
Zápis z jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při RSK KHK (PSV) 
 
Datum konání: 24. 6. 2021 od 10:00 
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 

• Úvodní slovo Mgr. Arnošta Štěpánka 
• Schválení Statutu a Jednacího řádu Pracovní skupiny Vzdělávání 
• Představení připravovaných Souhrnných rámců pro investice do infrastruktury 

• Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 
• Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení 

a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 
• Projednání kritérií výběru projektů do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury 

pro SŠ a VOŠ 
• Informace o připravovaném projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji II (KAP KHK II) 
• Představení projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II) 
• Diskuse 
• Závěr  

 
Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje: úvodní slovo 

Po úvodním slovu pana náměstka představila Ing. Hnátová program, proběhlo představení všech 
přítomných členů PSV. 

Ing. Petra Hnátová, Odbor školství: Schválení Statutu a Jednacího řádu Pracovní skupiny Vzdělávání 
Ing. Hnátová představila návrh Statutu a Jednacího řádu Pracovní skupiny vzdělávání. Na post předsedy 
PSV byl navržen Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA. Další návrh na předsedu nebyl podán.  

Diskuze: Členové pracovní skupiny byli vyzváni k připomínkám týkajícím se Jednacího řádu a Statutu 
i k návrhu na předsedu. Na žádost zástupce členské instituce Pracovní skupiny vzdělávání byla 
ve Statutu zapracována změna v bodě 1d.  
Závěr: Pracovní skupina Vzdělávání při RSK KHK schválila Statut a Jednací řád Pracovní skupiny 
vzdělávání. Tímto se zástupci členských institucí stávají členy Pracovní skupiny vzdělávání. Mgr. Arnošt 
Štěpánek, MBA. byl členy PSV na základě konsensu schválen jako předseda PSV. 

Ing. Petra Hnátová, Odbor školství: Představení připravovaných Souhrnných rámců pro investice 
do infrastruktury 
Ing. Hnátová seznámila přítomné se projektovými záměry škol, které byly sesbírány v rámci mapování 
absorpční kapacity kraje do výzev IROP II. Uvedla postup sběru záměrů, harmonogram schválení a 
aktualizací a počet předložených záměrů podle typu zřizovatele. Popsala obsah rámců, indikátory a 
podporované aktivity. 

Diskuse: Byly položeny dotazy týkající se alokace jednotlivých rámců. Ing. Hnátová upřesnila, že 
alokace daná pro kraj se týká pouze Souhrnného rámce pro SŠ a VOŠ, konkrétně se jedná přibližně 
o 230 milionů Kč. Do Souhrnného rámce pro SŠ a VOŠ, která bude součástí tzv. Regionálního akčního 
plánu, budou zařazeny projektové záměry v celkové částce odpovídající 130 % alokace pro kraj. Pro 



ostatní souhrnné rámce (např. speciální školy) platí alokace celorepubliková a všechny projekty budou 
soutěžit v rámci celé republiky. 

Závěr: Pracovní skupina vzdělávání byla seznámena s přípravou souhrnných rámců, které budou 
součástí Regionálního akčního plánu KHK. 

Ing. Petra Hnátová, Odbor školství: Projednání kritérií výběru projektů do Souhrnného rámce pro 
investice do infrastruktury pro SŠ a VOŠ 
Ing. Hnátová sdělila členům PSV návrh kritérií, podle kterých budou hodnoceny předložené projektové 
záměry a následně vybrány k zařazení do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro SŠ 
a VOŠ. Dílčí kritéria budou bodově hodnocena na škále 0 – 3. Bude sestaven seznam projektových 
záměrů podle dosaženého počtu bodů, do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro SŠ 
a VOŠ budou zařazeny projektové záměry v celkové částce odpovídající 130 % alokace kraje. 

Diskuze: PSV požaduje upřesnění ke kritériím, definovat pojmy vážící se ke kritériím (škála, zaměření 
projektu, zapojené instituce – typ spolupráce a nutnost závazku spolupráci dodržet, inovativnost, 
připravenost apod.). Přednostně by měly být vybrány projekty, které věcně patří do IROP II (konzultace 
s CRR), menší a nestavební záměry lze čerpat z OP JAK. Kritéria by se měla více zaměřit na priority kraje, 
nejen na priority IROP. Kritérium 4: Výše nákladů na jednoho žáka zvýhodňuje velké školy, člen PSV 
navrhuje, aby do výpočtu kritéria byli zařazeni i partneři. S kritérii mají být před podáním projektových 
záměrů k zařazení do Rámce seznámeni všichni jejich předkladatelé.  

Závěr: Realizační tým KAP dopracuje metodiku kritérií a poskytne ji všem členům PSV. Členové PSV 
zašlou připomínky ke kritériím do požadovaného termínu, RT KAP doplní přijaté připomínky do 
metodiky. O výsledné metodice kritérií bude jednáno na příštím setkání PSV.  

Ing. Petra Hnátová, Odbor školství: Informace o připravovaném projektu Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (KAP KHK II), Představení projektu Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II) 
Ing. Hnátová shrnula přípravu projektu KAP KHK II – harmonogram projektu, rozpočet, aktivity, 
strukturu projektu a jeho návaznost na implementační aktivity. Představila aktivity realizační části 
stávajícího KAP KHK I a aktivity projektu IKAP II.  

Diskuze 
Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, který působí jako zástupce pro Erasmus+, nabídl členům PSV spolupráci 
při přípravě projektů týkajících se zahraniční mobility. 

Závěr: Ing. Petra Hnátová, Odbor školství: Poděkovala členům Pracovní skupiny vzdělávání za účast 
na jednání.  
 
Jednání bylo ukončeno v 11:30 hodin. 
 
Přílohou zápisu je prezentace, Statut a Jednací řád PSV. 
 
Dne 28. 6. 2021 v Hradci Králové 


