
 

  

 

    

 Zápis z jednání pracovní skupiny „VZDĚLÁVÁNÍ“ v rámci Regionální stálé konference KHK pro 

potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 2014+ 

3. července 2015, od 10:00 hod. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

v rámci projektu CZ.1.13/5.1.00/34.01378 „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové 

období 2014-2020“ 

 

Účast na PS: 

Přítomno celkem 30 účastníků  

 

Úvodní slovo 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací 

Přítomní účastníci pracovní skupiny byli informováni o dosavadním průběhu setkání pracovní skupiny 

Vzdělávání. Dále proběhlo porovnání aktuálního složení PS Vzdělávání ve vztahu k požadavkům 

MŠMT na složení pracovní skupiny k přípravě Krajského akčního plánu vzdělávání. S odborným 

garantem bude potřeba projednat doplnění zástupců mateřských škol, výzkumu v kraji a zástupců 

sektorových dohod, kterých se Královéhradecký kraj účastní (strojírenství, textil), tak aby byla skupina 

dle požadavků výzvy OP VVV. RNDr. Kučerová dále prezentovala, jak je v Regionálním akčním plánu 

Královéhradeckého kraj řešeno téma vzdělávání (6 aktivit RAP). 

 

Aktuální stav ITI Hradecko – pardubické aglomerace 

Mgr.Eliška Babková, manažerka ITI – Magistrát města Hradec Králové 

V současné době probíhá aktualizace Strategie ITI, která v oblasti vzdělávání cíli na polytechnické 

vzdělávání a ICT konektivitu škol. Paralelně probíhá komunikace s nositeli potenciálních projektových 

záměrů, specifikování do podoby projektových fiší a pro některé komplexnější projekty projekt 

development v podobě budování partnerství více organizací. 

 

Informace o přípravě Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje 

Mgr. Pavel Kavalír, vedoucí oddělení evropských grantů, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

Královéhradeckého kraje. 

Mgr. Kavalír představil stručně metodiku a postup prací na Krajském akčním plánu vzdělávání (dále 

jen KAP). Projekt bude v gesci Odboru regionálního rozvoje ve vzájemné součinnosti s Odborem 

školství. Součástí aktivit KAP bude společné plánování investičních i neinvestičních akcí v území z 

Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Výzkum, vývoj, 



 

  

 

    

vzdělávání, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a 

příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a příprava 

koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání 

v území. Mgr.Kavalír dále představil tzv. Integrované záměry v oblasti středního školství. Probíhá 

diskuse o možnosti ustavení několika Center celoživotního učení Královéhradeckého kraje, která by 

spolupracovala s relevantními partnery v podobě firem, základních škol, vysokých škol nebo Úřadů 

práce v definovaných oborech, jak ve formálním tak v neformálním/zájmovém vzdělávání. 

 

Výzva na zpracování Krajských akčních plánů vzdělávání 

Ing. Helena Barbořáková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

V současné době probíhá finalizace výzvy a metodiky zpracování KAP, která bude její přílohou. 

Předpokládaný termín vypsání výzvy na KAP je druhý týden v červenci 2015. Výzva bude zveřejněna 

na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Krajské akční plány 

vzdělávání budou povinně zaměřeny na následující priority, které jsou definovány v dokumentu 

Metodika krajských akčních plánů vzdělávání: 

− Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro 
MŠ) 

− Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) 
– také pro oblast MŠ a ZŠ 

− Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

− Rozvoj kariérového poradenství - také pro oblast ZŠ 

− Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

− Podpora inkluze 

− Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, 
podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních 
kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Vedle povinných témat, která musí být obsažena ve všech Krajských akčních plánech vzdělávání má 

zpracovatel možnost zaměřit svou pozornost také na následující, tzv. nepovinná témata: 

− rozvoj výuky cizích jazyků, 

− ICT kompetence, 

− čtenářská a matematická gramotnost, 

− ostatní témata důležitá pro školy/kraj – tato mohou být hrazena také z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a mohou být hrazena i z jiných operačních programů, národních 
či vlastních zdrojů. 

 

Zapsal: Daniel Všetečka, MSc. -  CIRI, Hradec Králové, 14. 7. 2015 

Přílohy: 

1. Prezentace „PS Vzdělávání“ 

2. Prezenční listina 


