Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(MV OP VVV)

Datum konání:

19. září 2019

Místo konání:

MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1

Účastníci jednání:

členové, pozorovatelé a hosté MV OP VVV dle prezenční listiny

Předsedající:

Mgr. Aneta Caithamlová

Program:
9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:45

Zahájení, úvodní slova

9:45 – 9:55

Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
Přehled stavu výzev, Finanční nástroje, Činnost PKP, Publicita OP VVV

9:55 – 10:00

Přehled čerpání a predikce, plnění pravidla N+3 – informace

10:00 – 10:40 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF
– k projednání a schválení
Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních
pracovníků výzkumných organizací (PO2)
Implementace KAP II (PO3)
10:40 – 11:10 Charta systémového projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní
RIS3 (PO1 – ERDF) – k projednání a schválení
11:10 – 11:15 Úvodní informace k IPs
11:15 – 12:35 Přestávka na oběd IPs – prezentace u stolků (CzechELib, IKV, KSH, APIV A, APIV B)
12:35 – 12:50 Projekt IPs – Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI
12:50 – 13:05 Projekt IPs – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NIDV
13:05 – 13:20 Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu
inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) – NÚV
13:20 – 13:35 Evaluace IPs – hlavní závěry a zjištění průběžné zprávy z evaluace CzechELib
13:35 – 13:50 Diskuse k IPs – zodpovězení dotazů realizátory IPs
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13:50 – 14:10 Prezentace projektů z výzvy pro strukturálně postižené regiony
14:10 – 14:30 Evaluační plán OP VVV
Aktualizace EP OP VVV – k projednání a schválení
Zpráva o plnění EP OP VVV – na vědomí
14:30 – 14:50 Příprava programového období 2021 – 2027 – informace
14:50 – 15:05 Různé
15:05 – 15:50 Ukončení, závěrečná káva a diskuze

Začátek jednání v 9:40

Zahájení, úvodní slova
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) zahájila 17. zasedání MV OP VVV. Přivítala členy,
hosty i zástupce Evropské komise (EK). Jmenovitě představila nástupkyni pana Morasse paní Cinzii
Masinu, dále pak za EK pány Tychtla a Schwarze a paní Kapounovou. Omluvila pana náměstka
Velčovského. Konstatovala, že MV je usnášeníschopný (momentálně přítomno 23 hlasujících
členů MV). Na úvod informovala členy MV o aktuálním stavu OP VVV. OP VVV je ve skvělé kondici
jak po finanční, tak věcné stránce. Jak již bylo uvedeno na minulém MV, podařilo se splnit výkonnostní
rámec a bude přidělena výkonnostní rezerva, což umožní využít veškeré prostředky, které má Řídicí
orgán (ŘO) pro toto období k dispozici. Od začátku programového období bylo vyhlášeno 70 výzev
za téměř 105 mld. Kč, vydáno bylo téměř 12 tis. rozhodnutí o poskytnutí dotace za téměř 76 mld. Kč
a certifikováno EK je 30 mld. Kč. Pravidlo N+3 pro letošní rok je již splněno, a to s výrazně větší rezervou
než v minulém roce. Připomenula, že ŘO v současné době řeší 4 operační programy – Operační
programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
z období 2007 – 2013, ve kterých ještě nebyly kvůli udržitelnosti ukončeny všechny projekty, dále
pak OP VVV, který je ve vrcholné fázi, a připravován je již i nový Operační program Jan Amos Komenský
(OP JAK). Příprava OP JAK probíhá zatím na úrovni ČR ve spolupráci s relevantními partnery, ostatními
ŘO a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). V dohledné době začnou jednání se zástupci EK.
Následně předala slovo paní Cinzii Masině.
Cinzia Masina (EK) se představila jako nová zástupkyně vedoucí českého, slovenského a polského
oddělení Evropského sociálního fondu (ESF). Uvedla, že si velmi váží možnosti být přítomna na zasedání
a těší se na spolupráci v této náročné oblasti. Konstatovala, že se programu daří dobře
a je bez technických problémů. Upozornila, že jsme v poslední době mohli nejen z médií zaznamenat
debatu o hodnotách EU, které se velmi dotýkají i oblasti vzdělávání. Lidská práva jsou jedním z hlavních
principů EU, v jednom z prvních pilířů je uvedeno, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
Tento princip ovlivňuje nejen současné, ale i budoucí období a je potřeba pokračovat v nastaveném
kurzu. Doporučení pro jednotlivé země (Country specific recommendations) toto připomínají.
Na základě těchto doporučení by měla ČR i nadále zvyšovat kvalitu a inkluzivnost vzdělávání. Naším
společným cílem by mělo být poskytnout šanci na pokrok ve vzdělávání všem, zejména těm, kteří
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se nacházejí na okraji společnosti. Z praktických informací upozornila na nové rozdělení rolí zástupců
EK. Paní Kapounová bude i nadále koordinátorkou týmu a nově se více zaměří na evropský semestr,
novou kontaktní osobou za ESF pro ŘO OP VVV bude pan Tychtl.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za úvodní slova a podporu a představila
program zasedání (dle prezentace snímky 2 – 4). K programu nebyly žádné připomínky. Program byl
konsensuálně schválen.
MV OP VVV konsensuálně schválil návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) z důvodu možného střetu zájmů při schvalování
charty individuálního projektu systémového (IPs), jehož příjemcem bude Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO), navrhla vyloučit z hlasování o schválení předkládané charty projektu přítomnou
zástupkyni MPO paní Sawkins.
MV OP VVV konsensuálně souhlasil s předložením a projednáním charty IPs Systémová podpora
implementace a řízení Národní RIS3 s tím, že se paní Sawkins nezúčastní hlasování o souhlasu
s realizací IPs z důvodu možného střetu zájmů.

Hlavní události od posledního MV OP VVV
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila nově i aktuálně vyhlášené výzvy,
informace k finančním nástrojům, činnost Plánovacích komisí programu (PKP), informace k Výroční
zprávě za rok 2018, finanční vývoj k 10. září 2019 a na závěr stav plnění pravidla N+3 pro rok 2019 (dle
prezentace snímky 5 – 20).

Komunikační aktivity OP VVV – 2019
Mgr. Jan Štěpnička (odbor technické pomoci OP VVV) prezentoval aktuálně realizované a plánované
komunikační aktivity OP VVV. Přítomným představil databázi výstupů OP VVV, dále pak mapu projektů,
testimoniály, putovní výstavu, výtvarnou soutěž a plánovanou Výroční konferenci OP VVV (dle
prezentace snímky 21 – 28).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení a vyzvala přítomné
k diskuzi.
Josef Schwarz (EK) položil dotaz k výzvě Smart Akcelerátor. Konkrétně, které kraje se výzvy účastní
a zda a jakým způsobem probíhá komunikace s kraji. Dále velmi kladně zhodnotil prezentované
komunikační aktivity. Zdůraznil, že právě komunikačními aktivitami je možné zapojit veřejnost
do uvažování o tom, zda je smysl EU fondů dobrý nebo ne. Doporučil, aby při prezentaci výzkumných
projektů nebyl představován pouze samotný projekt, ale i evropská výzkumná politika celkově. Vhodné
by bylo např. propojit konkrétní český výzkumný projekt, který může patřit nebo mít ambice
na špičkový evropský výzkum, se širším rámcem evropské politiky, a tak ho i prezentovat.
Dále doporučil prezentovat a společně diskutovat připravovanou mediální kampaň na roky 2020
a 2021 opět na MV.

3

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za uvedené dotazy a připomínky
a předala slovo Ing. Hrnčiříkové.
Ing. Lenka Hrnčiříková (odbor koncepce a vedení OP) informovala, že výzva Smart Akcelerátor bude
otevřena do října 2019. Zatím to vypadá, že se do výzvy přihlásí všechny kraje kromě Vysočiny. Některé
projekty jsou již před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, jiné kraje však svou žádost zatím
nepodaly. Podotkla, že se zatím jedná o neoficiální informaci.
Mgr. Jan Štěpnička (odbor technické pomoci OP VVV) uvedl, že mediální kampaň je prozatím ve fázi
příprav. Kampaň by chtěl ŘO vést v duchu osobních příběhů, tzn. jaký konkrétní dopad/přínos bude
mít projekt na lidi přímo v daných regionech. V každém ze 14 krajů by chtěli představit 1 úspěšný
příklad, kde OP VVV pomohl. Příběhy by měly být prezentovány jen v rámci sousedních krajů. Tedy aby
se např. nezobrazovaly příběhy z Karlovarského kraje na severní Moravě. Důraz je kladen na regionální
rozměr kampaně a osobní příběhy. K poslednímu položenému dotazu uvedl, že je možné v rámci
mediální kampaně zdůraznit propojení českých výzkumných projektů s evropskou výzkumnou
politikou, nicméně v tuto chvíli ještě nejsou vybrány konkrétní příběhy pro oblast výzkumu.
Josef Schwarz (EK) doporučil v každém kraji prezentovat minimálně 1 příběh za každou prioritní osu
tak, aby byla nabídka pestřejší.
Mgr. Jan Štěpnička (odbor technické pomoci OP VVV) podotkl, že pokud by uvažovali
nad publikováním 3 příběhů v každém ze 14 krajů, obává se, že v takto vysokém počtu bude problém
dostat příběhy do mediálního prostoru a kampaň by navíc mohla působit roztříštěně.
Josef Schwarz (EK) doporučil vše znovu zvážit, navrhovaný počet 3 příběhů v každém kraji považuje
za optimální. Pokud se bude jednat o jednu univerzitu, jeden výzkumný ústav a jednu školu, nemělo
by to být pro lidi matoucí. Jako velmi dobrou ocenil myšlenku lokalizace kampaně – přizpůsobení
danému kraji a regionu. Znovu podotkl, že ŘO by měl být ambicióznější a zakomponovat do kampaně
jako přidanou hodnotu evropský rozměr vzdělávací nebo výzkumné politiky.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za podněty a zároveň navrhla
spolupracovat na finální podobě kampaně společně.
Pavel Tychtl (EK) se dotázal na soutěž „Škola hrou“ – proč bylo vybráno právě toto téma, jaký je
očekávaný efekt kampaně, na jaké školy je kampaň cílena a kolik se jich přibližně zapojí.
Mgr. Jan Štěpnička (odbor technické pomoci OP VVV) odpověděl, že ŘO v rámci soutěží střídá cílovou
skupinu základní a střední školy (ZŠ a SŠ). Při minulé kampani zaměřené na ZŠ dorazilo cca 2 tis.
obrázků. Téma připravované kampaně bylo vybráno v návaznosti na OP JAK. Vybírala se témata, která
by asociovala osobnost Jana Amose Komenského.
Pavel Tychtl (EK) navrhl, aby byla v rámci soutěže vytvořena vizuální identita nového OP, tak aby
probíhající kampaň mela nějaký hmatatelný vystup
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za nápad, nicméně uvedla, v tomto
případě narážíme na pravidla publicity. Jelikož nebyly žádné další dotazy ke komunikačním aktivitám,
požádala Mgr. Týce o představení připravované výzvy z PO 2.
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Projednání metodiky výběru operací, hodnoticích kritérií a aplikace čl. 13 Nařízení
ESF výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních
pracovníků výzkumných organizací (PO2)
Mgr. Filip Týc (odbor koncepce a vedení OP) představil výzvu na téma mobility (dle prezentace snímky
29 – 42, podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6). Upozornil, že oproti zaslaným podkladovým
materiálům bylo v aktualizovaných podkladech v kritériích přijatelnosti upraveno původní kritérium P9
Metoda výběru výzkumného pracovníka na nové znění Metoda výběru výzkumného, technického
a administrativního pracovníka, neboť hodnocení bude zahrnovat posouzení výběru i technických
a administrativních pracovníků (viz připomínkový list MŠMT).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení výzvy a otevřela
rozpravu.
Josef Schwarz (EK) požádal zástupce ŘO a členy MV o zhodnocení a sdílení jejich zkušeností s první
výzvou na mobility. Poznamenal, že by bylo pro vyhodnocení každé výzvy dostačující na 2 až 3
konkrétních příkladech uvést, co se ve výzvě povedlo a co nikoliv. Toto stručné vyhodnocení výzvy
na MV doporučuje i pro další zasedání.
Pavel Tychtl (EK) na úvod vystoupení představil svou dosavadní činnost v EK a nastínil směry, kterými
by se chtěl v oblasti vzdělávání zabývat. Vzdělání má dle jeho názoru přispívat ke kritickému občanství,
které není jenom národní, ale i evropské a je reflektivní, kritické, uvědomuje si souvislosti, zkoumá
kontext a není pasivní. Zdůraznil potřebu vyhodnotit předchozí realizované výzvy, konkrétně jaký byl
jejich reálný dopad, a to nejen v oblasti profesního růstu jednotlivých výzkumných nebo
administrativních pracovníků, ale i kvantitativní a kvalitativní dopad na rozvoj výzkumných pracovišť
a dále na rozvoj mezinárodní spolupráce. Doporučil např. zorganizovat focus groups a dále
kvantifikovat, jaké bylo množství konferencí, vydaných publikací, množství navázaných spoluprací,
analyzovat důvody zapojení velkého množství vědců z Indie apod. Dále se dotázal na bližší specifikaci
příjemců, kteří se do první výzvy zapojovali a zda ŘO sleduje zastoupení znevýhodněných skupin.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za příspěvek a položené dotazy.
Zároveň podotkla, že vyhodnocování předchozí výzvy ještě probíhá, na některé otázky tedy není v tuto
chvíli ještě možné přesně odpovědět.
Cinzia Masina (EK) doplnila dotaz kolegů o vyhodnocení zapojení žen a mužů.
Mgr. Filip Týc (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že v rámci Průběžné evaluace implementace
OP VVV byla provedena i evaluace výzev zaměřených na mobility. Jelikož jsou téměř všechny projekty
ještě v realizaci, nebylo možné provést vyhodnocení zatím úplně do hloubky. K otázce genderového
zastoupení uvedl, že se žadatelé v rámci projektu musí zavázat k dodržování principů EK uvedených
v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání vědeckých pracovníků
a v Kodexu integrity výzkumu. Příjemci se na základě těchto principů zavazují, že budou přijímat
pracovníky v otevřených výběrových řízeních. Dodal, že tato výběrová řízení jsou otevřena celosvětově.
Toto potvrdil i výsledek evaluace, kdy bylo téměř 98 % výzkumníků takto vybráno.
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Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) doplnila, že si ŘO samozřejmě uvědomuje, že lepší
by bylo počkat na ukončení všech projektů z první výzvy, po které by následovalo kompletní
vyhodnocení výzvy a až poté vyhlašovat výzvu novou. Nicméně upozornila, že v tomto případě bychom
se už dostávali časově mimo současné programové období. ŘO chtěl výzvu zopakovat a rozšířit
možnost výjezdů i pro technické a administrativní pracovníky, a proto přistoupil k vyhlášení již nyní.
Mgr. Filip Týc (odbor koncepce a vedení OP) k otázce genderového zastoupení uvedl, že zastoupení
žen a mužů je sledováno u výjezdových mobilit prostřednictvím indikátoru 6 00 00 Celkový počet
účastníků. Z dosud vykázaných 267 výjezdů bylo 168 mužů a 99 žen. K podpoře většího zapojení žen
zakomponoval ŘO do výzvy také podpůrný nástroj podpora rodiny, jehož cílem je sladění pracovního
a soukromého života výzkumných pracovníků.
K otázce zastoupení jednotlivých oborů uvedl, že dle struktury žadatelů je zapojeno celé spektrum
vědních oborů, přičemž technické a přírodovědné obory převládají. Konkrétní vyhodnocení bude však
dostupné až v evaluaci po ukončení projektů.
Josef Schwarz (EK) znovu požádal členy MV, zejména zástupce univerzit a výzkumných institucí,
o zhodnocení pozitivních a negativních aspektů výzvy. Pro případ, kdy ještě není ukončena evaluace
výzvy, doporučil ŘO do budoucna zvážit pozvání některého z realizátorů, který by mohl výzvu z hlediska
osobních praktických zkušeností zhodnotit.
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) připomněla, že na výzvu nejde pohlížet
jen z hlediska počtu realizovaných mobilit, ale že se především za každou uskutečněnou mobilitou
skrývá individuální příběh konkrétního vědce. ŘO tyto individuální příběhy a problémy při administraci
velmi často řeší. Jedná se o široký okruh otázek od udělování víz až po oblasti související se soukromým
životem vědců (uzavírání mezinárodních manželství, přerušení výjezdu z důvodu těhotenství apod.).
Jako pozitivní vnímá skutečnost, že zahraniční vědci na hostujících institucích často zůstávají
i po skončení projektu. Dále poznamenala, že výzva je propojená s výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum
a vývoj, ve které jsou také uzavírána partnerství. Dochází tak k propojování a vytváření hlubších vazeb
českých a zahraničních výzkumných institucí. Partnerství se posunují do větší a hlubší spolupráce.
Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) doplnila, že v rámci zpracování 6. zprávy
Průběžné evaluace OP VVV proběhly focusní skupiny s příjemci a se zahraničními výzkumnými
pracovníky, dále proběhlo dotazníkové šetření u vyjíždějících výzkumných pracovníků, kteří jsou mimo
ČR. Shrnula, že výzva je hodnocena velmi pozitivně. Ze zjištění vyplynulo, že jednotky jsou nastaveny
správně. Jako negativum příjemci zmiňovali vyšší administrativní náročnost výjezdů. Výjezdy navíc musí
být dofinancovány i z jiných zdrojů. Výzkumníci uváděli, že plánují další spolupráci/setrvání v instituci.
V návaznosti na to však připomněla, že se jedná o průběžná data u probíhajících mobilit a závěrečné
vyhodnocení s tvrdými daty teprve bude realizováno. Velkým impulsem pro rozhodnutí přijet
do instituce bývá především osobnost mentora – výzkumníka, jehož kredit bývá hodnocen jako vyšší
než kredit samotné hostitelské výzkumné instituce. Z jiných již realizovaných evaluací vyplynulo, že
investice do výzkumné infrastruktury, které se daří díky OP VVV realizovat a jsou unikátní, lákají
zahraniční vědce. Zmínila, že zde začínáme pozorovat jakýsi snowball efekt, jelikož tito zahraniční vědci
s vysoký kreditem jsou následně lákadlem pro další zahraniční a tuzemské vědce. Vytvářejí se týmy
a dochází tak k internacionalizaci a rozvoji výzkumné organizace. Pro úplnost dodala, že zprávu
připravila společnost Deloitte a jednalo se tedy o zcela nezávislé šetření.
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Ing. Jakub Uchytil (odbor administrace projektů výzkumu a vývoje) dodal, že efekty mobilit bývají
různorodé. Záleží na konkrétním případu, např. jestli si získané zkušenosti daný člověk promítne více
do výuky nebo do výzkumné aktivity. Primární smysl výzvy vidí v nabourání jedné z velkých slabin
výzkumného prostoru v ČR, kterou je uzavřenost a malá internacionalizace. Výzkumník, který přijíždí,
vnáší do organizace nový cizí prvek, přináší nové přístupy, informace, kontakty, rozjíždí se spolupráce,
která po skončení projektu pokračuje. Obdobně to funguje při výjezdech českých výzkumníků. Na závěr
zhodnotil, že je o výzvy velký zájem a považuje je za jeden z nejefektivnějších způsobů, jak český
výzkumný prostor měnit k lepšímu. Dodal, že zvyšování internacionalizace je jedna z priorit,
ve které chce ŘO pokračovat i v příštím období.
Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) doplnila, že z šetření vyplynulo, že české
výzkumné organizace mají potíže s grantovým schématem a měly by v této oblasti posílit. Tyto závěry
ŘO promítnul do pravidel nové výzvy. S administrativou pomáhají i zahraniční vědci, kteří přinášejí
zkušenosti s tvorbou a předkládáním projektů do mezinárodních grantů.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) přidala informace ze setkání projektových
týmů vysokých škol. Z diskuse vyplynulo, že administrativa spojená s příjezdem vědců a jejich rodin je
vysoce náročná. Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace bylo schváleno výrazné zjednodušení
postupů. Připomněla, že se jedná o jeden z bodů Inovační strategie a tato bariéra by tak měla
do budoucna odpadnout. Zjednodušení by se mělo týkat všech vědeckých výzev. Poděkovala
za podněty a vyzvala ke schvalování usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných, technických
a administrativních pracovníků výzkumných organizací
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.1.3
pro 17. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.1.4 pro 17. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.1.5 pro 17. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 1 v příloze zápisu.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za hlasování a požádala pana Hrdličku
o představní výzvy Implementace KAP II.

Projednání metodiky výběru operací, hodnoticích kritérií a aplikace čl. 13 Nařízení
ESF výzvy Implementace KAP II (PO3)
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) představil výzvu Implementace KAP II
(dle prezentace snímky 43 – 61, podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6). Upozornil, že oproti zaslaným
podkladovým materiálům bylo v aktualizovaných podkladech v kritériích přijatelnosti v popisu kritéria
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P6 Doložen soulad s Krajským akčním plánem a s uvedenými strategiemi upřesněno doložení Školské
inkluzivní koncepce, která je relevantní pro projekty obsahující aktivitu č. 3 a 4 (viz připomínkový list
MŠMT).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení výzvy a otevřela diskusi.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) doplnil, že k představené výzvě proběhla řada jednání.
Dotázal se, do jaké hloubky se bude v kritériu přijatelnosti zkoumat soulad s koncepčními dokumenty,
když je to neopravitelná chyba.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že soulad se bude dokazovat plněním
jednotlivých aktivit v krajském akčním plánu (KAP). Je to kód opatření KAP ve vazbě na aktivitu
v projektu tak, jak to bylo v Implementaci KAP I. Plnění aktivit bude hodnoceno v kritériích přijatelnosti
a následně hodnotitelé ve věcném hodnocení posoudí, zda obsah jednotlivých aktivit vede k naplnění
identifikovaného opatření v KAP.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) poděkoval za odpověď.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - ČOSIV)
požádala o vysvětlení, zda je možné, aby do KAP nebyla vybrána aktivita č. 3 nebo 4.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že v kritériu přijatelnosti bude
kontrolováno, že jsou vybrány všechny povinné a povinně volitelné aktivity. Kraj musí realizovat i tyto
2 povinně volitelné aktivity. V případě, že by nebyly alespoň v jedné žádosti o podporu uvedeny,
nesplní žadatel kritérium P1 a žádosti o podporu budou vyřazeny z procesu hodnocení.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) se dále dotázala, zda musí být zajištěna komplementarita
KAP se školskou inkluzivní koncepcí kraje (ŠIKK). Apelovala na to, aby při plánování budoucího
operačního období byly dobře nastaveny indikátory dokladující, že přijímané intervence v systémových
i individuálních projektech dosahují skutečné úspěšné změny. Dobře nastavit indikátory je třeba
zejména u projektů, které sledují proměnu kvality vzdělávání ve smyslu snižování nerovností. Dále
i na základě zkušeností z projektu Ministerstva zdravotnictví požádala, aby byla vytvořena koordinační
platforma pro řízení systémových projektů i výstupů jednotlivých aktivit projektů s aktivitami, které se
odehrávají v regionech.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) potvrdil, že komplementarita KAP a ŠIKK musí být
zajištěna.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za podnět pro nové programové
období. Uvedla, že v novém programovém období by mělo být méně systémových projektů a ještě
větší důraz bude kladen na proces jejich řízení a vyhodnocování, aby docházelo k požadovaným
systémovým změnám. K indikátorům dodala, že indikátory jsou přednastavené EK, můžeme
však vytvořit i další. Upozornila, že je důležité najít vhodný kompromis, aby zvolené indikátory bylo
možné vykazovat a plnit.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) apelovala, aby indikátory týkající se zejména předčasných
odchodů ze vzdělávání, zvyšování podílů dětí ze znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání,
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zlepšování klimatu a vrstevnických vztahů ve školách byly nastavovány ve spolupráci s experty,
a dodala, že ČOSIV je připraven pomoci.
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) uvedla, že je nutno rozlišovat úrovně
indikátorů – indikátory sledující úspěšnost v daném projektu a celkových intervencí. ŘO bude vycházet
ze základní sady indikátorů od EK. Nicméně dodala, že i ve vazbě na vyhodnocování intervencí v oblasti
vzdělávání v propojení se Strategií 2030 můžeme diskutovat o nastavení dalších typů indikátorů.
Pavel Tychtl (EK) poukázal na to, že u KAP je nadměrný důraz kladen na polytechnické vzdělávání. KAP
jsou šancí na vytvoření koordinovaného systému. Celkový cíl by měl směřovat k posílení kapacit škol
i studentů tak, aby studenti získávali kvalitní vzdělání. Uvedl, že důležité je i vyrovnávání sociálních
rozdílů. Vyjádřil politování, že jazyková složka je volitelná, ne povinná. Dodal, že ekonomika potřebuje
také dobré jazykové vybavení studentů.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) upřesnil, že směřování studentů k polytechnickému
vzdělávání není primárním cílem výzvy. Není zde určena míra intenzity podpory polytechnického
vzdělávání. Výzva pouze udává povinná a povinně volitelná témata, která musí být v projektech
zahrnuta. Těmi jsou nejen polytechnické vzdělávání, ale i podpora zvýšení kvality vzdělávání v oblasti
čtenářské a matematické gramotnosti, podpora rovných příležitostí a aktivit vedoucích ke snížení míry
předčasných odchodů ze vzdělávání. Míra intenzity a důraz na jednotlivá témata jsou v gesci krajů
a záleží na jejich volbě – prioritách. Dále vysvětlil, že s polytechnickým vzděláváním se často propojují
i jiné aktivity (např. volnočasové, podpora vazby na region i inkluzivního vzdělávání) tak, aby každé dítě
mělo šanci zažít úspěch. Koordinovaný systém je podporován z důvodu vytvoření a prohloubení vazby
na jednotlivé krajské a místní akční plány, snahou je více propojit prostředí středních a základních škol.
Cílem je posílit kvalitní vzdělávání a co nevíce snížit předčasné ukončování vzdělávání.
Ing. Kateřina Budínová (MPSV – ŘO OP Zaměstnanost) poděkovala za podporu snížení předčasných
odchodů ze vzdělávání. Dodala, že lidé s nízkou kvalifikací i mladí lidé bez dostatečného vzdělání
a praxe jsou velmi ohroženi na trhu práce. Uvedla, že v červenci letošního roku byla vyhlášena výzva,
která směruje do strukturálně postižených regionů. Projekt bude od příštího roku realizovat Úřad
práce. Dodala, že jednou z podporovaných aktivit je „Podpora návratu do vzdělávání“ a synergie
prevence a následné podpory bude fungovat.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) doplnil, že kraje podle zákona strategicky zpracovávají
své dlouhodobé záměry a jsou dostatečně blízko problémům regionů. V každém kraji jsou jiné
problémy a je zcela v pořádku, že všechny aktivity nejsou povinné.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) dodal, že MŠMT má také zákonnou povinnost
zpracovávat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Informoval, že v současné
době probíhá intenzivní příprava Strategie 2030.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) doplnila, že MŠMT a ČR jsou zodpovědní za naplňování
závazků v rámci národní i mezinárodní legislativy, kam patří i právo na spravedlivé vzdělávání a od roku
2004 také naplňování rovných příležitostí ve vzdělávání, a to vůči všem dětem bez rozdílů. Poukázala
na to, aby příležitost byla změněna na systémovou změnu v konkrétní praxi. Upozornila na důležitost
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koordinovat procesy v daném území a systematicky pracovat s daty včetně regionálních tak, aby bylo
možno sledovat regionální rozdíly.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za podnět, který bude řešen
na příslušných pracovních skupinách.
PhDr. Martin Čapek Adamec, PhD. (Asociace předškolní výchovy) požádal o vysvětlení zařazení
aktivity č. 6. Dále požádal o upřesnění k bodu „Podpora vytváření prostředí ve školách pro realizaci
praxí“ – zda se týká vytváření prostředí na střední škole, která připravuje učitele, nebo se jedná
o podporu prostředí na cílové mateřské škole.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) uvedl, že učitelé předškolní výchovy se vzdělávají
jak na středních, tak na vysokých školách. Na vysokých školách lze využít výzvy „Pregraduální
vzdělávání I“ nebo „Pregraduální vzdělávání II“, kde jsou cílovou skupinou i studenti oborů,
které připravují učitele mateřských škol. Do představené výzvy byla zahrnuta podpora středních škol,
protože ještě nebyly cíleně podpořeny. Kraje jsou častými zřizovateli středních pedagogických škol
a mohou škole umožnit realizovat jednotlivé intervence při garanci alokace na podporu vzdělávání.
K druhé části odpověděl, že je to oboustranné. Jde o podporu realizace praxí na středních
pedagogických školách a současně, aby byly mateřské školy připraveny přijímat studenty na praxi
a poskytovaly vyšší kvalitu praxí.
Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za otevřenou diskusi a vznesla technický dotaz. Alokace jsou
podle krajů na základě počtu žáků a každý kraj může mít 2 žádosti. Dotázala se na nevyčerpané alokace
daného kraje.
Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že kraje mohou podat pouze 2 žádosti
o podporu a nevyčerpaná alokace kraje zůstane ve výzvě. Nebude se přesouvat mezi jednotlivými kraji.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za diskuzi. Navrhla usnesení a požádala
o hlasování.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Implementace KAP II
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.2.3
pro 17. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.2.4 pro 17. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.2.5 pro 17. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 1.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 2 v příloze zápisu.
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Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za hlasování a požádala
Ing. Kramaříkovou o představení Charty systémového projektu Systémová podpora implementace
a řízení Národní RIS3.

Charta systémového projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní
RIS3 (PO1 – ERDF)
Ing. Veronika Kramaříková (MPO) představila Chartu systémového projektu Systémová podpora
implementace a řízení Národní RIS3 (dle prezentace snímky 62 – 77, podkladové materiály č. 3.1.1
až 3.1.3).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení charty projektu
a také za částečné zodpovězení dotazů zaslaných EK.
Josef Schwarz (EK) poděkoval za vypořádání připomínek. V projektu ocenil intenzivní spolupráci MPO,
Technologické agentury ČR a Agentury pro podporu podnikání a investic - CzechInvest. Zopakoval
zaslané připomínky týkající se udržitelnosti systémového projektu, a to i za hranicí povinných pěti let.
Apeloval na zasazení systémového projektu do širšího kontextu výzkumného prostředí v ČR (podpora
spin off firem apod.) a zhodnocení efektivity podpory regionálních priorit v různých regionech. Ocenil,
že se v systémovém projektu počítá se spoluprací s kraji a doporučil bližší spolupráci s regiony (zástupci
Smart akcelerátorů) nad některými detaily projektu.
Ing. Veronika Kramaříková (MPO) poděkovala za připomínku k udržitelnosti a personálnímu zajištění,
která bude reflektována při vyjednávání systemizace. Uvedla, že do diskuse k celkovému řízení budou
zapojeni také klíčoví partneři, kteří se podílejí i na zakládání spin off firem a poznámka EK bude
v projektu zvážena. V současné době se připravuje nová Národní RIS3 strategie. Mezi kraji je velká
diverzifikace a je snaha nastavit také přenášení dobré praxe a inspirovat některé kraje i k přeshraniční
spolupráci.
Josef Schwarz (EK) apeloval, aby zbytečně nevznikaly nové metodiky. Dále poukázal na to, že v rámci
EU byla řada metodik týkajících se klastrů financována z evropských dotací, je třeba prověřit,
zda nějaký subjekt již podobnou metodiku nevlastní, a případně ji použít a nevytvářet něco, co již bylo
vytvořeno.
Ing. Veronika Kramaříková (MPO) uvedla, že podíl metodiky k řízení klastrů na celém projektu je velmi
malý. Dále ujistila, že nebudou vytvářet metodiku, která již někde existuje.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za diskusi. Navrhla usnesení a požádala
o hlasování.
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Monitorovací výbor OP VVV
schvaluje předloženou Chartu pro projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
ve znění podkladového materiálu č. 3.1.2 pro 17. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 3 v příloze zápisu.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za hlasování. Vyhlásila polední
přestávku s tím, že informace o realizaci pokroku IPs budou představeny, oproti navrhovanému
programu, až po přestávce. Upozornila, že ve foyer je možno navštívit stolky realizátorů IPs.
Přestávka od 12:17 do 13:05
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) zahájila odpolední jednání a představila změny
v programu. Požádala ředitele Mgr. Tvaroha o představení informací o realizaci IPs.

Informace o realizaci pokroku IPs
Mgr. Stanislav Tvaroh (odbor administrace projektů regionálního školství) představil pokrok
v realizaci IPs (dle prezentace snímky 78 – 83, přílohy prezentace č. 2, 3, 6 – 10).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení informací k IPs
a požádala Mgr. Kvasničku o představení Evaluace k IPs CzechELib.

Evaluace IPs - hlavní závěry a zjištění průběžné zprávy z Evaluace CzechELib
Mgr. Michal Kvasnička (odbor koncepce a vedení OP) představil Evaluace IPs CzechELib
dle prezentace (snímky 110 – 116).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení a otevřela diskusi k IPs
CzechELib a IKV.
Josef Schwarz (EK) poděkoval za věcné vypořádání připomínek k IPs CzechELib.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) požádala náměstka PhDr. Andryse o představení
pokroku v realizaci IPs České školní inspekce (ČŠI).

Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (ČŠI) představil pokrok v realizaci IPs KSH (dle prezentace
snímky 84 – 91, přílohy prezentace č. 6a – 6b).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za prezentaci a otevřela rozpravu
k IPs KSH.
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Kateřina Kapounová (EK) ocenila, že se v rámci projektu vytváří solidní analytická základna
pro přípravu další cílené vzdělávací politiky. Výsledky projektu se jistě zobrazí i v chystané Strategii
2030. V rámci projektu jsou totiž nejen zanalyzovány nedostatky a slabiny vzdělávacího systému,
ale i navrženy způsoby jejich řešení. Vyzvedla důležitost regionálních informačních seminářů. Dodala,
že způsob tvoření vzdělávací politiky na základě dat je potřeba přesunout i na regionální a lokální
úroveň. Tento přesun by mohl pomoci vyřešit jeden z největších problémů, který spatřuje
ve zvětšujícím se rozdílu mezi jednotlivými žáky, školami a kraji. Vyjádřila naději, že se práce s učiteli
projeví i na výsledcích dalších PISA a v této souvislosti se zeptala i na názor pana náměstka
PhDr. Andryse.
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (ČŠI) dodal, že princip přijímání veřejných politik na principu
„evidence based“ je něco, co se v českém prostředí v minulosti rozvíjelo pomaleji. Jako vynikající
ohodnotil v oblasti přijímání „evidence based policy“ současnou spolupráci s MŠMT, postupně se daří
i spolupráce s kraji a nižšími územními celky. Dodal, že neřeší problém s nedostatkem informací,
naopak informací je tolik, že je problém se v nich vyznat a umět je dostatečně využít. Jde o vytěžování
disponibilních zdrojů. Uvedl, že faktor sledování vzdělávacích výsledků se v českém prostředí buduje
v posledních letech. Vyjádřil naději, že se tento monitoring a následná opatření na výsledcích žáků
v PISA projeví.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) požádala zástupce Národního institutu pro další
vzdělávání (NIDV) o prezentaci projektu APIV B.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NIDV
Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D. (NIDV) představil pokrok v realizaci IPs APIV B (dle prezentace snímky 92
– 101, přílohy prezentace č. 7a – 7b).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala dr. Machalíkovi za představení IPs APIV
B a otevřela diskusi.
Kateřina Kapounová (EK) se dotázala na reakci projektu APIV B na témata, která trápí učitele, jako je
např. interakce rodič, učitel a žák; emoční obrana; pedagogická diagnostika.
Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D. (NIDV) odpověděl, že i s kolegy z ŘO je řešena tvorba vlastních
vzdělávacích programů v rámci projektu. Dalším kvalitativním šetřením se bude zjišťovat, co všechno
si ředitelé i učitelé pod těmito tématy představují. Připustil, že po následné dohodě budou v další fázi
připravovat i tyto programy.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) požádala zástupce Národního ústavu pro vzdělávání
(NÚV) o představení IPs APIV A.

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu
inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) – NÚV
Ing. Hana Sobotková, DiS. (NÚV) představila pokrok v realizaci IPs APIV A (dle prezentace snímky
102 – 107, přílohy prezentace č. 8a – 8b).
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Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení IPs APIV A a otevřela
rozpravu.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) požádal o informace k monitoringu.
Ing. Hana Sobotková, DiS. (NÚV) odpověděla, že informace se nacházejí v průběžné zprávě a ve zprávě
o identifikovaných potížích. Vzhledem k pozastavené veřejné zakázce k webu nelze tuto zprávu zatím
zveřejnit. Uvedla, že výsledky jsou prezentovány na odborných panelech. Přislíbila zaslání informací
panu Ubrovi. Dodala, že se jedná o průběžné výsledky, které budou v budoucnu porovnány s daty
zjištěnými v roce 2021. Informovala, že další šetření jsou plánována v roce 2020 a 2021.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) se dotázala, jak jsou zjištění a poptávka pedagogů
přenášeny do tvorby klíčových strategických materiálů jako jsou KAP nebo ŠIKK, a také, jak jsou zjištění
zohledněna při plánování potřebných systémových opatření.
Ing. Hana Sobotková, DiS. (NÚV) odpověděla, že všechny výstupy jsou předávány sekci II MŠMT.
Dodala, že také dochází k vzájemnému předávání dat v rámci spolupráce s IPs P-KAP.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) poděkovala za informaci, že týmy tvořící ŠIKK, dostávají
zjištění i zmapované potřeby učitelů, které mohou být pokladem pro plánování potřebných opatření
na úrovni regionů.
Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za jasnou prezentaci. Uvítala, že implementace inkluzivního
vzdělávání se sleduje projektem APIV A i APIV B. Dotázala se, zda se s návrhy z těchto projektů
pracovalo při přijetí novely vyhlášky pro inkluzivní vzdělávání. Dále se zajímala o aktuální stav této
vyhlášky.
Ing. Hana Sobotková, DiS. (NÚV) odpověděla, že data byla předána sekci II MŠMT.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) požádala o odpověď Mgr. Seiferta.
Mgr. Lukáš Seifert (oddělení strategie a analýz) potvrdil, že s materiály se pracovalo v rámci přípravy
vyhodnocení společného vzdělávání. Dodal, že vyhláška by měla vstoupit v platnost s účinností
od 1. ledna 2020.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala Ing. Sobotkové za zodpovězení dotazů
a požádala Mgr. Šumberovou o představení projektů Ostravské univerzity.

Projekty z výzev pro Strukturálně postižené regiony – Ostravská univerzita
Mgr. Monika Šumberová (Ostravská univerzita) představila dva úzce provázané projekty Ostravské
univerzity (dle prezentace snímky 121 – 148). Informovala přítomné také o provázanosti s krajskými
a lokálními aktivitami.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení projektů a popřála
úspěšnou realizaci. Kladně ohodnotila přístup města a kraje a jejich zapojení (např. vybudování
související infrastruktury). Poté otevřela rozpravu.
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Cinzia Masina (EK) vyjádřila naději, že moderní prostory udrží a nalákají do regionu nové lidi. Sama
by se ráda přišla na hotovou stavbu podívat.
Josef Schwarz (EK) doplnil, že EK považuje výzvy cílené na uhelné regiony za velký úspěch, protože se
zasazuje o to, aby uhelné regiony v ČR dostávaly nejen finance, ale i podporu z centrálních míst.
Vydařená realizace tohoto projektu by mohla být svou provázaností s krajskými a regionálními
institucemi vzorem pro ostatní. To zvyšuje i šanci na následnou zaměstnanost studentů. Poté se
dotázal, zda bude výuka probíhat také v angličtině, aby byla lákadlem rovněž pro zahraniční studenty
a vyučující.
Mgr. Monika Šumberová (Ostravská univerzita) potvrdila, že na cizojazyčnou výuku jsou připraveni.
Pro fakultu umění je to do budoucna strategická záležitost a v oblasti sportu jsou již nyní funkčně
zapojeni lidé ze zahraniční (díky synergickému projektu „Healthy Ageing in Industrial Environment“).
Kateřina Kapounová (EK) poukázala na to, že se na tomto projektu odráží multifondovost PO2.
Na základě nových studijních programů (ESF) se staví nové budovy s jasnou myšlenkou využití (ERDF).
V projektu vidí také politický („policy“) přesah – vliv na délku zdravého života (obezita a s ní související
úmrtí na kardiovaskulární poruchy je totiž v ČR druhá nejvyšší v Evropě).
Mgr. Monika Šumberová (Ostravská univerzita) ještě doplnila, že také proto se tento projekt (studium
i výzkum) zabývá sportováním široké veřejnosti, nikoliv vrcholovým sportem. Komplementarita na další
projekty je zajištěna nejen ve sportovní části, ale i v části umění např. aktivním využíváním vybavení,
které je již nyní pořizováno pro novou infrastrukturu.
Pavel Tychtl (EK) se dotázal, zda funguje regionální spolupráce také s Polskem či Slovenskem.
Mgr. Monika Šumberová (Ostravská univerzita) uvedla, že tento potenciál dosud příliš nevyužívali, ale
připravují projekt na zapojení do sítě evropských univerzit (spojující téma bude „Postindustriální
region“).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) všem poděkovala a požádala o představení
Evaluačního plánu OP VVV.

Evaluační plán OP VVV
Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) představila aktualizaci Evaluačního plánu
OP VVV i Zprávu o plnění Evaluačního plánu OP VVV (dle prezentace snímky 117 – 120, podkladové
materiály č. 4.1.1 – 4.1.4).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení informací k Evaluačnímu
plánu OP VVV a otevřela rozpravu. Dále informovala, že vzhledem k tomu, že MV již není
usnášeníschopný, bude nutné aktualizaci Evaluačního plánu OP VVV i Zprávu o plnění Evaluačního
plánu OP VVV schválit elektronicky formou per rollam.
Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za představení i sdílení evaluací OP VVV. Dotázala
se na výtěžnost informací a také na jejich použití při přípravě dalšího programového období.
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Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) uvedla, že informace i evaluace, i když je jich
hodně, MŠMT uplatní při řešení témat, která má v gesci. Výsledky evaluací využívají garanti výzev
při přípravě pokračujících výzev a také jsou sdílené s věcně příslušnými sekcemi i s oddělením strategie
a analýz, kde se promítají do strategií ministerstva a vycházejí z nich i analytické podklady pro OP JAK.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) potvrdila, že z evaluací je dostatek dat, které je
možno použít při přípravě nového programového období.
Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) doplnila, že v poslední době se daří data
propojovat jak interně s oddělením strategie a analýz, tak s ČŠI a navazujeme spolupráci s Cermat.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) požádala Mgr. Seiferta o představení Strategie
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Postup přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Mgr. Lukáš Seifert (oddělení strategie a analýz) představil přípravu tzv. Strategie 2030 (dle prezentace
snímky 150 – 153), která je zásadním dokumentem pro příští programové období.
Kateřina Kapounová (EK) se chtěla ujistit, že se předpokládá splnění předběžné podmínky v září 2020
(před schválením operačních programů).
Mgr. Lukáš Seifert (oddělení strategie a analýz) to potvrdil s tím, že debata o plnění předběžné
podmínky by mohla být zahájena již ke konci letošního roku a později se bude debatovat
o implementaci.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení a ocenila, že je
v nejužším týmu pro přípravu Strategie 2030 i pro přípravu OP JAK totožný zástupce, právě kolega
Seifert.
Pavel Tychtl (EK) se dotázal, co je u jednoho z hlavních strategických cílů myšleno kompetencemi
pro úspěšný osobní život a jakým způsobem se budou tyto kompetence uplatňovat (ostatní
kompetence jsou v dokumentu rozepsané).
Mgr. Lukáš Seifert (oddělení strategie a analýz) odpověděl, že pod osobní život se dá zařadit finanční
či mediální gramotnost či schopnost naučit se učit. Cílem OP JAK i Strategie 2030 je příprava člověka
pro život ve společnosti a jeho dlouhodobá uplatnitelnost na trhu práce.
Pavel Tychtl (EK) upřesnil, že dotaz spíše směřoval k tomu, že osobní život je věc kulturních
i individuálních norem, které se mohou značně lišit. Uvedené cíle jsou chvályhodné, ovšem je potřeba
je již na začátku programu definovat a konkrétně určit, jakými aktivitami toho dosáhnout. Jinak nebude
možné určit, zda jsou vynaložené prostředky a aktivity efektivní.
Mgr. Lukáš Seifert (oddělení strategie a analýz) doplnil, že toto bude podrobně rozpracované
v dokumentu, který bude v listopadu zveřejněn. Cílem je, aby byla Strategie měřitelná a hodnotitelná.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) se dotázal, zda je již stanovený termín, kdy bude zveřejněna první
verze OP JAK.
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Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) odkázala se na následující bod, který se bude
věnovat právě OP JAK. Následně požádala o představení OP JAK Ing. Barbořákovou.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a programové období 2021 – 2027
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) představila OP JAK (dle prezentace snímky
154 – 161).
Pavel Tychtl (EK) se vrátil k tématu osobní život a poukázal na důležitost kompetencí v multikulturní
společnosti. Ke snižování alokace finančních prostředků doplnil, že prostředky směřují spíše do zemí,
které jsou pod průměrem EU. V ČR došlo ke konvergenci. ČR není zatím v roli čistého plátce
do rozpočtu EU. Zdůraznil, že ex-ante financování i kofinancování je národní rozhodnutí. Konstatoval,
že v současné době by zrušení ex-ante financování a výrazné snížení kofinancování ohrozilo neziskové
organizace a také celkovou absorpční kapacitu v čerpání fondů.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) potvrdila, že menší finanční alokace je vlastně
úspěchem vzhledem k tomu, že smyslem strukturálních fondů je vyrovnávání rozdílů. Dodala, že
ex-ante financování, které je v rozhodnutí MF, bylo projednáváno již na předchozím zasedání MV. Do
30. září bude za MŠMT zaslána odpověď MF ke způsobu financování v novém období. Vzhledem
k tomu, že příjemci operují s veřejnými prostředky, nedává smysl, aby si půjčovali u bank a platili úroky.
MŠMT se jako nositel vzdělávací politiky snaží dosáhnout změny v systému. Ta ale mnohdy nevychází
z požadavků příjemců, takže příjemce nemůžeme nutit, aby si na plánované intervence půjčovali,
pokud je sami od sebe nechtějí realizovat. Požádala o vyjádření Mgr. Seiferta k první poznámce.
Mgr. Lukáš Seifert (oddělení strategie a analýz) dodal, že i když je dokument analytický a založený
na evidenci, je v souladu s představou vychovávat Evropana ke svobodě a k toleranci.
Kateřina Kapounová (EK) doplnila, že v rámci aktivity Junkerovy komise Skills agenda došlo k vyladění
doporučení na klíčové kompetence a občanská kompetence je v nich definovaná. Ve Strategii 2030
ocenila zapojení širokého spektra partnerů. Dotázala se na zapojení partnerů do diskuse o novém
operačním programu.
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) odpověděla, že při přípravě OP JAK se vychází
z partnerství v rámci implementace OP VVV. Dodala, že na prvním zasedání byla s partnery
diskutována intervenční logika obsahující intervence, které se budou financovat. Šablona operačního
programu vychází z návrhu nařízení a připravuje se návrh textu operačního programu, který se bude
s partnery diskutovat 23. října 2019. Další jednání je plánováno na prosinec.
Ing. Kateřina Budínová (MPSV – ŘO OP Zaměstnanost) potvrdila, že ex-ante financováni i národní
spolufinancování jsou především pro neziskový sektor likvidační a výrazně ohrožující absorpční
kapacitu OP spolufinancovaných z ESF+. Uvedla, že v rámci příprav nového programového období
otevřelo MPSV veřejnou konzultaci k textu připravovaného OP. Dochází k synergiím s MŠMT v oblasti
celoživotního vzdělávání a probíhají diskuze k možnosti spolufinancovat rozvoj systému v rámci
celoživotního vzdělávání z Operačního programu Zaměstnanost plus (OP Z+). Dodala, že spolupráce
bude podmíněna také intervencemi do této oblasti a alokacemi v rámci přerozdělení z ESF+. Návrh,
který začátkem září představilo MMR, poměrně výrazně snižuje celkovou alokaci. Uvedla, že OP Z+
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přijde o 20 mld. Kč, přitom téměř polovina OP Z+ je již z pohledu tematických koncentrací
nadefinovaná. Dodala, že financování oblasti celoživotního vzdělávání bude potřeba i z prostředků
OP JAK. Další jednání budou na začátku října na jednání platformy pro přípravu nového OP.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) doplnila, že v říjnu proběhne i další jednání mezi
MŠMT a MPSV na úrovni náměstků a ředitelů.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) dodal, že míra financování projektů na vzdělávání může být
ovlivněná také tím, zda se ČR začne přibližovat 5 % HDP nebo ne.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za poznámku. Uvedla, že tato oblast
nespadá do kompletace MV a že se jedná se o politické rozhodnutí.
Ing. Dagmar Vránová (MMR – NOK) uvedla, že pro ČR je příděl z evropského rozpočtu pro nové
programové období o 24 % menší než v tomto období. Tím všechny OP mají méně finančních
prostředků. Dodala, že dle obecného nařízení, čl. 21 bylo využito možnosti transferu z ERDF i z ESF+
do Fondu soudržnosti, protože ČR považuje za svoji velmi významnou prioritu dobudování dopravní
infrastruktury. Potvrdila, že došlo k posunutí poměrů mezi OP JAK a OP Z+. Dále uvedla, že v budoucím
období v rámci OP Z+ tematický cíl 11 – podpora veřejné správy nebude financován, protože přechází
pod technickou pomoc. Dodala, že je obtížné uspokojit všechny požadavky všech OP. Zdůraznila, že je
nutno prioritizovat a evropské prostředky využít na oblasti, které přinesou změnu a pokrok v dané
oblasti natrvalo.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za sdělené informace. Vzhledem
k tomu, že zástupci EK musí již odjet, a také vzhledem k nízké účasti členů MV v odpolední části
zasedání, navrhla bod ke snižování administrativní zátěže v OP VVV přesunout na příští zasedání MV.
Nakonec poděkovala všem prezentujícím, překladatelkám, zástupcům EK i kolegům za přípravu
zasedání.
Konec jednání v 16:05

Hlavní závěry MV OP VVV
MV OP VVV:


schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků
výzkumných organizací;



schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Implementace KAP II;



schválil Chartu systémového projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní
RIS3.
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Přílohy zápisu:
P1 Prezenční listina ze 17. zasedání MV OP VVV
P2 Prezentace 17. zasedání MV OP VVV, včetně příloh
P3 Vypořádání připomínek EK k Chartě systémového projektu Systémová podpora implementace
a řízení Národní RIS3
Usnesení č. 1 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních
pracovníků výzkumných organizací
Usnesení č. 2 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Implementace KAP II
Usnesení č. 3 k Chartě systémového projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
Všechny dokumenty, které jsou přílohami jednotlivých usnesení, se vztahují k verzi, která byla členům
MV zaslána dne 17. září 2019 po ukončení připomínkového řízení.

Zapsaly:

Mgr. Irena Tauferová, Věra Jenšíková, Ing. llona Bytešníková (sekretariát MV)

Schválil:

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV)

V Praze 15. října 2019

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r.
předseda MV OP VVV
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