proškoleni
a individuální mentorská podpora na školách zahájena

• z organizačních důvodů je tým mentorů proškolených v rámci projektu
průběžně doplňován také o další zkušené mentory

• veřejná zakázka Odborný výcvik koučů byla vyhlášena a následně zrušena,
v 04/2018 plánujeme VZ vyhlásit opětovně

• tým koučů k proškolení byl sestaven
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Prezenční a distanční vzdělávání pro zástupce cílových skupin

Naplnění ve sledovaném období:

• akreditovány programy pro pedagogy a management škol 

• zahájena realizace vzdělávání ve školách v krajské síti

• realizována změna rozsahu - programy pro veřejnou správu připravovány
v APIV B, program pro samosprávu připraven
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Informační a osvětová kampaň  

Naplnění ve sledovaném období:

• realizováno 22 informačních (motivačních) seminářů ve 12 krajích ČR

• Spuštění webu projektu na www.inkluzevpraxi.cz a FB skupiny
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Odborná platforma společného vzdělávání

Naplnění ve sledovaném období:

• k 31. březnu 2018 proběhly čtyři zasedání odborné platformy

• členové vytvořili návrh tezí pro budoucí plán APIV na období 2019 – 2020
a stanovila hlavní milníky jednotlivých cest budoucího plánu, které jsou
dále rozpracovány, zapojena síť expertů
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Projekt "APIV B" – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Školení koučů 

• Poskytování vzdělávací, mentorské, koučovací, poradenské podpory
ve školách

• Realizace činností Center podpory pro společné vzdělávání pomáhající
školám a školským zařízením přímo v regionu

• Doplnění krajské sítě škol a školských zařízení do cílového počtu

• Zasedání Odborné platformy společného vzdělávání, odevzdání návrhu
APIV na období 2019 – 2020

• Příprava Beta verze Interaktivní databáze společného vzdělávání

• Spolupráce s dalšími projekty - IPs a IPo
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Informační seminář, Praha - březen 2018
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Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně 
vyloučenými lokalitami (IKV) – ÚV ČR

+ příloha k prezentaci č. 6

129



Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Základní údaje projektu Inkluzivní vzdělávání:

• Realizuje Agentura pro sociální začleňování,  Úřad vlády ČR

• Zahájení realizace 1. července 2016 – konec 30. dubna 2022

• Rozpočet: 228 819 380 Kč

• Reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586

• Reportované období: 1. září 2017 – 31. března 2018

• Stav čerpání (kumulativně): 41 360 000 Kč (nejbližší finanční milník
45 995 144 Kč, dle aktuálních predikcí bude splněn)
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Naplňování dílčích cílů projektu:

Hlavním cílem projektu je v do projektu zapojených obcích dosáhnout
uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro
dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu
na lokální úrovni.

Dílčí cíle (DC):

» DC 1 Budování kapacity pro odbornou a metodickou podporu v území –
výjezdní zasedání realizačního týmu s cílem sběru podnětů z území
a přípravu plánu pro vznik metodických materiálů, realizační tým
rozšířen o metodika odpovědného za přípravu metodických výstupů,
realizováno

» DC 2 Podpora změny postojů aktérů v území k IKV – 3 nové Pracovní
skupiny Vzdělávání a 19 odborných workshopů
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs
» DC 3 Podpora komunikace, spolupráce a sdílení zkušeností/dobré praxe –

realizován další odborný panel k možnostem spolupráce projektů
s tematikou inkluzivního vzdělávání se zaměřením na PR, vzdělávání
pedagogů a pojetí koordinátorů inkluze

» DC 4 Odborná a metodická podpora obcí při formulaci potřeb v oblasti
IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění
těchto cílů a opatření do SPSZ a do MAP – připraveno
a schváleno 6 MPI a 5 plánů podpory při přípravě MAP

» DC 5 Podpora realizace opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné
a metodické podpory při tvorbě projektových záměrů a jejich realizaci –
poskytnuto projektové poradenství 19 projektům připravovaných
do výzev pro KPSVL, příprava workshopu pro žadatele, finalizován manuál
ASZ pro žadatele Úspěšná žádost o podporu projektu z OP VVV (viz též
DC 2)

» DC 6 Zajištění evaluace dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu –
1. verze Evaluačního manuálu, 3 noví evaluátoři, monitoring projektu,
zahájen sběr podkladových dat pro následné evaluace
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Výstupy projektu za reportované období:

• 3 nové pracovní skupiny Vzdělávání (Rotava/Nová Ves, Havlíčkův Brod,
Moravský Beroun) – celkový počet 43

• 6 nově schválených místních plánů inkluze (Jesenicko, Krnov, Most,
Bruntál, Břeclav, Vrbensko) – celkový počet 23

• 4 nové vstupní analýzy (Moravský Beroun, Rotava/Nová Ves, Písek,
Valašské Meziříčí), celkový počet

• 5 plánů poradenství při přípravě MAP (Bílina, Horažďovice, Klatovy,
Lipník nad Bečvou, Pardubice) – celkový počet schválených plánů 13,
spolupráce s 39 MAP
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Výstupy projektu za reportované období:

• 19 odborných workshopů (Brno 2x, Bruntál, Budišov 2x, Frýdlant,
Havlíčkův Brod 3x, Liberec, Litvínov, Moravský Beroun, Nový Bor, Praha
3x, Valašské Meziříčí, Vrbno, Žďár nad Sázavou)

• 1 odborný panel (jednalo se o 2. odborný panel 3. října 2017 v Praze -
ve spolupráci s projektem APIV B k možnostem spolupráce projektů
s tematikou inkluzivního vzdělávání se zaměřením na PR, vzdělávání
pedagogů a pojetí koordinátorů inkluze

• Evaluační manuál – dokončena 1. verze

134



Projekt IKV – informace od realizátora IPs
Podstatné změny :

Provedené:

• Navýšení jednotkových platů u některých zaměstnanců. Důvodem plošné
navýšení platů státních zaměstnanců o 10 % od 1. listopadu 2017.
Schválena ŘO. Jednotkové náklady na některé pozice se pohybovaly blízko
stropu stanoveného pomocí ISPV a po navýšení na základě nařízení vlády
by strop přesáhly.

Plánované:

• Probíhá příprava revize ISPV kódů využívaných v rámci projektu, a to
na základě jejich aktualizací. Výsledkem bude žádost o změnu (lze
předpokládat, že bude vyhodnocena jako podstatná). Aktuálně jsou
v projektu využívány ISPV kódy platné v roce 2015, které dnes neodpovídají
realitě. Jedná se o aktualizaci podle hladin z roku 2017.

• Probíhá revize nastavení některých klíčových výstupů a sjednocení
terminologie v rámci projektové dokumentace. Na základě výsledku bude
požádáno o změnu.
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci:

• Riziko spojené s realizací klíčových veřejných zakázek (může být
způsobeno nastavení zadávací dokumentace neodpovídající realitě trhu,
procesními chybami nebo nízkou nabídkou trhu).

Opatření: Věnována zvýšená pozornost procesu zadávání VZ,
zejména kvalitnímu zpracování zadávací dokumentace. Konzultace
s relevantními pracovišti Úřadu vlády.
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Dosavadní přínos projektu:

• Přínos odborného know-how do spolupracujících území se SVL – práce
ve 45 lokalitách, podpora přípravy Místních plánů inkluze

• Identifikace silných a slabých stránek v oblasti inkluzivního vzdělávání –
realizace vstupních analýz v lokalitách

• Intenzivní podpora obcím při přípravách projektů do výzev pro KPSVL
OPVVV formou projektového poradenství

• Významná pomoc obcím při přípravách Místních akčních plánů

• Odborná a metodická podpora obcím mimo KPSVL při začátcích
s řešením problematiky inkluzivního vzdělávání – přípravy Plánů podpory

• Realizace analýzy segregace škol

• Příprava metodického zázemí pro evaluace, zahájení sběru podkladových
dat pro následné evaluace, proběhla externí evaluace zadaná MŠMT
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Projekt IKV – informace od realizátora IPs

Výhled do následujícího období:

• Navazující práce ve stávajících lokalitách a další podpora přípravy
Místních plánů inkluze

• Pokračování realizace vstupních analýz v lokalitách

• Pokračování intenzivní podpory žadatelům při přípravách projektů
do výzev pro KPSVL OPVVV formou projektového poradenství,
workshopů atd.

• Pokračování odborné spolupráce 

• Pokračování realizace analýzy segregace škol

• Další pokračování zahájeného procesu evaluací
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Workshop v lokalitě - Bruntál
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Děkuji za pozornost. 

Ing. Radka Soukupová

pověřená řízením

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 

Úřad vlády ČR 

soukupova.radka@vlada.cz 

140



Diskuse, různé
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Seznam IPs v realizaci na další zasedání MV

• Podpora práce učitelů (PPUČ) – NÚV

• Modernizace odborného vzdělávání (MOV) – NÚV

• Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NÚV

• Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NIDV

• Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze (KIPR) – NÚV

• Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NIDV
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Termíny konání dalších zasedání MV 

14. zasedání MV OP VVV 20. září 2018

15. zasedání MV OP VVV 6. prosince 2018
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