
 

 

 

  
ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU  

OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ 

Čj.: MSMT-28506/2022-5 

Datum konání:   3. října 2022 

Místo konání:   MŠMT, sál 81 C, Karmelitská 529/5, Praha 1 

Účastníci jednání:  členové, stálí hosté a hosté Monitorovacího výboru (MV) Operačního 
programu Jan Amos Komenský (OP JAK) dle prezenční listiny 

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

  

PROGRAM 

Informace o OP JAK      (informace) 

Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvy: (projednání a schválení)  

• Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů 

• Špičkový výzkum (úprava hodnoticího kritéria) 

Charty individuálních projektů systémových v Prioritě 2:  (projednání a schválení)  

• Charta projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR 
z výzvy IPs Vzdělávání 

• Charta projektu Střední článek podpory z výzvy IPs Vzdělávání 

• Charta projektu Podpora kurikulární práce škol z výzvy IPs Vzdělávání 

 

Začátek zasedání v 9:30. 

ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVA 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, přivítal přítomné na 2. zasedání Monitorovacího 
výboru OP JAK. Připomněl roli vzdělávání a výzkumu jako pilířů demokracie a zodpovědnost 
intelektuálů, poté požádal zástupce z EK o úvodní slovo.  

Pavel Tychtl, EK, na úvod zmínil, že ČR je první členskou zemí, která má schválené všechny programy 
a již má vyhlášeno i několik výzev. Ocenil to především s ohledem na současnou situaci 
a celoevropskou nejistotu. V tomto kontextu zmínil připravovanou „fast care“ podporu cílenou na 
ukrajinské uprchlíky financovanou z prostředků ukončovaného programového období. Ačkoliv je počet 
ukrajinských dětí v českých školách nižší, než se původně předpokládalo, je třeba situaci dlouhodobě 
řešit, čemuž vyhlášené i plánované výzvy pomohou. 

Pavla Pipková, EK, potvrdila, že i DG REGIO těší aktuální stav implementace OP JAK. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, poděkoval za vstřícná slova a vyjádřil naději, že 
program bude stejně úspěšně i pokračovat.  

Následně členy MV informoval, že pro potřeby zápisu ze zasedání je pořizován zvukový záznam a také 
fotografická dokumentace pro potřeby publicity. Potvrdil, že MV je usnášeníschopný, následně 



 

 

 

představil program zasedání a požádal o jeho schválení. Při této příležitosti poděkoval všem svým 
kolegům, kteří nyní musí současně zvládat oba implementované programy. 

MV OP JAK konsensuálně schválil návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0. 

INFORMACE K IMPLEMENTACI OP JAK 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA, místopředsedkyně MV, dle prezentace (snímky č. 3 až 6) informovala 
o pokroku v implementaci OP JAK. Zaměřila se na činnost plánovacích komisí programu (PKP) 
a vyhlášené a připravované výzvy včetně představení finančního pokroku. 

INFORMACE K VÝZVÁM ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I A ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I 

Ing. Ivana Galanová, MBA, ředitelka odboru administrace zjednodušených projektů, MŠMT, tyto 
informace doplnila o konkrétní údaje z „šablonových“ výzev (prezentace snímky č. 7 až 9). Zmínila také 
velmi aktivní činnost call linky a zajímavosti z praxe. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, zdůraznil, že se povedlo šablony vyhlásit velmi brzy, 
jak Řídicí orgán (ŘO) slíbil. 

Ing. Aleš Sedláček, Rada vlády pro NNO (pro oblast mládeže), požádal o vyhlášení výzvy pro NNO dříve 
než v roce 2024. Tento návrh již nadnesl na PKP hlavní, která se konala dne 5. 9. 2022, je si vědom 
důvodů pro zvolený termín, ale pokud by bylo možné výzvu vyhlásit například již na konci roku 2023, 
považoval by to za přínosné kvůli návaznosti na právě končící projekty šablon. Za oblast NNO jsou již 
nyní připraveni provést potřebná šetření. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, vzal připomínku na vědomí a přislíbil, že pokud to 
kapacity ŘO umožní, bude požadavek zohledněn. 

Mgr. Silvie Pýchová, Rada vlády pro NNO, vznesla dotaz ke zmíněným žádostem pedagogicko-
psychologických poraden (PPP), kde jsou nevyužité kapacity. Zajímalo ji, jak s nimi bude dál naloženo. 

Ing. Ivana Galanová, MBA, MŠMT, odpověděla, že alokace byla rozpočítána na všechny školy dle počtu 
žáků. Pokud se všechny školy nezapojí a alokace nebude vyčerpána, bude využita v druhé vlně šablon. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, doplnil, že není možné ukládat školám povinnost 
k využívání nabízených služeb, ani poradnám povinnost k předkládání projektů. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA, místopředsedkyně MV, doplnila, že výzva je koncipována tak, aby 
model institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního 
pedagoga v základních školách otestovala. Počítá se s možným zůstatkem prostředků a jeho převodem 
do další vlny. 

Mgr. Bc. Hana Stýblová, Asociace ředitelů základních škol, se dotázala, zda jsou informovány všechny 
školy a poradny. Řada škol se nyní ještě věnuje šablonám z OP VVV a o další výzvy se začnou zajímat až 
později. Je tedy důležité, aby byl harmonogram sladěn i na straně poraden. 

Ing. Ivana Galanová, MBA, reagovala, že se předpokládá zahájení většiny projektů k 1. lednu 2023, 
s dvouletou realizací, což by mělo být vyhovující. Je to patrné i z dosavadního počtu předložených 
žádostí (šest žádostí z celkového předpokladu zapojení 46 poraden). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, doplnil, že poradny informace obdržely. Vzhledem 
k různým zřizovatelům či různým formám činnosti je nutno doplnit prací v terénu. Zároveň průběžně 
probíhají kampaně na sociálních sítích ze strany MŠMT. Nakonec vyzdvihl výhodu současného 
konceptu pro malé školy. Ty dříve v šablonách nesplňovaly podmínky pro nárok na pozici psychologa 
(právě kvůli své velikosti) a nyní ho mohou získat prostřednictvím poraden.  

 



 

 

 

PUBLICITA 

Mgr. Tereza Krbcová, odbor technické pomoci, MŠMT, dle prezentace (snímky č. 10 až 13) představila 
pokrok v oblasti publicity OP JAK a zmínila možnost přihlásit se k odebírání newsletteru s novinkami. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, doplnil, že stejně jako OP VVV je i OP JAK zapsán 
v podvědomí široké veřejnosti. Proto není v plánu využívání drahého mediálního prostoru, o to více 
však bude později soustředěna pozornost na dosažené výsledky a pokrok.  

 

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

 

METODIKA VÝBĚRU OPERACÍ A HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO VÝZVY 

VÝZVA ŠPIČKOVÝ VÝZKUM – ÚPRAVA HODNOTICÍCH KRITÉRIÍ 

Ing. Lenka Hrnčiříková, MŠMT, dle prezentace (snímky č. 15 až 17) představila návrh úpravy 
hodnoticích kritérií ve výzvě Špičkový výzkum. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, doplnil, že vzhledem k tomu, že dosud nebyla na 
základě výzvy předložena žádná projektová žádost, nemůže touto úpravou dojít k diskriminaci žádného 
z žadatelů. Jedná se o úpravu, která „narovnává“ kritéria pro hodnocení projektů tak, aby v nich byl 
uveden kompletní výčet ERC grantů, i když odborníků, kteří by tuto úpravu kritéria mohli využít, jsou 
v ČR řádově jednotky. 

Vhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, navrhl hlasování o proceduře, jejímž 
prostřednictvím přijme MV usnesení o úpravě kritéria: 

 

MV OP JAK souhlasí, že se bude zabývat hlasováním o úpravě hodnoticího kritéria ve výzvě 
Špičkový výzkum. 

Hlasování: schváleno všemi hlasy. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, následně navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK schvaluje úpravu hodnoticích kritérií pro výzvu Špičkový výzkum ve znění 
podkladového materiálu č. 7.3. 

Hlasování: schváleno všemi hlasy. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 1 v příloze zápisu. 

 

VÝZVA ROZVOJ INFRASTRUKTURNÍHO ZÁZEMÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  
(Ph.D. INFRA)  

Mgr. Radovan Vlha, Ph.D., MŠMT, dle prezentace (snímky č. 19 až 33) představil návrh výzvy, metodiky 
hodnocení a hodnoticích kritérií ve výzvě Ph.D. Infra. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, zdůraznil důležitost této výzvy pro realizaci 
doktorských studijních programů a uvedl, že mnohé parametry výzvy byly obsáhle diskutovány na 
platformě PKP pro Prioritu 1.  



 

 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvu Rozvoj infrastrukturního zázemí 

doktorských studijních programů ve znění podkladového materiálu č. 2.3; 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvu Rozvoj infrastrukturního zázemí 

doktorských studijních programů ve znění podkladového materiálu č. 2.4. 

Hlasování: schváleno všemi hlasy. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 2 v příloze zápisu. 

 

CHARTA IPs DATOVĚ-ANALYTICKÁ PODPORA PRO HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ 
SOUSTAVY ČR (IPs DATA) 

   

Ing. Bc. Stanislav Volčík, oddělení strategie a analýz, odbor vzdělávací politiky, MŠMT, dle prezentace 
(snímky č. 36 až 48) představil chartu IPs Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací 
soustavy v ČR.  

Ferdinand Hrdlička, oddělení strategie a analýz, odbor vzdělávací politiky, MŠMT, doplnil, že MŠMT 
pracuje v oblasti vzdělávání s velkým množstvím dat, v současné době buduje nový velký informační 
portál, který je hrazen z národních prostředků, a představovaný projekt na něj komplementárně 
naváže. Nový informační portál umožní daleko větší vytěžitelnost a systematickou práci s daty, které 
lze o školách získat. IPs Data má sloužit k tomu, aby byly nastaveny procesy systematické práce s daty 
a bylo možno vytvořit lepší datovou základnu pro rozhodování v oblasti vzdělávací politiky. Z tohoto 
projektu není hrazen žádný informační systém, ten je hrazen primárně ze státního rozpočtu, IPs Data 
na něj navazuje tzv. „měkkými“ aktivitami.  

Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR, se dotázal, z jaké úrovně budou sbírána nová data, 
jak se jejich sběr dotkne jednotlivých škol a zda do projektu budou zapojeny asociace ředitelů škol, se 
kterými by byl konzultován jejich obsah. 

Ferdinand Hrdlička, MŠMT, vysvětlil, že v projektu bude vytvořen odborný panel složený ze zástupců 
akademické sféry a školských institucí i poskytovatelů neformálního vzdělávání zařízení, včetně 
zastřešujících institucí, aby mohla proběhnout diskuze k obsahu sbíraných dat. 

K otázce týkající se úrovně sběru dat vysvětlil, že i když se bude pracovat s větším objemem dat ze škol, 
dojde k optimalizaci toho, co budou školy vykazovat ve výkonových výkazech MŠMT. Nový informační 
systém bude umět potřebná data vytěžit přímo z matrik škol, aniž by bylo nutno je ze strany škol někam 
přepisovat a zasílat, což povede ke snížení administrativní zátěže. 

Mgr. Silvie Pýchová, Rada vlády pro NNO, se dotázala na synergii s projektem MŠMT, realizovaným 
z evropských fondů, týkající se indikátorové soustavy.  

Ing. Bc. Stanislav Volčík, MŠMT, vysvětlil, že zmíněný projekt již skončil, s jeho výstupy MŠMT 
disponuje a pracuje, na jeho základě vznikla monitorovací soustava, která se používá pro hodnocení 
pokroku ve vzdělávací soustavě ČR, a MŠMT dále výstupy využije i v rámci projektu Datově-analytická 
podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV), navrhl znění usnesení: 



 

 

 

MV OP JAK schvaluje Chartu projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení 
vzdělávací soustavy ČR ve znění podkladového materiálu č. 3.2. 

Hlasování: schváleno všemi hlasy. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 3 v příloze zápisu. 

   

Přestávka 

 

CHARTA IPs STŘEDNÍ ČLÁNEK PODPORY 

Ing. Hana Barboříková, oddělení podpory škol, odbor vzdělávací politiky, MŠMT, dle prezentace 
(snímky č. 50 až 63) představila chartu IPs Střední článek. 

Mgr. Oldřich Vávra, Sdružení místních samospráv ČR, přivítal objasnění zapojení zřizovatelů 
v přednesené prezentaci. Požádal o jasnou deklaraci jejich zapojení přímo v chartě projektu, a to 
zejména v jejím manažerském shrnutí na str. 3. Dále vyslovil požadavek, aby v prezentaci zmíněné 
vzdělávání zřizovatelů v Klíčové aktivitě 6 (KA6) bylo též přímo zmíněno v chartě projektu nejen formou 
vydání příručky, ale i kontaktními školeními ke zřizovatelským kompetencím apod. 

Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR, sdělil, že při projednávání Strategie 2030+ viděl ve 
Středním článku podpory velký přínos ve věci odbřemenění ředitelů a obecně škol od přílišné 
administrativy. V chartě toto postřehl v cílech, ale ne ve specifikaci jednotlivých aktivit. Vznesl dotaz, 
jakým způsobem bude toto odbřemenění ředitelů řešeno, zda mohou být při provádění administrativy 
nahrazeni.  

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, k otázce odbřemenění vysvětlila, že ředitelé jsou statutárními zástupci 
škol, nelze z nich tedy sejmout odpovědnost za vykazování administrativy, navíc část jejich 
administrativní zátěže nevyplývá přímo ze školského zákona, ale z titulu existence školy jako právního 
subjektu. Dobrý manažer by měl umět zorganizovat, delegovat a přizpůsobit řízení tak, aby měl 
dostatek času i na pedagogickou práci. Pomoc ředitelům v této oblasti je cílem projektu. 

Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol, MŠMT, doplnila, že je vnímáno, kolik 
administrativní zátěže je způsobeno neefektivními procesy a dohledáváním informací ke 
správným postupům. Jakmile má ředitel jasné a dostatečné informace k využívání správných postupů, 
může práci dál efektivně delegovat a uspořit významné množství času (např. v pilotáži se jevila úspora 
desítek minut týdně jen u přepisování různých tabulek a informací). Jako důležitá proto byla 
vyhodnocena digitalizace nepedagogických a administrativních agend, kde vzniká velký prostor 
k efektivnějšímu nastavení. 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, k dotazu na podporu zřizovatelů sdělila, že ji v projektu garantují jak 
na centrální, tak i regionální úrovni. Na centrální úrovni půjde o obecně použitelnou podporu, jako je 
např. metodika pro odměňování ředitelů. Na regionální úrovni je individualizovaná podpora cílena pro 
ředitele a vedení škol, ale bude nabídnuta také současným i možným budoucím zřizovatelům. Využití 
této podpory bude z jejich strany dobrovolné. Podmínky v krajích jsou velmi odlišné, například již nyní 
je patrné, že ve Středočeském kraji bude potřeba pracovat v oblasti svazkování škol, provést zřizovatele 
možnými úskalími a být jim podporou. 

Mgr. Martina Běťáková, MŠMT, doplnila, že v textu charty v KA6 Podpora škol a zřizovatelů jsou 
z hlediska podpory stavěni na roveň ředitelé a zřizovatelé škol, podpora je cílena na obě skupiny. 
Zacílení na zřizovatele je tam navíc zmíněno i samostatně. Například pokud se Svaz měst a obcí na 
nějakou problematiku zaměří, dostanou k ní i malí zřizovatelé relevantní informaci. Na centrální úrovni 
se někteří odborní projektoví metodici budou zaměřovat vyloženě na zřizovatele a jejich zákonnou roli. 



 

 

 

Dochází tak k propojení i se Strategií 2030+, kde je ukotveno opatření na vytvoření kontinuálního 
vzdělávání pracovníků zřizovatelů a samospráv jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti, 
což je jedním z cílů centrální metodické linky. 

Pavel Tychtl, EK, vznesl dotaz na zapojení odborníků z řad menšin, uprchlíků apod. do týmů pro 
provádění podpory u zaostávajících a neaktivních škol, a to na centrální i regionální úrovni. Je důležité, 
aby vytvořená metodika a postupy reflektovaly i jejich zkušenosti v dané oblasti. 

Dále se v rámci územní spolupráce zajímal o zapojení Místních akčních skupin (MAS), využití Místních 
akčních plánů (MAP) a zapojení neziskových organizací, které působí v dané oblasti. 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, poznamenala, že se jedná o Střední článek podpory a není ambicí 
projektu někoho řídit. V rámci regionu jsou zpravidla aktivní i stagnující školy, proto plánují v projektu 
spolupracovat s ČŠI na identifikaci právě těch zaostávajících škol, kde se zaměří na individualizovanou 
podporu. Spolupráci však nelze vynucovat. V kombinaci s další poskytovanou podporou ČŠI a NPI ČR 
věří, že podpora těchto škol bude dostatečná. 

K zastoupení menšin na regionální úrovni uvedla, že na pozice metodiků budou probíhat regulérní 
výběrová řízení a nedá se předvídat, kdo se jich bude účastnit. V každém regionu se však budou 
zaměřovat na spolupráci s aktéry, kteří již v území působí (např. NNO v oblasti sociálního začleňování). 
Snahou bude koordinovat aktivity tak, aby se podpora netříštila a působila cíleně. 

Spolupráce s MAP probíhala již v pilotních regionech, ovšem zaměření MAP a projektu Střední článek 
podpory se liší. Zatímco Střední článek podpory cílí na ředitele a nepedagogický management škol, 
podpora v rámci MAP je určena do oblasti síťování a spolupráce škol na širší úrovni v pedagogické 
oblasti. 

Pavel Tychtl, EK, doplnil, že mu není zcela jasné, jak bude prováděn rozvoj pedagogického leadershipu. 
Není možné se omezit jen na technický přístup a administrativu, ale je potřeba pracovat na celkové 
změně konceptu školy včetně pedagogické oblasti. Dále se dotázal, zda budou při výběrových řízeních 
do týmů cíleně a aktivně osloveni odborníci z praxe. 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, vysvětlila, že cílem projektu není vstupovat do fungování škol na 
didaktické úrovni. Primárně se jedná o řízení lidských zdrojů – jak pracovat s lidmi, aby došlo ke zlepšení 
úrovně školy v potřebné oblasti, tedy aby ředitel dokázal řídit potřebnou změnu. Ve věci možných 
podpor, školení či individualizovaných nabídek, které by jim mohly pomoci i v pedagogické oblasti, 
bude však na synergické bázi fungovat například propojování ředitelů škol s NPI ČR. Poté se vyjádřila 
také k výběrovým řízením. V rámci regionálních týmů plánují pozici koordinátora spolupráce, který se 
bude věnovat právě síťování všech relevantních institucí či osob v území. Kandidáti na tuto pozici se 
mohou rekrutovat z různých skupin (ředitelé škol, pracovníci MAP, regionálních úřadů, neziskového 
sektoru apod.), znalost regionu bude jedním z kritérií výběru. 

Mgr. Jan Mareš, MBA, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT, doplnil, že v řadě 
měst a obcí fungují výbory pro národnostní menšiny či NNO, případě školy spolupracují i s Agenturou 
pro sociální začleňování. V propojení na zřizovatele či zástupce NNO bude dostávat další podporu od 
SČ v zacílení na další projekty, zlepšení spolupráce či do oblasti volnočasových aktivit dětí a žáků. 
K obsazení míst odborníků dodal, že výběr bude probíhat na základě plošného oslovení v území a poté 
na základě jednotlivých kritérií. 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, doplnila, že kvalitní manažerská práce ředitele spočívá i v tom, aby 
dokázal v problémových lokalitách správně nastavit komunikaci s rodiči, zřizovateli i místní komunitou. 
Projekt má pomoci, aby tato vzájemná spolupráce fungovala a byla efektivní. 

Mgr. Jitka Baťková, Asociace výzkumných univerzit, se přiklonila k tomu, že by bylo užitečné 
a přínosné v Chartě projektu napevno ukotvit pravidelnou spolupráci s MAP (a následně na to navázat 
i v plánované výzvě pro MAP). MAP v územích působí dlouhodobě a mají již funkční komunikační 



 

 

 

kanály. Je potřeba vzájemná spolupráce a výměna informací, a to i v návaznosti na další IPs OP JAK 
v oblasti vzdělávání. 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, uvedla, že v KA6 je ukotveno setkávání koordinátora spolupráce 
s aktéry v regionu (což zahrnuje i MAP), počítá se i se synergií se vzdělávacími aktivitami v MAP. 
Doplnila, že v přípravném týmu mají odborníky se zkušeností s MAP a vycházejí ze současných 
poznatků či identifikovaných chyb. 

Mgr. Martina Běťáková, MŠMT, upřesnila, že v projektu je ukotvena jednak pozice projektových 
metodiků a koordinátora spolupráce, jednak také krajská platforma aktérů v území, tedy přesně ta 
sdílená část sloužící jako systémové zabezpečení spolupráce na krajské platformě. 

Poté se vyjádřila k problematice zaostávajících škol. Objevily se dotazy, proč je v projektu tak silný 
centrální metodický tým, resp. proč situaci neřeší několik kmenových zaměstnanců MŠMT. Důvodem 
je regionální terénní část, která bude schopna zajistit identifikaci potřeby konkrétní podpory – tedy 
případů, kdy škola v nějaké oblasti selhává a nedělá svou práci tak, jak by měla. Zachytí se tak i případy, 
kdy si ředitelé ani nemusí být nedostatku vědomi, a proto by sami od sebe o radu nežádali. Odkázala 
také na komplexnost přístupu v souběhu s ostatními současně předloženými projekty (IPs Data a IPs 
Kurikulum), kdy mezi působením těchto projektů nelze udělat nezpochybnitelnou dělící čáru. 

Mgr. Silvie Pýchová, Rada vlády pro NNO, podpořila potřebnost tohoto projektu kvůli roztříštěnosti 
českého vzdělávacího systému. Vrátila se k terminologii pojmu pedagogický leadership – ten má vést 
ke zlepšování učení, což ale není cílem aktivit IPs Střední článek podpory, ty jsou zaměřené na 
strategické řízení. Způsob uvedení tohoto pojmu v projektu považuje za zavádějící. Znovu zopakovala, 
že cílem projektu má být uvolnění kapacit ředitelů škol, aby se mohli stát pedagogickými leadery 
a mohli pedagogický leadership provádět. Nejde však o samotnou podporu pedagogického 
leadershipu. 

Mgr. Martina Běťáková, MŠMT, vysvětlila, že projekt skutečně podporuje rozvoj pedagogického 
leadershipu, ale nebude v něm ředitele škol vzdělávat. Leadership je nutno chápat jako řízení změny 
a zavádění inovací. Souhlasí také, že v určitých oblastech nelze přesně oddělit hranice mezi IPs Střední 
článek podpory a IPs Podpora kurikulární práce škol. Podpora bude spočívat v provedení screeningu 
školy, odhalení slabých míst a doporučení a nasměrování ředitele škol k vhodným opatřením. Ředitel 
školy nemusí být nutně pedagogickým leaderem, tuto funkci, zejména u větších škol, může vykonávat 
jiný pedagog. 

Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR, vznesl dotaz, zda bude existovat nějaká 
formalizovaná spolupráce jak na centrální, tak i na regionální úrovni, obdobně jako v minulém 
programovém období. V projektu by mělo být deklarováno, jak široce bude projekt konzultován a jaké 
typy organizací či zástupců budou zapojeny. 

Dále vznesl doporučení, aby se vyhodnocení pilotáže stalo součástí projektové žádosti, aby byla zřejmá 
návaznost mezi pilotáží a systémovým řešením. 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, k otázce partnerství vysvětlila, že s ním počítají v KA3 Spolupráce 
a komunikace, půjde zejména o setkávání a spolupráci v rámci dalších dvou chystaných IPs Kurikulum 
a IPs Data. Na úrovni regionů se partnerství týká KA6, ve které existuje platforma regionálních aktérů, 
kde kromě MAP či ČŠI mohou být zapojeni další klíčoví hráči v území, na jednotlivých územích se však 
jejich složení může lišit. 

Vyhodnocení pilotáže, která probíhá ve dvou okresech, bylo zadáno TAČR, finální výstup z této 
evaluace byl aktuálně doručen, pro zpracování charty projektu byly využity předběžné výstupy, které 
byly poskytnuty již dříve. 

Mgr. Jan Mareš, MBA, MŠMT, doplnil k otázce partnerství, že se nepočítá se vznikem formalizovaného 
partnerství, nicméně se předpokládá, že lidé v území budou komunikovat s dobrovolnými svazky obcí 
(DSO) či s MAS, budou reflektovat MAP apod., protože musí disponovat znalostmi území a škol. 



 

 

 

Ing. Hana Barboříková, MŠMT, doplnila, že zřizování krajských platforem je jeden z výstupů projektu, 
na úrovni výstupů budou regionální platformy existovat a budou spolu komunikovat, z čehož plyne, že 
se počítá se spoluprací nejen na úrovni MŠMT, ale i na úrovni regionů. 

Mgr. Bc. Hana Stýblová, Asociace ředitelů základních škol, uvedla, že projekt je zaměřen na podporu 
ředitelů škol v jejich kompetencích a na to, aby se naučili strategickému řízení a plánování. Projekt je 
postaven na tom, aby využíval výstupů dalších projektů, které již byly v rámci daného území realizovány 
(např. IPs OP VVV SRP, APIV A, APIV B, SYPO), z čehož plyne, že půjde o spolupráci s aktéry, kteří již 
v území jsou. Pokud je cílem naučit ředitele škol dobře strategicky řídit a dodat jim potřebné 
kompetence jak řídit pedagogický proces a naučit je pracovat v intencích kvalitní školy, pak je 
dostačující, jak je spolupráce na všech úrovních v projektu zahrnuta. Předkladatelé prokazují, že 
vnímají území i na krajské úrovni, stejně jako na zřizovatelské úrovni musí být vnímány dokumenty, 
které v daném území vznikly. 

 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, navrhl hlasovat o jednotlivých doplňujících bodech 
usnesení: 

1. V projektové žádosti (chartě) specifikovat vazbu aktivit IPs Střední článek podpory na 
pedagogický leadership.  

Hlasování: Pro 21, proti 2, zdržel/a se 3. 

 

2. V projektové žádosti (chartě) popsat zapojení aktérů na všech úrovních spolupráce.  

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdržel/a se 4. 

 

3. V projektové žádosti (chartě) zohlednit závěry evaluace pilotáže středního článku.  

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel/a se 1. 

 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, navrhl finální znění usnesení: 

MV OP JAK schvaluje Chartu projektu Střední článek podpory ve znění podkladového materiálu 
č. 4.2 s následujícími podmínkami: 

1. v projektové žádosti (chartě) specifikovat vazbu aktivit IPs Střední článek podpory na 
pedagogický leadership; 

2. v projektové žádosti (chartě) popsat zapojení aktérů na všech úrovních spolupráce; 

3. v projektové žádosti (chartě) zohlednit závěry evaluace pilotáže Středního článku podpory. 

Doplněná charta bude předložena členům MV pro informaci. 

Hlasování: schváleno všemi hlasy. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 4 v příloze zápisu. 

 

 

 



 

 

 

CHARTA IPs PODPORA KURIKULÁRNÍ PRÁCE ŠKOL (IPs Kurikulum)   

RNDr. Kamil Ubr, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání, NPI ČR, dle prezentace (snímky 
č. 65 až 78) představil chartu IPs Podpora kurikulární práce škol. 

Mgr. Jiří Nekola, projektový manažer, NPI ČR, doplnil, že projekt má rozpočet 860 mil. Kč, 
90 % nákladů projektu bude směřováno do terénu na metodiky, lektory a experty. Ve školách existuje 
141 460 přepočtených úvazků pedagogů, tj. v průměru na jeden přepočtený pracovní úvazek pedagoga 
připadá 5 871 Kč a šest akcí. Nelze pro každého učitele najít vlastního mentora, ale lze pro každého 
učitele zajistit místo, kde může diskutovat o svém rozvoji a vztahu k dětem. 

Ke spolupráci v rámci projektu MAP doplnil, že na základě jednání byl do připravovaného IPs zařazen 
tzv. krajský panel, protože krajská úroveň se jeví jako ideální místo k setkávání. Ke spolupráci s dalšími 
projekty uvedl, že se vedou jednání v rámci NPI ČR i s dalšími subjekty, přílohou projektové žádosti 
bude mapa, kde budou jednotlivé synergie zaznamenány. 

Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR, se dotázal, co projekt nabídne učitelům odborných 
předmětů a odborného výcviku. 

RNDr. Kamil Ubr, NPI ČR, vysvětlil, že tento projekt z hlediska odborného zaměření učitelům nenabízí 
speciální podporu, podpoří je pouze v obecné rovině. Předpokládá, že problematika odborné podpory 
by měla být řešena samostatným individuálním projektem ostatním (IPo). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, upřesnil, že ŘO připravuje výzvu zaměřenou na 
kurikula, která však bude soutěžní. 

Mgr. Silvie Pýchová, Rada vlády pro NNO, upozornila, že některé informace, které zazněly 
v prezentaci, nejsou obsaženy v chartě projektu, a to zejména část týkající se spolupráce s MAP. Cílem 
by mělo být využití stávajících koordinačních mechanismů a společného plánování při koordinovaném 
přístupu ke školám. Navrhla, aby toto bylo doplněno do charty projektu. 

Dále zmínila, že „kolegiální podpora učící se komunity“ je problematika, ke které OP JAK musí přispět 
jako celek, na více úrovních. I když se aktivita stane součástí IPs Kurikulum, bude možno rozvoj 
kolegiální podpory na školách a rozvoj dalších učících se profesních komunit pedagogů realizovat 
i v rámci dalších projektů financovaných z OP JAK. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, potvrdil, že v případě kolegiální podpory se jedná 
o obecný koncept OP JAK a zmiňovaná témata budou podpořena i v rámci dalších relevantních výzev. 

Mgr. Jiří Nekuda, Unie školských asociací, CZESHA, položil dotazy, jak se aktivita Krajské a okresní 
kabinety, která probíhala v rámci IPs SYPO, liší od aktivit pro kabinety IPs Kurikulum, zda existuje 
vyhodnocení realizace těchto aktivit v IPs SYPO, jaká je přidaná hodnota zde představovaných aktivit 
IPs Kurikulum a zda poběží aktivity současně. 

Mgr. Jiří Nekola, NPI ČR, vysvětlil, že IPs Kurikulum naváže na metodické kabinety z IPs SYPO, které 
jsou hodnoceny jako kvalitní na základě interních i externích evaluací probíhajících po celou dobu 
realizace. IPs Kurikulum naváže na zkušenosti IPs SYPO a zaměří se mimo jiné na lepší komunikaci mezi 
jednotlivými úrovněmi kabinetů. V kabinetech IPs Kurikulum půjde o větší důraz na mezioborovou 
spolupráci. IPs Kurikulum se zaměří na hlubší práci v území členěném na 35 samostatných jednotek. 
Nové kabinety budou více cílit na změnu ŠVP a podporu škol v oblasti kurikulární práce. Z personálního 
hlediska se počítá se současným obsazením kabinetů jako základem budoucí struktury, která bude 
v detailech odlišná. Ideální stav je takový, aby ředitelé škol věděli, na koho se v regionu v určité oblasti 
obrátit a kam směrovat své pedagogy. Celkově bude kladen větší důraz na vzájemnou komunikaci 
a spolupráci všech aktérů. 

Mgr. František Dobšík, Českomoravská konfederace odborových svazů, požádal o bližší informace ke 
třem vzorovým vzdělávacím programům obsaženým v projektu. 



 

 

 

RNDr. Kamil Ubr, NPI ČR, vysvětlil, že se nejedná o vzorové, ale spíše o modelové vzdělávací programy, 
které školy mohou využít pro inspiraci. Jeden z nich je spíše tradiční, další se zaměřuje na integrované 
vzdělávání a poslední z nich je kombinací obou zmíněných. 

Mgr. Jitka Baťková, Asociace výzkumných organizací, navázala na dotaz týkající se spolupráce s MAP, 
vyjádřila přesvědčení, že uvedené skutečnosti by měly být promítnuty přímo v chartě projektu. 
Upozornila na vhodnost využití stávajícího personálního zabezpečení MAP v IPs i IPo v rámci OP VVV, 
kdy tito pracovníci získali velkou zkušenost, odbornost a znalost prostředí. V OP JAK by mělo být jejich 
know-how využito i z důvodu, že realizátorem je v obou případech stejná instituce. Stávající personální 
kapacita v krajích by měla být dostačující, protože by mělo dojít k zapojení pouze do dvou IPs. 

RNDr. Kamil Ubr, NPI ČR, potvrdil, že toto je záměrem a učitelé budou podporováni v tom, aby získávali 
zkušenosti ze svého okolí. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, navrhl na základě proběhlé diskuze hlasovat 
o doplňujícím bodu usnesení: 

Doplnit do charty projektu spolupráci s MAP. 

Hlasování: schváleno všemi hlasy. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl finální znění usnesení: 

MV OP JAK 

schvaluje Chartu projektu Podpora kurikulární práce škol ve znění podkladového materiálu 
č. 5.2 s podmínkou doplnění spolupráce s MAP do charty projektu.  

Doplněná charta bude předložena členům MV pro informaci. 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdržel/a se 1. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 5 v příloze zápisu. 

 

RNDr. Kamil Ubr, NPI ČR, poděkoval za schválení charty a požádal o další podporu tohoto projektu do 
budoucna nejen na půdě MV, ale též ve svých organizacích a území. 

 

RŮZNÉ 

Mgr. Jitka Baťková, Asociace výzkumných organizací, jménem všech asociací vysokých škol tlumočila 
dotaz, zda došlo k posunu v otázce možnosti využívání informačního systému ARACHNE příjemci. 

Pavel Tychtl, EK, vysvětlil, že informační systém náleží EK, přístup na národní úrovni však uděluje 
národní koordinační orgán, což je v ČR MMR-NOK. Tam zajištují jak přístupy, tak školení uživatelů. 
Proto se na MMR-NOK obrátil s dotazem, dosud však neobdržel odpověď. Z pohledu EK by udělení 
přístupu příjemcům neměl být problém. 

Mgr. Jitka Baťková, Asociace výzkumných organizací, vysvětlila, že důvodem jejich žádosti je, že pro 
posuzování střetu zájmů v projektech by jim tento nástroj velmi pomohl. EK a další subjekty, které 
auditují projekty OP VVV a OP JAK, mají tento unikátní systém k dispozici, zatímco příjemci jej nemohou 
využívat, disponují jen mnoha různými rejstříky, které se kvalitou nemohou s ARACHNE srovnávat. Jsou 
přesvědčeni, že by měli mít k využití stejný nástroj, který využívají kontrolní orgány. 



 

 

 

Pavel Tychtl, EK, přislíbil urgovat vyjádření MMR-NOK a zjistit, zda existuje precedens na úrovni jiného 
členského státu, tedy zda je někde přístup umožněn na otevřené bázi. Variantou by též mohlo být 
umožnění dotazu příjemce ke konkrétnímu případu směřovanému na MMR-NOK. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV, ujistil přítomné, že se touto problematikou budou 
dále zabývat. 

Poděkoval všem za účast a připomněl, že další zasedání MV OP JAK je plánováno na 15. prosince 2022. 

 

HLAVNÍ ZÁVĚRY 2. MV OP JAK 

MV OP JAK 

• projednal a schválil úpravu hodnoticích kritérií pro výzvu Špičkový výzkum, 

• projednal a schválil metodiku výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Rozvoj 
infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů, 

• projednal a schválil charty individuálních projektů systémových v Prioritě 2: 
 Charta projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, 
 Charta projektu Střední článek (podmíněné schválení), 
 Charta projektu Podpora kurikulární práce škol (podmíněné schválení). 

PŘÍLOHY ZÁPISU 

• P1 – Prezenční listina z 2. zasedání MV OP JAK 

• P2 – Prezentace z 2. zasedání MV OP JAK 

• Usnesení č. 1 k hodnoticím kritériím pro výzvu Špičkový výzkum 

• Usnesení č. 2 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu Rozvoj infrastrukturního 
zázemí doktorských studijních programů 

• Usnesení č. 3 k Chartě projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací 
soustavy ČR 

• Usnesení č. 4 k Chartě projektu Střední článek podpory 

• Usnesení č. 5 k Chartě projektu Podpora kurikulární práce škol 
 

Zapsal:  Sekretariát MV OP JAK 

Schválil:  Předseda MV OP JAK PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., v. r. 


