
8. zasedání Monitorovacího výboru 
Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 

 
Praha, 15. prosince 2016 



Program: 

8:30 – 9:00 Registrace 
9:00 – 9:30 Zahájení, úvodní slova  
9:30 – 9:45 Hlavní události od minulého MV OP VVV 
  (přehled vyhlášených výzev, přehled stavu IPs, 
plnění    predikcí, činnost PKP) 
9:45 – 10:45 Metodika výběru operací a návrh hodnoticích a  
  výběrových kritérií – k projednání a schválení 
9:45 – 10:15 pro výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
(PO1) 
10:15 – 10:45 pro výzvu Předaplikační výzkum (PO1) 
10:45 – 11:05 Přestávka 



11:05 – 11:20 Roční komunikační plán – ke schválení 
11:20 – 11:35 Strategický realizační plán na rok 2016 – 
vyhodnocení 
  – na vědomí 
11:35 – 11:50 Strategický realizační plán na rok 2017 – k 
projednání 
  – na vědomí 
11:50 – 12:00 Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných 
   podmínek pro informaci Evropské komise 
(červen –    srpen 2016) – na vědomí 
12:00 – 12:30 Charta IPs – Implementace kariérního systému 
  – k projednání a schválení 
12:30 – 13:30 oběd 



13:30 – 14:15 Charty IPs – informace o zapracování připomínek 
MV 
13:30 – 13:45  Modernizace odborného vzdělávání 
13:45 – 14:00  Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem 
14:00 – 14:15 Podpora společného vzdělávání v pedagogické 
praxi 
14:15 – 15:00  IPs – informace o realizaci – Inkluzivní a kvalitní 
vzdělávání 
15:00 – 15:15  Různé (diskuse) 
15:15 – 15:30  Závěr 



Hlavní události od minulého MV OP VVV 



Vyhlášené výzvy od 7. zasedání MV OP VVV 

11. 10. 2016 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II (02_16_39) v PO3 

• Podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených 
lokalit 

•  Podpora MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti zavádění a realizace individuální 
integrace 

•  Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost 
a podporuje vznik platforem a workshopů mezi jednotlivými 
aktéry ve vzdělávání 

1. 11. 2016 – Implementace strategie digitálního vzdělávání I 
(02_16_36) v PO3 

• Výzva je zaměřena na projekty, které připraví koncepční 
materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z 
hlediska zapojení digitálních technologií 



Vyhlášené výzvy od 7. zasedání MV OP VVV 

2. 11. 2016 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (02_16_28) v PO2 

• Nastavení strategického řízení VO v souladu s podmínkami 
Evropské charty a Kodexu chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků  

• Povinným výstupem projektu je získání ocenění „HR Award“  

• Zároveň by měli být v oblastech podpořených výzvou 
vzděláváni všichni relevantní pracovníci, tedy manažeři, 
technicko-hospodářští pracovníci i výzkumníci 

16. 11. 2016  - Pregraduální vzdělávání  (02_16_038) v  PO 3 

• Vytváření podmínek pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů a 
podpora koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání 

• Aktivity navazují na schválenou Rámcovou koncepci 
přípravného vzdělávání učitelů základních A středních škol  

Přehled všech dosud vyhlášených výzev je v příloze prezentace č. 1. 

 
 



Přehled IPs 

Název projektu 
Zkrácený 

název 
projektu 

Příjemce 
/ Žadatel 

Stav projektu 

Podpora krajského akčního plánování P-KAP NÚV Vydán právní akt, zahájena realizace 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích SRP NIDV Vydán právní akt, zahájena realizace 

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita 
– Inkluze – Poradenství – Rozvoj  

KIPR NÚV Vydán právní akt, zahájena realizace 

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami  

IKV (KPSVL) ÚV ČR Vydán právní akt, zahájena realizace 

Implementace kariérního systému učitelů IMKA NIDV 
Charta projektu schválena poradou vedení, 
předloženo ke schválení MV 

Podpora práce učitelů PPUČ NÚV Vydán právní akt, zahájena realizace 

Komplexní systém hodnocení KSH ČŠI 
Projekt schválen VK - administrace vydávání 
právního aktu 

Modernizace odborného vzdělávání MOV NÚV Charta projektu schválena MV OP VVV 

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem APIV A NÚV Charta projektu schválena MV OP VVV 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B NIDV 
Žádost o podporu předložena do procesu 
hodnocení  

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib CzechELib NTK Zasláno vyrozumění o schválení ze strany ŘO 

Podrobný přehled stavu projektů je v příloze č. 2 



Informace o plnění predikcí - 2016 

Prioritní osa Alokace Predikce ŽoP 
Vyčerpáno 

příjemci 
Schváleno 

PO1 – EFRR 33 564 405 942 607 134 823 422 369 917 172 369 917 

PO2 – EFRR 14 531 718 978 0 0 0 

PO2 – ESF 12 006 049 932 0 0 0 

PO3 – ESF 29 514 244 158 19 121 190 108 066 956 90 691 306 

PO4 – EFRR 3 222 897 039 219 522 584 313 997 094 311 094 833 

Celkově EFFR 51 319 021 959 826 657 407 736 367 011 483 464 750 

Celkově ESF 41 520 294 090 19 121 190 108 066 956 90 691 306 



Plnění pravidla N+3 

Prioritní osy 
Predikce 

souhrnných 
ŽoP - 2016 

Predikce 
souhrnných ŽoP - 

2017 

Predikce 
souhrnných 
ŽoP - 2018 

Celkem N+3 

PO1 – EFRR 422 369 917 1 082 238 300 4 471 106 870 5 975 715 087  

PO2 – EFRR 0 290 611 413 1 422 831 000 1 713 442 413  

PO2 – ESF 0 224 926 169 1 934 999 857 2 159 926 026  

PO3 – ESF 108 066 956 1 132 679 106 4 155 342 374 5 396 088 436  

PO4 – EFRR 313 997 094 361 971 819 371 698 433 1 047 667 346  

Celkově EFFR 736 367 011 1 734 821 532 6 265 636 303 8 736 824 846 8 102 075 336 

Celkově ESF 108 066 956 1 357 605 275 6 090 342 231 7 556 014 462 6 555 084 876 



Pracovní skupiny pod MV OP VVV 

Pracovní skupina Plánovací komise programu (PKP) 

Datum konání: 30. listopadu 2016 
Program: 
1. Seznámení s plněním Harmonogramu výzev 2015  
2. Projednání a schválení změn Harmonogramu výzev 2016  
3. Projednání a schválení Harmonogramu výzev pro rok 2017 
 

Dílčí Pracovní skupina PKP pro PO3 

Datum konání: 30. listopadu 2016 
Program: 
1. Projekt Implementace kariérního systému (IMKA) 
2. Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II. 



Pracovní skupiny pod MV OP VVV 

Dílčí Pracovní skupina PKP pro PO1 a PO2 

 
Datum konání: 14. listopadu 2016 
Program:  
1. Projednání úpravy Jednacího řádu a seznámení s upraveným 
Statutem 
2. Výzva - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
3. Výzva - Předaplikační výzkum 



Projednání metodiky výběru operací 
a hodnoticích a výběrových kritérií 



Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce pro ITI (PO1) 

Podkladový materiál č. 2.1.1 až 2.1.6 



Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS 
pro ITI) 

Představení výzvy: 

• Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové 
spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje 
partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační 
sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. 

 

Alokace:  

• DMS 1 100 000 000 Kč 
• DMS pro ITI 895 150 000 Kč 



Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a  
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI 
 (DMS pro ITI) 

Žadatelé: 

• Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01) 

 

Cílová skupina: 

• Pracovníci výzkumných organizací, studenti vysokých škol, 
výzkumní pracovníci v soukromém sektoru, pracovníci veřejné 
správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, pracovníci veřejné 
správy (státní správy a samosprávy) 



Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS 
pro ITI) 

 

Podporované aktivity: 

• Povinné: 
a) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce  - obecná část více viz 
kapitola 5.2.4. 

b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci 
partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.  

c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných 
organizací se subjekty z aplikační sféry. 

d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit / 
záměrů. 

 



 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS 
pro ITI) 

 

Podporované aktivity: 

• Povinně volitelné: 
e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní 

spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z 
aplikační sféry. 

f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových 
partnerství. 

g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových 
žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu. 

 



 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS 
pro ITI) 

 

Podporované aktivity: 

• Volitelné: 
h)  Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, vč. 

pořízení infrastruktury. 
i) Aktivity vedoucí k propagaci společné činnosti a jejích výstupů. 
j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související 

s aktivitami a zaměřením projektu.   
k) Členství v odborných organizacích / platformách / konsorciích. 
l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, vč. odborného 

vedení studentských prací. 



 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS 
pro ITI) 

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro 
výzvu – viz podkladové materiály 
• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
• Věcné hodnocení 
• Výběr projektů 
 

 

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení 

• Přípustné místo realizace projektu je území Evropské unie 
 



Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro 
ITI (PO1) 

Podkladový materiál č. 2.2.1 až 2.2.6 



Předaplikační výzkum (PAV) a Předaplikační výzkum 
pro ITI (PAV pro ITI) 

Představení výzvy: 

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. 
Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál 
přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských 
témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků 
v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. 

 

Alokace:  

• PAV 700 000 000 Kč 
• PAV pro ITI 1 435 950 000 Kč 



Předaplikační výzkum (PAV) a Předaplikační výzkum 
pro ITI (PAV pro ITI) 

Žadatelé: 

• Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01) 

 

Cílová skupina: 

• Pracovníci výzkumných organizací, studenti vysokých škol 



Předaplikační výzkum (PAV) a Předaplikační výzkum 
pro ITI (PAV pro ITI) 

Podporované aktivity: 
• Povinné 
a) Řízení projektu 
b) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu 

využití výsledku v praxi. 
c) Experimentální ověření možného praktického uplatnění 

výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví 



Předaplikační výzkum (PAV) a Předaplikační výzkum 
pro ITI (PAV pro ITI) 

Podporované aktivity 
• Povinně volitelné 
d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení 

aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu 
e) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a 

aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem 
získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření 
výzkumných záměrů. 

f) Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících 
s aktivitami a se zaměřením projektu. 

g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků 



Předaplikační výzkum (PAV) a Předaplikační výzkum 
pro ITI (PAV pro ITI) 

Podporované aktivity 
• Volitelné aktivity 
h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné 

záměry a jejich experimentální ověřování.   
i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit 

projektu. 
j) Aktivity vedoucí k propagaci činností a výstupů projektu. 



Předaplikační výzkum (PAV) a Předaplikační výzkum 
pro ITI (PAV pro ITI) 

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro 
výzvu – viz podkladové materiály 
• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
• Věcné hodnocení 
• Výběr projektů 
 

 

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení 

• Přípustné místo realizace projektu je území Evropské unie 



Roční komunikační plán 
Podkladový materiál č. 3.1.1 až 3.1.3 



• Semináře a workshopy pro žadatele, příjemce a hodnotitele  
(161 akcí, více než 5800 podpořených osob/účastníků,  
prezenční i on-line) 

• Výroční konference OP VVV „Vize a cíle OP VVV v oblasti 
regionálního školství“  

• Eventy a veletrhy (např. Den Evropy, Gaudeamus,  
Památky – Muzea – Řemesla, Schola Pragensis, Absolvent) 

Přímá komunikace 

• Letáky k jednotlivým výzvám, tematické letáky 
• Brožura základních informací OP VVV 
• Metodické dokumenty  

Publikační aktivity 

• Newsletter OP VVV (4 vydání) 
• Internetové stránky OP VVV – restrukturalizace subwebu OP VVV; 

příprava vlastní webové prezentace OP VVV 
• Správa FB profilu OP VVV (včetně provazby s FB profily 

spolupracujících subjektů – např. Informační kancelář Evropského 
parlamentu, MAS Pobeskydí, Eurocentrum České Budějovice) 

On-line 
komunikace 

Shrnutí komunikačních aktivit realizovaných v roce 2016 (1) 
data k 28. 11. 2016 



• Mediální kampaň „Pomáháme pomáhat“ na téma společného 
vzdělávání v OP VVV v tisku (duben – červen 2016: Deník ČR, Právo, 
Učitelské noviny) 

• Mediální kampaň „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“ zaměřená  
na konkrétní priority podpory OP VVV a učitelské profese v televizi 
(listopad 2016 – prosinec 2018: Nova, Prima, ČT1) 

• Mediální kampaň v tisku a na internetu (vyhlášení veřejné zakázky) 

Mediální 
komunikace  

• Tiskové zprávy 
• PR články 
• Spolupráce s periodiky (např. Učitelské noviny, Řízení školy) 

Public relations 

• Propagační předměty a tiskoviny  Ostatní nástroje 

• Dosud vyčerpáno – 4,45 mil. Kč s DPH Rozpočet 

Shrnutí komunikačních aktivit realizovaných v roce 2016 (2) 
data k 28. 11. 2016 









Cíle komunikace pro rok 2017 

Dostatek kvalitně zpracovaných  
a podaných žádostí o podporu ve 
všech prioritních osách OP VVV. 

Jednotný a jasný výklad pravidel 
čerpání dotací z OP VVV.  
Maximální informovanost 

potenciálních žadatelů a žadatelů  
o možnostech podpory z OP VVV. 
Maximální informovanost žadatelů 

při tvorbě žádostí o podporu. 

Úspěšné dokončení 
realizovaných projektů. 

Jednotný  
a jasný výklad pravidel 
administrace projektů. 
Podpora příjemců při 
administraci projektů  

OP VVV. 

Informovanost odborné  
a široké veřejnosti. 

Jasná prezentace 
základních oblastí OP 

VVV.  
Předávání informací  

o pokroku implementace  
a výsledcích  

a přínosech OP VVV.  



Cílové skupiny  

• Základní cílové skupiny, na které budou zaměřeny komunikační aktivity  

• Specifické podskupiny jsou definovány dle prioritních os OP VVV 

Cílová skupina 
OP VVV 

Potenciální 
žadatelé, 
žadatelé 

Příjemci  

Potenciální  
a koneční 
uživatelé 
pomoci 

Odborná 
veřejnost 

Evropská 
komise 

Monitorovací 
výbor 

Regionální  
a místní orgány 

státní správy  
a samosprávy 

Široká 
veřejnost 

Občané ČR 15+ 

Děti a mládež 

Média  



Komunikační aktivity OP VVV v roce 2017 
Celkové náklady včetně DPH: 40 585 000 Kč 

• Semináře, workshopy, individuální konzultace, databázový mailing 
• Konference, veletrhy a eventy     

Přímá komunikace 

• Metodiky, manuály, pravidla - elektronicky 
• Letáky, brožury a další propagační tiskoviny – tištěné  

Publikační aktivity 

• Spuštění nového webového portálu, databáze výstupů OP VVV 
• Newsletter 
• Sociální sítě – Facebook      

On-line komunikace 

• Mediální kampaň: tisk, internet, televize     Mediální komunikace  

• Tiskové zprávy a konference 
• PR články 
• Spolupráce s periodiky      

Public relations 

• Propagační předměty 
• Tematické soutěže 
• Aplikace jednotné vizuální identity    

Ostatní nástroje 



Stěžejní komunikační aktivity v roce 2017  

• Mediální kampaň OP VVV – televize, internet, tisk 

• On-line komunikace prostřednictvím samostatných 

webových stránek OP VVV  

• Semináře pro žadatele, příjemce a externí hodnotitele 

• Výroční konference OP VVV, Konference Řízení školy 

• Účast na veletrzích a eventech (např. Gaudeamus v 

Brně, Absolvent, Týden vědy a techniky) 



Strategický realizační plán 
Podkladový materiál č. 3.2.1 až 3.2.4 



Strategický realizační plán 

Strategický realizační plán na rok 2016 – vyhodnocení 

• PKP hlavní projednala a schválila návrh úprav pro rok 2016  
 (30. listopadu 2016) 

 

Strategický realizační plán na rok 2017 – k projednání 

• PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev 2017 
 (30. listopadu 2016) 

• Materiál byl doplněn v rámci aktualizovaných podkladů pro 
jednání MV 



Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných 
podmínek pro informaci Evropské komise 

Podkladový materiál č. 3.3.1 až 3.3.3 



Stav naplňování předběžných podmínek 

Předběžná podmínka Gestor 

PP splněna 
při schválení 
programu EK 
(ANO/NE) 

Pokud nebyla PP splněna při schválení programu 

Pr
oc

es
 d

ok
on

če
n 

Termín 
splnění 
dle AP 

Termín 
splnění na 
národní 
úrovni 

Termín formálního 
zaslání EK (přes SFC) 

Termín 
formální 
verifikace EK 

O1 Nediskriminace ÚV ANO --- --- --- ---   

O2 Rovnost mužů a žen ÚV ANO --- --- --- ---   

O3 Zdravotní postižení MPSV ANO --- --- --- ---   

06 EIA/SEA MŽP ANO --- --- --- ---   

O4 Veřejné zakázky 
ŘO OPVVV 
MMR 

NE 
NE 

30.06.2015 
31.12.2016 

30.06. 2015 
--- 

25. 10. 2016 
29. 11. 2016 

--- 
--- 

  

O5 Veřejná podpora  
 

MMR NE 30. 6. 2016 30. 6. 2016 12. 8. 2016 --- 

O7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 

ŘO OPVVV 
MMR 

NE 
NE 

31.12.2016 
31. 7. 2016 

17.10.2016 
31. 7. 2016 

19. 10. 2016 6. 12. 2016   



Stav naplňování předběžných podmínek 

Předběžná podmínka Gestor 

PP splněna 
při schválení 
programu EK 
(ANO/NE) 

Pokud nebyla PP splněna při schválení programu 

Pr
oc

es
 d

ok
on

če
n 

Termín 
splnění dle 
AP 

Termín 
splnění na 
národní 
úrovni 

Termín 
formálního 
zaslání EK 
(přes SFC) 

Termín 
formální 
verifikace EK 

T1.1 Výzkum a Vývoj – 
Inteligentní specializace 

ÚV NE  31. 10. 2016 11. 7. 2016 3. 8. 2016 29. 9. 2016   

T1.2 Výzkum a Vývoj – víceletý 
plán pro sestavování rozpočtu 

ÚV ANO --- --- --- ---   

T9.2 Politika začleňování 
Romů 

ÚV 
  

NE 30. 09. 2016 24. 10. 2016 2. 11. 2016 12. 12. 2016   

T10.1 Ukončování školní 
docházky 
  

MŠMT NE 30. 06. 2015 29. 07. 2015 31. 07. 2015 15. 07. 2015   

T10.2 Vysokoškolské 
vzdělávání 

MŠMT ANO --- --- --- ---   



Charty Individuálních projektů systémových 



Implementace kariérního systému (IMKA) 
Podkladový materiál č. 4.1.1 až 4.1.3 



Implementace kariérního systému (IMKA) 

 

• Dne 30. 11. 2016 byla Charta projektu projednána na Plánovací 
komisi programu PKP PO3 

 

• Připomínky členů PKP a zápis z jednání PKP – viz příloha 
aktualizované Důvodové zprávy 



IMKA – klíčové údaje o projektu 
 

 
 
Realizátor projektu: Národní institut pro další vzdělávání 
Období realizace: 1. 5. 2017 – 30. 6. 2022 (62 měsíců) 
Rozpočet: 510 mil. Kč 



IMKA – základní členění 

Atestace 

Kvalita 

Podpora 

Kabinet 

Veřejnost 

Evaluace 

Infrastruktura 



IMKA – důvody realizace 

• Systematičtější podpora profesního rozvoje učitelů 
• Systematické hodnocení učitelské práce 
• Spravedlivý systém odměňování 
• Zvýšení atraktivity učitelského povolání 
• Zkvalitnění vzdělávání 
• Zkvalitnění systému DVPP 
 



IMKA - Atestace 

• Pilotáž atestací na KS2 
• Pilotáž atestací na KS3 
• Realizace atestací v přechodném období 



IMKA - Kvalita 

• Model systému řízení kvality DVPP 
• Pilotáž systému řízení kvality DVPP 
• Implementace systému řízení kvality DVPP 



IMKA - Podpora 

• Vzdělávání cílových skupin (učitelů, ředitelů) 
• Vzdělávání personálu atestací 
• Vzdělávání personálu řízení kvality DVPP 



IMKA - Kabinet 

• Pilotáž systému metodických kabinetů propojených na 3. KS 
• Pilotáž systematické modulární podpory v oblasti didaktik 
• Implementace metodických kabinetů 

 



IMKA - Veřejnost 

• Mediální výstupy online a off-line 
• Odborné konference 
• Ediční řada 
• Kampaně pro pilotáže 
• Produkce audiovizuálních materiálů 



IMKA - Evaluace 

• Analýza implementace KS v zahraničí 
• Evaluace a vyhodnocení pilotáží 
• Systém revize KS a standardu učitele v ČR 
• Monitoring zájmu učitelů o profesní rozvoj 



IMKA - Infrastruktura 

• Úpravy a správa potřebných IT systémů 
• Systém pro správu atestací a atestačních komisí 
• E-learningy 
• Webináře 
• Řízení dokumentace projektu 
 



IMKA - Řízení, Spolupráce 

• Řízení projektu, manažerské produkty, administrace, 
dokumentace 

• Spolupráce s ostatními IPS 



IMKA – hlavní rizika 

• Legislativní změny související s realizací projektu, implementací 
KS 

• Personální zabezpečení projektu (spolupráce) 
• Zájem cílové skupiny o pilotáž KS 
• Rozdílné očekávání zainteresovaných stran 



IMKA – přínosy 

• Podpora profesního rozvoje pedagogů 
• Cílená podpora začínajících učitelů 
• Funkční systém řízení kvality DVPP 
• Motivace pedagogů k profesnímu rozvoji 
• Podpora různých forem vzdělávání 
• Zapojení odborné veřejnosti při zavedení KS 
• Rozhodování na základě výzkumných šetření 



Modernizace odborného vzdělávání (MOV) 
Podkladový materiál č. 4.2.1 až 4.2.3 



MOV – znovu předložení upravené charty 

 

• Zapracovány připomínky členů z projednání na 7. MV 

 

• Upravená charta předložena v rámci zaslání podkladů na 8. MV 



Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem 
(APIV A) 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 
(APIV B) 

Podkladový materiál č. 4.3.1 až 4.3.4 



APIV A, APIV B – znovu předložení upravené charty 
Vytvořena pracovní skupina pro dopracování chart, zástupci: 

• Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV,)  
• Česká školní inspekce (ČŠI), 
• Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR),   
• Úřad vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování (UVČR ASZ) a 

Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací (UVČR),  
• MŠMT,  
• Národní ústav pro další vzdělávání (NÚV), Národní institut pro 

další vzdělávání (NIDV) 

Jednání PS: 6. 10. 2016 a 3. 11. 2016,  

Videokonference se zástupci EK: 6. 10. 2016 

 Zápisy z jednání – viz příloha k Důvodové zprávě 

Upravené charty předloženy v rámci zaslání podkladů na 8. MV 



Realizace IPs: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích 
se sociálně vyloučenými lokalitami  (IKV)  

Úřad vlády, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 
Přehled základních informací k projektu viz příloha č. 4 k prezentaci 

 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Základní údaje projektu Inkluzivní vzdělávání: 

 
• Realizuje Agentura pro sociální začleňování  v Úřadu vlády 

ČR 
• Zahájení realizace 1. 7. 2016 – konec 30. 4. 2022 
• Rozpočet: 228 819 380 Kč 
• Reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 
 
Projekt poskytuje obcím se sociálně vyloučenými lokalitami 
odbornou a metodickou podporu při strategickém plánování a 
naplňování místních opatření k rozvoji kvalitního a všem žákům 
otevřeného vzdělávacího systému. 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Obsahové plnění – Spolupráce v územích: 
Spolupráce v rámci KPSVL 
• Ustavování pracovních skupin na podporu vzdělávání 
• Příprava Místního plánu inkluze (příloha SPSZ) 
• Projektové poradenství pro obce 
 
Spolupráce mimo KPSVL 
• Probíhající spolupráce na Místních akčních plánech, příprava 

Plánů podpory 
• Navázání spolupráce na Krajských akčních plánech 

 
 
 
 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Obsahové plnění – Výzkumy, evaluace: 
 

• Příprava evaluačního manuálu formou tzv. „stromů potřeb“ 
• Příprava výzkumného designu Analýzy segregace škol z pohledu 

sociálního vyloučení 
• Realizace vstupních analýz jako podkladu pro Místní akční plány 

 
 
 
 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Obsahové plnění – Workshopy, veřejná setkání, odborné panely: 
 

• Příprava harmonogramu workshopů, obsahová příprava 
tematických workshopů dle potřeb v lokalitách 

• Obsahová příprava odborných panelů – spolupráce s dalšími IPs 
• Realizace pilotního veřejného setkání – Žďár nad Sázavou 7. 12. 

2016 
 

 
 

 
 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Obsahové plnění – Řízení projektu: 
 

• Nábor zaměstnanců 
• Nastavování interních komunikačních a koordinačních procesů  
• Nákup vybavení – realizace výběrových řízení 
• Plán vzdělávání odborného realizačního týmu 

 
 
 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Podstatné změny – provedené a plánované: 
 
Podstatná změna dosud žádná neprovedena 
 
Plánována jedna změna na základě zjištěného nesouladu 
následujících indikátorů (bylo diskutováno s ŘO OP VVV): 
 - 60 000 Celkový počet účastníků (bude zachován na hodnotě 40) 
 - 54 000 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání 
(snížen na 40) 
 - 52 510 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané  poznatky a dovednost (snížen na 36) 
 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Výstupy projektu za sledované období: 

 
• Lokální partnerství ve 41 lokalitách 
• Jsou ustavovány pracovní skupiny v lokalitách - ke 30. 9. 2016 

ustaveno 6 PS a připraveno dalších 15 
• Probíhají vstupní analýzy - 30. 9. 2016 probíhalo 13 vstupních 

analýz 
• Probíhá schvalování MPI – do konce roku plánováno 

schválených 16 MPI 
• Proběhlo pilotní veřejné setkání – 7. 12. 2016 Žďár nad Sázavou 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Finanční čerpání: 
 
V rámci první Zprávy o realizaci nebyly nárokovány žádné výdaje. 
Důvod: Otevřená jednání s ŘO OP VVV ohledně formy vykazování 
 
Reálně uskutečněné náklady jsou však vyšší než finanční plán 
Důvod: Především úspěšné obsazování pozic realizačního týmu 
projektu 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Dosavadní přínos projektu: 
 

• Přínos vysoce odborného know-how do spolupracujících území 
se SVL 

• Individuální identifikace silných a slabých stránek v oblasti 
inkluzivního vzdělávání – realizace vstupních analýz 

• Významná pomoc obcím při přípravách Místních akčních plánů 
• Intenzivní podpora obcím při přípravách projektů OPVVV a IROP 

formou projektového poradenství 
• Odborná a metodická podpora obcím mimo KPSVL při začátcích 

s řešením problematiky inkluzivního vzdělávání – přípravy Plánů 
podpory 
 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Oblasti spolupráce s ostatními Individuálními projekty 
 

Realizovaná spolupráce 
• Podpora při přípravě seznamu škol pro intenzivní spolupráci v 

rámci projektu KIPR 
• Propojování expertů na MAP s Centry podpory  projektu SRP 

(účast expertů na MAP na akcích pořádaných SRP, spolupráce 
na webináři o inkluzi) 

• Propojování expertů na úrovni krajů s projektem P-KAP 
• Probíhá prohlubování spolupráce s ČŠI (projekt Komplexní 

systém hodnocení) a NIDV (projektový záměr Podpora 
společného vzdělávání v pedagogické praxi) 

 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Oblasti spolupráce s ostatními Individuálními projekty 
 
Další příklady identifikovaných oblastí spolupráce 
 
• PR – cílem je jednotný postup a vzájemná podpora pro zvýšení 

pozitivního dopadu 
• Odborné panely – zabránění „přesycenosti“ nabídky v lokalitách, 

úspora nákladů na organizaci, vyšší užitek pro cílovou skupinu 
 
V rámci projektu byly vytvořeny myšlenkové mapy partnerských IPs 
- včasné rozpoznání rizika duplicity 
- efektivnější identifikace příležitostí spolupráce 
- snazší meziprojektová orientace 



Projekt IKV – informace od realizátora IPs 

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci: 

 

• Nejasnosti v některých oblastech vykazování nákladů projektu 
 Opatření: intenzivní komunikace s ŘO OP VVV, 
přízpůsobování  interních procesů Úřadu vlády 
• Neochota obcí spolupracovat 
 Opatření: shromažďování a šíření příkladů dobré praxe, 
 prezentace  dobrých výsledků spolupráce v lokalitách, 
zvyšování kvalifikace  odborného realizačního týmu 
• Politické změny a nestabilita v územích 
 Opatření: individuální přístup k lokalitám, výborná znalost 
potřeb  v             lokalitách, dlouhodobé budování dobrých 
vztahů s místními aktéry 
 

 

 

 



Děkuji za pozornost.  

 
 

Mgr. Radek Jiránek  
ředitel  

Odbor pro sociální začleňování (Agentura)  
Úřad vlády ČR  

jiranek.radek@vlada.cz  



Diskuse 



Různé 



Plánovaný termín  dalšího MV OP VVV: 

 
 
 

 
9. zasedání MV OP VVV 1. března 2017 
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