Zápis z koordinačního setkání RSK MSK s nositeli místních akčních plánů
a krajského akčního plánu
Den konání: 20. června 2016
Místo: Hotel Harmony Ostrava, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory
Účastníci konference: 44 účastníků (viz prezenční listina)

V úvodu jednání zástupce Sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje
(dále jen „RSK MSK“) Miriam Šůstková přivítala všechny přítomné účastníky setkání
a představila přizvané hosty. Předmětem setkání byla zejména vzájemná výměna informací
a zkušeností z realizace projektů na tvorbu krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (dále
jen „KAP“) a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (dále jen „MAP“), vyřešení určitých
nejasností a problémů, se kterými se nositelé MAP potýkají.
Denisa Štvrtňová seznámila přítomné s koordinační rolí sekretariátu RSK MSK v souvislosti
s předkládáním Strategických rámců MAP a dále s plánovanými výzvami v oblasti regionálního
školství, konkrétně v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, SC 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
V další části jednání představila Kristýna Žižková (odbor ŠMS, zástupce nositele KAP) postup
přípravy KAP, východiska, klíčová témata, nepovinná témata a zpracování dílčí části KAP,
konkrétně dokumentu Prioritizace potřeb, jehož cílem je podat informace o současném stavu
potřeb v oblasti vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Přílohou tohoto dokumentu je Rámec
pro podporu infrastruktury, který obsahuje investiční záměry za všechny zřizovatele středních
škol, vyšších odborných škol a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Poté zástupci MAP informovali o stavu přípravy MAP v jejich území dopadu a problémech,
se kterými se v rámci realizace projektu setkávají. Zástupce MŠMT Ferdinand Hrdlička reagoval
na dotazy nositelů MAP a přislíbil metodickou podporu a spolupráci v oblastech, které jsou
problematické.
Z jednání vyplynuly níže uvedené hlavní problémy, se kterými se většina nositelů MAP potýká:
1. Nefunkčnost systému ISKP (problém nahrávání příloh před podpisem smlouvy apod.).
2. Zdlouhavý proces schvalování žádostí a uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o
podporu a s tím související nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivit projektu.
3. Nejasná metodika MAP a nedostatečná metodická podpora související rovněž
s nezahájením činnosti odborného garanta v MSK. V tomto kontextu bylo navrženo, aby ŘO

OP VVV zveřejňoval na svých webových stránkách nejčastější dotazy a odpovědi, čímž se
zabrání šíření nejasností.
Ze strany zúčastněných byly vzneseny podněty na úpravu metodiky. Zástupce MŠMT
upozornil, že Postupy zpracování MAP jsou přílohou výzvy, tudíž není možné,
resp. jednoduché tuto metodiku nějak zásadně upravovat, a to i s ohledem na skutečnost,
že metodika prošla řádným připomínkovým řízením, vč. územních partnerů. Je možné však
zpřesňovat či upravovat dílčí prováděcí metodické dokumenty.
V rámci diskuse ohledně zpracování a schvalování Strategických rámců MAP zástupce MŠMT
sdělil, že postup předávání těchto dokumentů přes sekretariát RSK bude ještě upřesněn.
Termíny zpracování Strategických rámců MAP jsou doporučující, nositelé se musí
při zpracování a schvalování řídit termíny, které mají uvedeny primárně ve svých projektových
žádostech. Zástupci nositelů MAP navrhli, aby bylo možné Strategické Rámce MAP
aktualizovat v kratších termínech než jednou za 6 měsíců (alespoň v tříměsíčních intervalech).
Dále byl vznesen návrh, aby další výzva na MAP byla ŘO OP VVV vyhlášena již v lednu 2017,
a to s ohledem na délku hodnotícího a schvalovacího procesu a možnost časově navázat
na MAP realizované v rámci 1. výzvy. Tento návrh byl doplněn o požadavek, aby součástí výzvy
byla rovněž doporučená výše mezd a úvazků, čímž by se zabránilo krácení ze strany
hodnotitelů.
Na závěr bylo dohodnuto, že další setkání v podobném formátu se uskuteční v říjnu 2016,
nebude-li ze strany nositelů MAP potřeba dřívějšího setkání.
Přílohy
-

prezentace ze setkání nositelů MAP a KAP
prezenční listina
stav realizace MAP v území MSK

Zápis vyhotovila: Miriam Šůstková

V Ostravě dne 22. 6. 2016

