Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(MV OP VVV)
Datum konání:

9. prosince 2019

Místo konání:

Iris Hotel Eden – Praha 10

Účastníci jednání:

členové, pozorovatelé a hosté MV OP VVV dle prezenční listiny

Předsedající:

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.

Program:
9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:45

Zahájení, úvodní slova

9:45 – 9:50

Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
7. per rollam, Přehled stavu výzev, Činnost PKP

9:50 – 9:55

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

9:55 – 10:10

Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF
pro výzvu Šablony III (PO3) – k projednání a schválení

10:10 – 10:20 Prezentace projektu z výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
– informace
10:20 – 10:40 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV
(PO2) – k projednání a schválení
10:40 – 11:00 Prezentace projektů z výzvy pro strukturálně postižené regiony
11:00 – 11:10 Snižování administrativní zátěže v OP VVV
11:10 – 11:20 Strategický realizační plán OP VVV – na vědomí
SRP 2019 – vyhodnocení
SRP 2020 – k projednání
11:20 – 11:30 Komunikační aktivity OP VVV v roce 2019 – informace
11:30 – 11:40 Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2020 – ke schválení
11:40 – 11:50 Úvodní informace k IPs
11:50 – 13:00 Přestávka na oběd
IPs – prezentace u stolků (SYPO, PPUČ, P-KAP, SRP, MOV, KIPR)
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13:00 – 13:15 Projekt IPs – Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze (KIPR) – NÚV
13:15 – 13:30 Projekt IPs – Modernizace odborného vzdělávání (MOV) – NÚV
13:30 – 13:45 Evaluace IPs – informace
13:45 – 14:00 Diskuse k IPs – zodpovězení dotazů realizátory IPs
14:00 – 14:30 Příprava programového období 2021 – 2027 – informace
14:30 – 14:45 Různé
14:45 – 15:00 Ukončení, závěrečná káva a diskuze
Začátek jednání v 9:35

Zahájení, úvodní slova
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přivítal přítomné na 18. zasedání MV OP VVV.
Konstatoval, že MV je usnášeníschopný (momentálně přítomno 24 hlasujících členů MV). Na úvod
informoval členy MV o aktuálním stavu OP VVV, který vykazuje výborné výsledky. Blíží se k 100 %
zazávazkovaných finančních prostředků. Již v polovině tohoto roku se povedlo splnit pravidlo N+3 pro
rok 2019 a do splnění pravidla N+3 pro rok 2020 zbývá vykázat přibližně 1,5 mld. Kč. Ministerstvo
financí (MF) uvádí, že financování ex-ante (resp. OP VVV) zvyšuje saldo státního rozpočtu, a proto se
v současné době s MF řeší možná opatření pro příští rok či pro příští programové období. Potvrdil
důležitost financování ex-ante. Zmínil, že probíhající výzvy umožňují například podporovat mobility pro
výzkumné organizace či tvorbu interních grantových schémat na VŠ. Je připravena třetí vlna šablon pro
mateřské školy (MŠ) a základní školy (ZŠ). Bude se testovat větší provázanost krajských akčních plánů
se šablonami pro střední a vyšší odborné školy. Zároveň probíhá finalizace přípravy 1. verze
Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Uvedl, že v pátek
6. prosince 2019) na Kulatém stole pořádaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) představil
budoucí příspěvek OP JAK pro cíl politiky 1 (Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické transformace) a cíl politiky 4 (Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře
sociálních práv). Dodal, že díky práci ŘO a také práci příjemců patří OP VVV v současné době mezi
nejlépe administrované operační programy. Omluvil z jednání zástupkyni Evropské komise (EK) paní
Cinzii Masinu a přivítal zástupce EK pana Tychtla (za DG EMPL) a pana Schwarze (za DG REGIO).
Následně předal slovo panu Tychtlovi.
Pavel Tychtl (EK) potvrdil, že z pohledu EK administrace OP VVV probíhá dobře. Vzpomněl Výroční
konferenci OP VVV, která se věnovala společnému vzdělávání. Poukázal na problém, který se týká žáků
a studentů, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, kde se změny nedaří nastartovat. Přetrvávají
také regionální rozdíly, což se ukázalo ve studii PISA1, která např. ukazuje, že výsledky v Ústeckém kraji
jsou podstatně horší, než je průměr v ČR. Tyto sociálně-ekonomické problémy bude potřeba řešit
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i v dalším programovém období. Ze zmíněné studie uvedl příklad Estonska, které zaznamenalo velký
pokrok a které má velmi konstruktivní přístup k Evropské unii.
K regionálním rozdílům a jejich souvislosti s fragmentací školství a chybějícím středním článkem řízení
uvedl, že se projevují velké rozdíly nejen na regionální úrovni, ale i mezi školami, a to i vzhledem
k nedostatečné podpoře metodického řízení pedagogů jak na úrovni zřizovatelů, tak i na regionální
úrovni.
Na závěr zmínil evaluaci projektů, kde vidí určitý prostor pro zlepšení v oblasti srozumitelnosti
a přehlednosti. Je třeba, aby z nich byl vidět konkrétní dopad a výsledky projektů, aby bylo možno
plánovat další intervence do budoucnosti.
Josef Schwarz (EK) též poděkoval celému týmu ŘO za odvedenou práci a potvrdil, že z pohledu EK
implementace programu probíhá dobře a OP VVV nemá žádné výraznější problémy. Uvedl, že
v listopadu 2019 se uskutečnila návštěva zástupců EK v ČR, která byla zaměřena na posouzení
makroekonomické situace ČR, mj. v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu i regionálních rozdílů. Tyto
oblasti budou hodnoceny ve Zprávě o České republice 20202, která by měla být vydána v únoru 2020.
Sdělil, že v současné době se projednávají hlavní principy nastavení nového programového období
a probíhají konzultace EK a členských států k jednotlivým tématům a že na začátku příštího roku bude
zahájena diskuze mezi EK a ČR o návrzích jednotlivých operačních programů. Vybídl k aktivní diskuzi
o podobě nového operačního programu na všech platformách. V závěru ocenil provádění komunikace
současného OP, zmínil však, že vidí ještě prostor multiplikovat výsledky větším zapojením novinářů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za úvodní slova a představil program
zasedání (dle prezentace snímky 2 – 4). K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl
konsensuálně schválen.
MV OP VVV konsensuálně schválil návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0.

Hlavní události od posledního MV OP VVV
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila celkový pokrok od minulého MV,
7. elektronické projednání formou per rollam, nově vyhlášené i probíhající výzvy, činnost Plánovacích
komisí programu (PKP), finanční stav k 30. listopadu 2019, plnění pravidla N+3 pro rok 2019
i předpokládané plnění N+3 pro rok 2020 (dle prezentace snímky 5 – 18).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za prezentaci hlavních událostí
od minulého MV.
Josef Schwarz (EK) otevřel otázku výzvy Smart Akcelerátor. Dotázal se, zda je předpoklad, že se
do výzvy Smart Akcelerátor II přihlásí všichni potenciální příjemci. Požádal o zhodnocení výsledků výzvy
Smart Akcelerátor I, protože dle jeho názoru je koncept Smart Akcelerátor velice přínosný
s potenciálem dalšího zlepšení. Vyzval, aby byl jeho potenciál využit v regionech, kde funguje,
a v regionech, kde nefunguje, se zapojily i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a MŠMT
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do zlepšování jeho fungování v praxi a pro efektivní využití finančních prostředků. Vybídl také členy
MV, aby se zajímali o fungování i možnosti zlepšení Smart Akcelerátoru v jejich regionu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl, že na příštím monitorovacím výboru může
být zařazena evaluace nebo podrobnější informace k výzvě Smart Akcelerátor, která bude ukončena
na konci ledna příštího roku. Na straně ŘO probíhají standardní akce, jako jsou např. semináře pro
žadatele a příjemce.
Požádal Ing. Kracmana o představení výzvy Šablony III.

Projednání metodiky výběru operací, hodnoticích kritérií a aplikace čl. 13 Nařízení
ESF výzvy Šablony III
Ing. Bc. Ondřej Kracman (odbor koncepce a vedení OP) představil výzvu Šablony III (dle prezentace
snímky 20 – 31, podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy a doplnil, že ŘO
považuje intervence prostřednictvím šablon za zásadní. Vyjádřil naději, že v roce 2022 se již bude
realizovat OP JAK a tato třetí vlna šablon OP VVV, která by měla skončit v polovině roku 2023, překlene
v případě MŠ a ZŠ konec stávajícího a začátek nového programového období, ve kterém je plánováno
opět navázat šablonami z OP JAK. Poděkoval všem, kteří se podíleli na práci při přípravě a výběru
šablon, a otevřel rozpravu.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) podpořil realizaci projektů formou šablon. K personálním šablonám
uvedl, že jejich čerpání je nižší i z důvodu nedostatku zejména psychologů a školních speciálních
pedagogů. Vyzdvihl aktivitu spolupráce s rodiči a také ocenil možnost mezinárodních stáží. Požádal
o potvrzení, že „zřizovatelé“ patří do cílové skupiny „veřejnost“.
Ing. Bc. Ondřej Kracman (odbor koncepce a vedení OP) potvrdil skutečnost, že „zřizovatelé“ patří
do cílové skupiny „veřejnost“.
Pavel Tychtl (EK) požádal o vysvětlení, z čeho vychází koncept komunitně osvětových setkávání.
Dotázal se, zda byl zařazen i v předchozích šablonách a požádal o uvedení příkladu.
Ing. Bc. Ondřej Kracman (odbor koncepce a vedení OP) uvedl, že tento koncept byl obsažen
i v předchozích šablonách. Nyní došlo ke sloučení původních dvou šablon. V rámci této šablony lze
realizovat tematická setkávání s rodiči i komunitně osvětová setkávání.
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) doplnila, že např. šablony pro MŠ jsou
zaměřeny na zapojování rodičů do spolupráce s MŠ formou seminářů na přípravu přechodu dětí z MŠ
do ZŠ, případně na aktivity, kde rodiče s dětmi něco vytvářejí, a tím u dětí pomáhají lépe rozvíjet
polytechnické vzdělávání. Na základě dobré praxe z MŠ byly tyto aktivity přeneseny i do ZŠ, aby bylo
možno řešit problematiku prvního stupně ZŠ i přechod žáků na další stupeň vzdělávání.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) dodal, že školy pořádaly pro rodiče odborné
semináře týkající se společného vzdělávání i karierového poradenství podle potřeb rodičů tak, aby
škola plnila svou sociální funkci.
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RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) poukázal na problematický přechod od školy orientované
poznatkově a frontálně na školu orientovanou více na rozvoj osobnosti aktivizujícími metodami tak,
aby to nebylo vnímáno jako hra, ale jako způsob vzdělávání odpovídající současné době. Uvedl, že řada
rodičů to vnímá negativně a je nezbytné s nimi o tom hovořit. Jedná se tedy o pomoc rodičům pochopit,
jak by škola měla v současnosti i do budoucna fungovat.
Mgr. Hana Stýblová (Asociace základního vzdělávání) shrnula, že v Šablonách I byla pouze odborná
setkávání. V Šablonách II přibyla komunitní setkávání a v Šablonách III je to spojováno. Dotázala se
na poměr prostředků dotace v Šablonách III na tyto aktivity.
Ing. Bc. Ondřej Kracman (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že maximálně polovina dotace
může být určena na komunitní setkávání.
Mgr. Hana Stýblová (Asociace základního vzdělávání) dodala, že odborná setkávání probíhala spíše
formou přednášek pro rodiče na dané téma. Komunitní setkávání byla spíše o propojení rodičů. Jako
poznatek z praxe uvedla, že rizikovým faktorem této šablony bylo získat rodiče pro komunitní
setkávání. Dále se dotázala, zda zahraniční stáž znamená získávání jazykových dovedností nebo
návštěvu nějaké školy v zahraničí.
Ing. Bc. Ondřej Kracman (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že se nejedná o získávání
jazykových dovedností, ale jedná se o stáže do škol a školských zařízení za účelem získání dalších
kompetencí pro práci s heterogenní skupinou.
Pavel Tychtl (EK) se dotázal zástupce Asociace krajů na zkušenosti se zahraničními stážemi.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) odpověděl, že zkušenosti se zahraničními stážemi jsou pozitivní. Je
důležité, že učitelé mohou vidět jiný způsob vzdělávání.
Ing. Jiří Nekuda (Asociace středních škol) vznesl dotaz, zda se v OP JAK bude počítat se šablonami pro
střední školy (SŠ).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) potvrdil, že se se šablonami pro SŠ počítá a měly
by být jednou z prvních výzev OP JAK.
Mgr. Hana Splavcová (Asociace předškolní výchovy) také ocenila šablony pro MŠ umožňující výjezd
do zahraničí, které zejména v příhraničních oblastech umožní být MŠ partnery pro zahraniční MŠ.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) k šablonám pro SŠ v rámci třetí vlny uvedl, že je kraje nepožadovaly
i s ohledem na připravované šablony OP JAK. Ocenil možnost realizovat mezinárodní aktivity pro SŠ.
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) se zajímal, zda budou spolupráce
vysokých a středních škol, spolupráce v regionu i přeshraniční spolupráce zahrnuty v OP JAK.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za podnět pro OP JAK na aktivity pro
provázání středních a vysokých škol i pro přeshraniční spolupráci. Dodal, že ve výzvě Rozvoj kapacit pro
výzkum a vývoj II byly nadefinované činnosti, které umožňovaly podporu provázání SŠ a VŠ
i prostřednictvím středoškolských soutěží organizovaných VŠ.
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Mgr. Hana Stýblová (Asociace základního vzdělávání) se dotázala, zda školy budou vědět, kde hledat
možnosti zahraničních stáží. Obtížné to může být obzvláště pro školy, které nejsou v příhraničí. Zajímala
se, zda Dům zahraniční spolupráce bude mít metodiku na vyhledávání zahraničních stáží. Dodala, že
tuto informaci by měly školy obdržet, než se rozhodnou žádat o tuto šablonu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za podnět. Uvedl, že Domu zahraniční
spolupráce bude předána informace, aby byl k dispozici a poskytl školám pomoc při hledání
zahraničních stáží.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) potvrdil, že pro ZŠ může být složité najít zahraničního partnera.
Požádal o sdílení zkušeností a zaslání informací k hledání zahraničního partnera prostřednictvím sítí
kabinetů.
Ing. Markéta Pražmová (Asociace vyšších odborných škol) se dotázala, zda budou vyšší odborné školy
podporované i v novém programovém období.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že při přípravě nového programu
budou zohledněny všechny složky vzdělávacího systému.
Vyzval ke hlasování o znění usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Šablony III
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.1.3
pro 18. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.1.4 pro 18. 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 18. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 1 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal doc. Náhlíka
z Ústavu fyziky materiálů o představení projektu k mezinárodním mobilitám.

Prezentace projektu realizovaného z výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademie věd (AV) ČR) představil projekt (dle prezentace snímky
č. 32 – 51).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení projektu a otevřel
rozpravu.
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Pavel Tychtl (EK) poděkoval za zajímavý příspěvek a dotázal se, jak často se stává, že účastníci mobilit
odcházejí do zahraničí a jestli (a po jaké době) se vracejí.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (AV ČR) odpověděl, že jeho generace kolegů se vrací (cca 80 % se navrátí
v období od dvou do osmi let), on sám je také příkladem. Podmínky v ČR se pro vědce výrazně zlepšily,
výhodou je také znalost domácího prostředí a kolegů. V ústavu s tím mají dobrou zkušenost a nebojí
se odlivu vědců. Mobility navíc mají tu výhodu, že vědci sice vyjedou do zahraničí „na zkušenou“, ale
zůstávají současně zaměstnanci ústavu.
Josef Schwarz (EK) poděkoval za uvedení pozitivních příkladů a povzbudil, aby se v tomto trendu
pokračovalo napříč celou ČR. Doplnil, že ze statistik vyplývá, že ČR je v EU na 10. místě, co se týká výše
výdajů do veřejného výzkumu a vědy, ale až na 22. místě v internacionalizaci výzkumu. Využitím
možností z výzev pro mezinárodní mobility vzniká prostor pro zlepšení situace v této oblasti.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) rovněž poděkoval za pozitivní příspěvek a vyjádřil
naději, že obdobný průběh mají projekty i v dalších ústavech. Zopakoval, že diskuze by se neměla vést
o „odlivu mozků“, ale o jejich oběhu a ovlivňování evropského vědeckého prostředí jako celku. Poté
požádal Mgr. Týce o představení dalšího bodu programu – výzvy MSCA IV.

Projednání metodiky výběru operací, hodnoticích kritérií a aplikace čl. 13 Nařízení
ESF výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV
Mgr. Filip Týc (odbor koncepce a vedení OP) představil výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků – MSCA-IF IV (dle prezentace snímky 52 – 66, podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6), mimo
jiné v kontextu předchozích tří vln výzvy.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení a doplnil, že podobný
princip (výběr z „no money“ seznamů) bude využíván i v OP JAK, jelikož se ukázal jako velmi efektivní.
Poté vyzval přítomné k dotazům a připomínkám.
Pavel Tychtl (EK) shrnul, že z dostupných materiálů vyšlo najevo, že výjezdy mimo ČR probíhaly hladce.
U příjezdů do ČR se však při zpětném hodnocení projevily především dva nedostatky (izolace
z jazykových důvodů a nesplnění domluvených podmínek). Vzhledem k tomu, že se jedná o desítky
(ne stovky či tisíce) lidí, považuje za důležité, aby se každým jednotlivým případem někdo zabýval, aby
došlo k efektivní internacionalizaci výzkumných týmů. Dále vznesl dotaz na to, jak se systematičtěji
pracuje s hodnocením příchozích pracovníků a jak ŘO poskytuje zpětnou vazbu hostujícím institucím.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za dotaz, ale upřesnil, že směřuje spíš
na příjemce, jak plní to, k čemu se zavázali. Internacionalizace výzkumných organizací je pro ŘO
prioritou a v budoucím období chce podporovat wellcome office a multilingvní vnitřní prostředí
výzkumných organizací. Požádal o doplnění za evaluace Ing. Mrózkovou.
Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) doplnila, že je plánováno opětovné šetření
mobilitních schémat se zaměřením na uvedené oblasti a také konkrétní výstupy. Zpětná vazba je zatím
předávána pouze ŘO a stakeholderům, nikoliv jednotlivým výzkumným organizacím. Důvodem je
zachování anonymizace a důvěry respondentů při šetření.
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Josef Schwarz (EK) se přimluvil za anonymní formu předání i jednotlivým výzkumným organizacím,
například formou semináře. Dále se dotázal na výjezdy z ČR, kde se jedná o jednotky případů – zda je
do budoucna předpoklad zvýšit jejich počet.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že to záleží na kvalitě projektů a zda
uspějí v MSCA3. Tyto projekty však představují minoritu, ke strukturální změně vedou běžné výzvy
na mobility (mimo MSCA). Neboť nebyl vznesen žádný další dotaz, vyzval přítomné ke hlasování
o usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
– MSCA-IF IV
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.2.3
pro 18. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.2.4 pro 18. 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 18. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 2 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal doc. Töröka
o představení projektů Slezské univerzity v Opavě.

Projekty z výzev pro strukturálně postižené regiony – Slezská univerzita v Opavě
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (prorektor Slezské univerzity v Opavě) představil projekty Slezské
univerzity v Opavě (dle prezentace snímky 64 – 90).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za komplexní představení projektů a dal
členům prostor pro dotazy a připomínky.
Mgr. Hana Stýblová (Asociace základního vzdělávání) se zeptala, zda v projektu existuje i návaznost
na magisterská studia (konkrétně ji zajímala speciální pedagogika).
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) odpověděl, že samotný projekt je
orientovaný pouze na bakalářská studia; ale mají snahu o rozšíření i k navazujícím studijním
programům.
Josef Schwarz (EK) se dotázal na vazbu s blízkým Polskem a polštinou (např. v lázeňství, gastronomii,
turismu) – jaký je potenciál či hendikepy.

3

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA), část programu H2020.
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Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) odpověděl, že u velké části studijních
programů má spolupráce s Polskem dlouhodobou tradici. Potenciál tam zcela jistě je, už nyní
na některých specifických oborech polští studenti studují (např. Institut tvůrčí fotografie) a větší
orientace na polský trh se dále projednává.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) popřál úspěchy i do budoucna a přešel k dalšímu
bodu, který představil ředitel Uchytil, jakožto zástupce ŘO v pracovní skupině Rady pro výzkum, vývoj
a inovace, která se zabývá debyrokratizací.

Snižování administrativní zátěže v MV OP VVV
Ing. Jakub Uchytil (odbor administrace projektů výzkumu a vývoje) představil snižování
administrativní zátěže, zejména v oblasti výzkumu a vývoje (dle prezentace snímky 91 – 101).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za prezentaci a otevřela diskusi.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (AV ČR) formuloval tři problémové oblasti: nízkou chybovost s ohledem
na požadovanou vysokou míru detailnosti kontrol, velké množství prováděných kontrol ve srovnání
s jinými programy (např. programy Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR či
HORIZON2020) a snahu za každou cenu najít chybu. Ocenil by méně byrokracie a více důvěry kladené
na příjemce dotace. Také navrhoval hlubší koordinaci a propojení různých kontrol.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) reagovala, že ŘO musí respektovat legislativní
rámec a pravidla Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které upravují poskytování
dotací. Množství a zaměření těchto kontrol se odvíjí od požadavků stanovených v těchto předpisech.
Není možno srovnávat s jinými zmíněnými programy, protože ty se řídí jinými předpisy. Požádala
o reakci zástupce z Auditního orgánu Ministerstva financí.
Mgr. Martin Kubš (Ministerstvo financí – Auditní orgán) potvrdil, že s podobnými argumenty a tlaky
na snižování administrativní zátěže se v rámci výkonu auditní činnosti setkává. Vyjádřil souhlas s ŘO OP
VVV ohledně skutečnosti, že mnohá pravidla pro kontrolní systém jsou přímo povinující a určující
z hlediska legislativních požadavků pro administraci ESIF. Jsou stanovena přesně daná pravidla pro
vybírání vzorků, počet kontrol apod. Doplnil ještě, že v prezentaci zmíněná procenta chybovosti jsou
vyčíslena jen z auditovaných projektů, nevyjadřují chybovost kontrol prováděných ŘO. K výrokům AV
ČR ohledně zaměření auditů zmínil, že pokud má být výdaj způsobilý, je z hlediska auditu primární, aby
takový výdaj byl přezkoumatelný. Samotné auditní zprávy procházejí vícestupňovým přezkoumáním
a finanční opravy jsou aplikovány pouze v případech, kde jsou si auditoři auditním zjištěním z hlediska
důkazního břemene jisti, včetně jeho legislativního a věcného argumentačního zdůvodnění. Pravidelně
je také každý audit v rámci Výročních kontrolních zpráv přezkoumáván EK. Co se týká vyšší koordinace
pro odstranění duplicit kontrol, nedokáže si ji úplně představit, protože systém výběru vzorku auditů
operací je v postupech EK, co do nezávislosti, striktně vymezen.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (AV ČR) ještě zareagoval, že mu jde především o počet a detaily
dokumentů. Pokud budou instituce vypracovávat jeden typ dokumentu, se kterým umí pracovat,
vznikne méně chyb, než když budou zpracovávat více různých a nových dokumentů.
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Pavel Tychtl (EK) reagoval na poznámku, že v programech jako je H2020 je administrativa jednodušší.
Jde o to, že to jsou programy přímo řízené z Bruselu. Oproti tomu OP VVV a ostatní programy
financované z ESIF mají sdílený management – kontrola probíhá na úrovni EK a zároveň na úrovni
daného členského státu. Přes jednotná pravidla administrativní aparát funguje v každé zemi jinak.
Z tohoto pohledu vidí vždy nějaký prostor pro zjednodušení.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) uvedl, že na začátku projektu dochází k detailnímu posuzování
dokumentů. Zajímá jej, proč toto počáteční posuzování není bráno v potaz při kontrolách během
provádění projektu a proč není posuzována především kvalita výstupů spíše než obsah dokumentů.
Také vyjádřil nespokojenost s dobou vyřizování žádostí o podstatné změny u projektu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vysvětlil, že kontrola rozhodně neprobíhá na všech
dokumentech – v podstatné míře jsou aplikovány nepřímé výdaje či uplatňovány jednotkové náklady.
Také zdůraznil, že pokud dojde u projektu k podstatné změně, je vždy třeba ji řádně posoudit.
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) zopakovala, že kontrola vychází
z legislativního rámce EK, který jasně stanovuje, jaké typy dokumentů se mají kontrolovat. EK nabízí
dvě možnosti zjednodušení. Jednou je forma jednotkových nákladů (kontrola zaměřená na výstup),
druhou formou jsou paušály. Obě formy jsou v OP VVV využívány a je jimi pokryto zhruba 70 %
prostředků alokace ESF a ŘO chce s touto praxí pokračovat i v dalším programovém období. Probíhají
diskuze o dalším zjednodušení, ale není možné jednotkovými cenami nacenit všechny výstupy
(např. článek). Navíc používaný systém kontroly, který se může jevit jako robustní, chrání i příjemce,
protože umožní provést nápravu dříve, než dojde k porušení rozpočtové kázně a finančním korekcím,
které v krajní formě mohou mít i plošný dopad (jak bylo časté v minulém programovém období).
Shrnula, že se ŘO nebrání dalším diskusím, ale je nutno si uvědomit, že již nyní, oproti předchozímu
programovému období, došlo k enormnímu posunu.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) vyjádřil naději, že pro příští programové období dojde ještě k dalšímu
posunu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) zmínil též možnost využití zákonodárné iniciativy
krajů ke změně národní legislativy a zdůraznil, že důležitým aspektem celé této problematiky je otázka
důvěry a tu česká společnost v souvislosti s poskytováním dotací ztrácí.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (AV ČR) poděkoval za diskusi o problémech na všech úrovních. Je potřeba
hledat způsob, jak byrokratizaci snížit, případně vysvětlit specifika a rozdíly mezi běžnou podporou
a podporou ze strukturálních fondů.
Josef Schwarz (EK) navázal na již řečené informace k návrhu nařízení pro další programové období.
Počítá se s tím, při dodržení zásady přiměřenosti, že kontrola bude více orientovaná na rizika a ne
na 100 % operací. Závěrem shrnul, že je třeba pokračovat v diskuzi o snížení administrativní zátěže v OP
VVV a OP JAK a posouvat se ke konkrétnosti. Požádal ŘO, aby sestavil přehled podstatných problémů
a jejich řešení, a neměla by ustávat diskuze a tok informací mezi ŘO a příjemci, či jejich zástupci
například na MV, a EK.
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Informace o realizaci pokroku IPs
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) s ohledem na časový plán oznámil změnu v pořadí
projednávaných bodů a předal slovo řediteli Tvarohovi, aby představil obecné informace
k Individuálním projektům systémovým (IPs). Se zástupci realizátorů budou mít členové MV možnost
diskutovat o nadcházející přestávce. Ostatní plánované bloky budou následovat po přestávce.
Mgr. Stanislav Tvaroh (odbor administrace projektů regionálního školství) představil souhrnný
pokrok v realizaci IPs (dle prezentace snímky č. 118 – 125, přílohy prezentace č. 2, 3 a 4).
Přestávka od 12:17 do 13:05
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) zahájil odpolední jednání a představil změny
v pořadí jednotlivých projednávaných bodů programu. Požádal Ing. Barbořákovou o představení
Ročního vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019 a také Strategického
realizačního plánu OP VVV na rok 2020.

Strategický realizační plán OP VVV
Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) v úvodu zmínila, že v roce 2019 docházelo
ze strany EK k tzv. přezkumu výkonnosti operačních programů. Lze konstatovat, že OP VVV v tomto
ohledu vykazuje dobrou kondici, neboť ve Výroční zprávě OP VVV za rok 2018 bylo vykázáno naplnění
věcných i finančních milníků pro rok 2018 a ŘO již obdržel od EK potvrzovací dopis o jejich dosažení,
což znamená, že OP VVV obdrží tzv. výkonnostní rezervu. Dále uvedla, že při zpracování Strategického
realizačního plánu se ŘO řídil Metodickým stanoviskem MMR č. 10, které umožňuje přizpůsobit formu
tohoto dokumentu tak, aby mohly být členům MV podány všechny potřebné informace vhodným
způsobem. Následně představila Vyhodnocení strategického realizačního plánu 2019 a Strategický
realizační plán na rok 2020 (dle prezentace snímek č. 103 a podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.4).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) následně navrhl usnesení a požádal o hlasování.
Monitorovací výbor OP VVV
1. bere na vědomí Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019 ve znění
podkladového materiálu č. 3.1.2 pro 18. zasedání MV OP VVV,
2. projednal a bere na vědomí Strategický realizační plán OP VVV na rok 2020 ve znění
podkladového materiálu č. 3.1.3 pro 18. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 1.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 3 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitele Frische o představení
komunikačních aktivit OP VVV.
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Komunikační aktivity OP VVV realizované v roce 2019 a Roční komunikační plán ŘO
OP VVV (RKoP OP VVV) na rok 2020
Bc. Jan Frisch (odbor technické pomoci OP VVV) představil komunikační aktivity OP VVV realizované
v roce 2019 a Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2020 (dle prezentace snímky č. 104 až 117).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za prezentaci a otevřel rozpravu.
Josef Schwarz (EK) ocenil široký rozsah aktivit OP VVV v oblasti publicity a dotázal se na konkrétní
částky za mediální komunikaci a mediální kampaň. Přivítal myšlenku prezentovat v regionech zajímavé
příběhy. Zároveň požádal ŘO o intenzivnější zapojení a spolupráci s novináři, kteří podle jeho názoru
mají o téma Evropské unie zájem, a bylo by vhodné s nimi více komunikovat a networkovat
a poskytovat jim příběhy o úspěšných projektech. Dále navrhl s mediální kampaní spojit organizaci více
dnů otevřených dveří a návštěv prezentovaných projektů pro místní obyvatele. Uvědomuje si zároveň
omezenou kapacitu ŘO i příjemců pro tyto aktivity. Závěrem upozornil na vhodnost prezentovat nejen
samotné projekty, ale i Evropskou unii prostřednictvím podpořených projektů, a spolupracovat
s Eurocentry a pobočkami EuroDirect v regionech.
Bc. Jan Frisch (odbor technické pomoci OP VVV) poděkoval za ocenění množství a pestrosti
komunikačních aktivit. K první části dotazu uvedl, že mediální kampaň je rozdělena na rok 2020 a 2021,
částka uvedená v předloženém Ročním komunikačním plánu ŘO OP VVV zahrnuje část připadající
na rok 2020. V případě zapojení novinářů do kampaně OP VVV poděkoval za podnět, ŘO si je vědom
toho, že má množství zajímavých materiálů a souhlasí, že by bylo vhodné je komunikovat dále,
například i formou zasílání okruhu vytipovaných novinářů.
Pavel Tychtl (EK) navrhl též možnost využití panelové diskuse úspěšných řešitelů projektů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za podněty, navrhl usnesení a požádal
o hlasování.
Monitorovací výbor OP VVV
schvaluje předložený Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2020 ve znění podkladového
materiálu č. 3.2.2 pro 18. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 4 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) předal slovo ředitelce Caithamlové a požádal ji,
aby představila další postup v přípravě nového programového období.
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Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a programové období 2021 – 2027
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila změny, ke kterým došlo od minulého
zasedání MV OP VVV. Uvedla, že i když na první pohled nedošlo k velkým změnám, ŘO usilovně pracuje
na jednotlivých prezentovaných činnostech a procesech a rozpracovává je do většího detailu
(dle prezentace snímky 183 - 195).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že v pátek 6. prosince se konal VII. Kulatý
stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde byly
představeny všechny politické cíle prostřednictvím připravovaných OP. Záznam je dostupný
na webových stránkách MMR:
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/Kulaty-stul.
Ing. Dagmar Vránová (MMR – NOK) doplnila, že nejzávažnější informace na pátečním jednání zazněla
z úst ředitele Částka z MF a týkala se tzv. negoboxu, tedy negociačního balíčku, do kterého byly vloženy
všechny nedohodnuté parametry budoucí politiky soudržnosti. Při vyjednávání zatím dochází k velkým
nejistotám, zejména v souvislosti se zpožděním přípravy evropské legislativy. V tomto období lze
očekávat možná ještě větší počáteční zdržení než při vyjednávání současného programového období.
Začíná se uvažovat o tom, že alokace prvního roku nového období, tj. roku 2021, se opět rozpustí
do dalších let. Proto si cení úsilí ŘO OP VVV pokračovat při přípravě OP JAK i přes tyto vznikající
nejistoty. Obdobně postupuje Národní koordinační orgán (NOK) při přípravě Dohody o partnerství.
Upozornila, že v pátek byla vyhlášena k návrhu textu Dohody o partnerství veřejná konzultace.
Problémem však je, že současná verze zatím není dostatečně naplněna finančními daty. Veřejná
konzultace poběží do 6. ledna 2020 a je dostupná na webových stránkách MMR:
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Novinky.
K harmonogramu přípravy operačních programů uvedla, že Řídicí orgány mají předložit NOK drafty
operačních programů do konce ledna, následně projdou připomínkovým řízením a na konci
března 2020 mají být předloženy vládě ČR. Vznikají dotazy, zda s ohledem na stav evropské legislativy
bude tento harmonogram dodržen. Záměrem NOK je navržený harmonogram dodržet a informovat
vládu, jak pokročila příprava nového programového období, a to bez ohledu na stav evropské
legislativy. Podle toho, jak bude postupovat její příprava, budou připravované dokumenty
upřesňovány. NOK se se zástupci EK opakovaně setkává na technických jednáních tak, aby
optimalizoval další postup přípravy.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za pochvalná slova a zdůraznil, že ŘO si
též váží opory, kterou má v NOK, a vyzval zástupce EK k reakci.
Josef Schwarz (EK) požádal o písemné shrnutí připomínek k návrhu OP JAK a jejich vypořádání. Dále
požádal o představení dokumentu schváleného nedávno Radou vlády pro vědu a výzkum, který určil
deset priorit pro nastavení financování vědy a výzkumu v rámci strukturálních kohezních fondů pro
budoucí programové období, a vysvětlení účinků tohoto dokumentu. Apeloval také na posílenou
koordinaci mezi OP JAK a OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
ze strany MŠMT a MPO v oblasti spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Nakonec
požádal o zohlednění nové „zelené“ agendy EK v návrhu OP JAK.
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) k dotazu na hranice mezi kompetencemi řídicích
orgánů MPO a MŠMT odpověděl, že bude nastavena obdobným způsobem jako v současném období.
MŠMT končí pre-seed aktivitami, tedy nejkrajnější oblastí, kterou je možno považovat za orientovaný
výzkum a ještě není výzkumem aplikovaným. Hraniční je aktivita Smart Akcelerátor, která bude dle
dohody hrazena z OP JAK. Jedná se o aktivity, které mohou aktivizovat tzv. entrepreneurial discovery
proces jak z hlediska orientovaného výzkumu, tak z hlediska aplikovaného výzkumu. Smart Akcelerátor
by měl fungovat jako deštník a katalyzátor procesů spolupráce na území jednotlivých krajů.
Na centrální úrovni probíhá spolupráce na bázi členství v řídicím výboru RIS3, v plánovacích komisích
a v monitorovacích výborech.
K dotazu na materiál, který přijala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v minulém týdnu, uvedl, že
v jeho rámci bylo přijato deset doporučujících oblastí, které RVVI chápe jako prioritní z pohledu ČR pro
vyjednávání budoucího programového období. Představují směry, u kterých RVVI považuje za klíčové,
aby byly financovány z prostředků určených pro kohezní politiku. Tyto prioritní oblasti bude obsahovat
též OP JAK. Zástupci České konference rektorů, Rady vysokých škol a výzkumných organizací o tomto
procesu byli informováni.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) informovala o procesu vypořádání připomínek
k návrhu draftu OP JAK, které vzešly od členů tematických pracovních skupin. V textu OP budou též
zohledněny připomínky, které vzejdou z 2. jednání Přípravného výboru OP JAK, které se bude konat
12. prosince 2019. ŘO dosud obdržel na 150 stran připomínek. Mnoho z nich se týkalo struktury
a přehlednosti dokumentu, což ŘO nemůže ovlivnit, neboť je vázán stanovenou šablonou dokumentu.
Některé připomínky či dotazy plynuly z neznalosti nastavených politických cílů. Další připomínky se
týkaly hranice OP JAK a OP Zaměstnanost + (OP Z+), což bude dořešeno po stanovení finální alokace
obou programů, protože v současné době je přiděleno jednotlivým operačním programům pouze 75 %
alokace pro ČR. Další skupina připomínek se týkala ex-ante financování a nutnosti jeho zachování.
Připomínky směřovaly také k potřebnosti investic nebo například ke zjednodušování pravidel pro
čerpání. ŘO by rád vytvořil pro tuto problematiku platformu, kde by se uplatnily i názory z praxe. Je
však nutno vyčkat na finální legislativu, která vytyčí rámec, ve kterém se lze při tvorbě pravidel
pohybovat.
Pavel Tychtl (EK) podpořil úsilí ŘO hájit zachování ex-ante financování a současné míry
spolufinancování, což je důležité zejména pro školy, neziskové organizace a menší obce. Dále zmínil,
že cíl Inteligentní Evropa, který má do budoucna obsáhnout i „zelenou“ transformaci, kam patří
i klimatická krize a studentská angažovanost, bude jedno z klíčových témat EK do budoucnosti a mělo
by se též promítnout v připravovaném dokumentu, a to nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale i v oblasti
vzdělávání. Na závěr požádal o upřesnění hranice mezi OP JAK a OP Z+ v oblasti občanského vzdělávání
na vysokých školách.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) zareagoval, že došlo k věcné dohodě
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, že oblast dalšího vzdělávání bude spadat pod OP Z+ se dvěma
výjimkami týkajícími se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a neprofesního vzdělávání
dospělých, které zůstanou v oblasti působnosti OP JAK. Tato dohoda je však podmíněna nalezením
shody pro rozdělení finančních prostředků, což je pro další postup klíčové.
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Na závěr poděkoval všem, kteří se na přípravě OP JAK podílejí a požádal zástupce IPs KIPR o představení
pokroku v projektu.

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) – NÚV
Mgr. Petra Kolářová (NÚV) představila pokrok v realizaci IPs KIPR (dle prezentace snímky 126 – 142,
přílohy prezentace č. 6a – 6b).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení a otevřel diskusi k IPs
KIPR.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) se dotázal, zda byl představený standard diskutován s ekonomickou
sekcí MŠMT a také na časovou sladěnost jeho financování.
Mgr. Petra Kolářová (NÚV) potvrdila, že představený standard byl diskutován v rámci personálního
standardu. Do konce týdne (do 13. prosince 2019) by mělo proběhnout jednání na MŠMT i ke způsobu
financování personálního standardu. Vyjádřila naději, že jednotná pravidla budou MŠMT přijata.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) požádal o zaslání variant financování personálního standardu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal o stanovisko ředitelku Horáčkovu
ze sekce II MŠMT.
Ing. Dagmar Horáčková (odbor správy a řízení vzdělávací soustavy MŠMT) k přípravě jednotných
pravidel uvedla, že první verze pravidel byla předána k připomínkám v červnu. Další připomínkování
proběhlo v říjnu a stále se řeší připomínky sekce ekonomické. Potvrdila, že se připravuje jednání
se sekcí ekonomickou k vypořádání připomínek k návrhu jednotných pravidel. Dodala, že jednotná
pravidla musí být schválena také Řídicím výborem projektu a poradou vedení MŠMT. Uvedla, že touto
záležitostí se za sekci ekonomickou zabývá náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT Mgr. Pavla
Katzová.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitelku Horáčkovou o zajištění
stanoviska k dalšímu časovému postupu.
(Pozn. ŘO: informace předána dne 12. prosince 2019 prostřednictvím sekretariátu MV.)
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) uvedl, že tato informace je důležitá vzhledem k tomu, že by kraje
měly tyto standardy financovat.
Mgr. Petra Kolářová (NÚV) též přislíbila předání informací RNDr. Ubrovi.
(Pozn. ŘO: informace byly předány dne 10. prosince 2019.)
Pavel Tychtl (EK) se dotázal na způsob, jakým byla inkluze v tomto projektu reflektována, jaké byly
podněty ze specifických oblastí a jaká byla zpětná vazba. Dále se dotázal, zda jsou reflektivní zprávy
75 zapojených škol k dispozici. Také se zajímal o způsob výběru těchto škol.
Mgr. Petra Kolářová (NÚV) odpověděla, že u zmíněných 75 škol jsou reflektivní zprávy zpracovány.
V tuto chvíli je k dispozici i závěrečná reflektivní zpráva a bude zveřejněna na webových stránkách
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projektu. Uvedla, že školy byly vybírány i dle kritéria oblasti socio-kulturního znevýhodnění. Dalším
výstupem projektu je zpracovaná komparativní studie, která hodnotí, zpracovává i navrhuje konkrétní
doporučení pro učitele v práci se žáky. Inkluze se prolíná napříč celým projektem přes vzdělávání
pedagogů po informování o inkluzi prostřednictvím konkrétních vzdělávacích programů. Pracovalo se
s inkluzivními nástroji jako plány pedagogické podpory a podpůrnými opatřeními. Bylo to směřováno
k tomu, aby došlo k propojení komunikace mezi školami, školskými poradenskými zařízeními, rodinou
a sociálními institucemi, které pečují o dítě.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval a požádal dr. Ondrouchovou, aby
představila progres IPs MOV. Rozloučil se s členy MV z důvodu účasti na dalším důležitém jednání
a předal řízení MV ředitelce Caithamlové.

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) – NÚV
Ing. Martina Ondrouchová, PhD. (NÚV) představila pokrok v realizaci IPs MOV (dle prezentace snímky
143 – 161, přílohy prezentace č. 9a – 9b).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení a otevřela diskusi k IPs
MOV.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) se dotázal na modularizaci a profesní kvalifikace a také na to, zda
bylo řešeno rozšíření praxe u maturitních oborů.
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D. (NÚV) odpověděla, že byly řešeny i maturitní obory. K propojení
modulů a profesních kvalifikací uvedla, že byly vytvářeny konkrétní kvalifikační moduly, které jsou
ve svém jádru přímo propojeny s konkrétní profesní kvalifikací. Modul jako takový je nástrojem,
ve kterém přímo lze propojit obsah učiva s požadovanou kompetencí.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) shrnul, že když střední škola má moduly a z nich jsou nějaké výstupy,
tak v některých případech se z těch výstupů dá poskládat profesní kvalifikace.
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D. (NÚV) reagovala, že v projektu tento prostup prozatím platí
pro obory stavebnictví, kdy zhruba z 20 modulů lze poskládat úplnou profesní kvalifikaci – technik pro
pozemní stavby. U ostatních kvalifikačních modulů jsou spíš jenom příklady modulů. Potvrdila, že
seskládáním modulů lze získat úplnou profesní kvalifikaci.
RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) se dotázal, zda moduly budou samostatně certifikovány.
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D. (NÚV) odpověděla, že z dlouhodobého hlediska je to jeden z návrhů,
aby v budoucnosti mohly být certifikovány jednotlivé moduly. V současné době jsou moduly
připraveny tak, aby mohly být zapracované do školních vzdělávacích programů, aniž by se musel měnit
systém, což umožňuje školský zákon z roku 2004. Pro možnost certifikace modulů by musela být
změněna legislativa.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za diskuzi, představila IPs, která budou
prezentována na dalším zasedání MV OP VV (dle prezentace snímek č. 163) a požádala Ing. Mrózkovou
o představení evaluací IPs.
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Evaluace IPs
Ing. Michaela Mrózková (odbor koncepce a vedení OP) představila evaluace IPs: APIV A, APIV B, MOV,
PPUČ a KSH (dle prezentace snímky č. 164 – 182).
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za prezentaci a když nebyly vzneseny
žádné dotazy ani v bodu Různé, poděkovala všem členům MV za účast. Na závěr upozornila, že příští
zasedání MV se bude konat 18. května 2020. Poté všem popřála hezké svátky, k čemuž se přidali také
zástupci EK, a zasedání ukončila.
Konec jednání v 15:15

Hlavní závěry MV OP VVV
MV OP VVV:


schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Šablony III;



schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV;



vzal na vědomí Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019
a projednal a vzal na vědomí Strategický realizační plán OP VVV na rok 2020;



schválil Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2020.

Přílohy zápisu:
P1 Prezenční listina z 18. zasedání MV OP VVV
P2 Prezentace 18. zasedání MV OP VVV, včetně příloh
P3 Vypořádání připomínek EK k IPs KIPR
Usnesení č. 1 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Šablony III
Usnesení č. 2 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV
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Usnesení č. 3 k Ročnímu vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019
a k projednání Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2020
Usnesení č. 4 k Ročnímu komunikačnímu plánu Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2020

Všechny dokumenty, které jsou přílohami jednotlivých usnesení, se vztahují k verzi, která byla členům
MV zaslána dne 5. prosince 2019 po ukončení připomínkového řízení.

Zapsaly:

Mgr. Irena Tauferová, Věra Jenšíková (sekretariát MV)

Schválil:

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

V Praze 9. ledna 2020

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