Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015
(1. a 2. část)
Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna 2015
(1. část)
Přítomni: p. ministr, VŘ Orgoníková, I. nám. Zikl, nám. Fidrmuc, nám. Veber, nám. Bartáková,
nám. Hulinský, nám. Mlsna, VŘ Matušková, řed. Macura, VSO Marčík, ÚŠI Zatloukal,
řed. Žufanová, řed. Červenka, p. Vávra, řed. Bayerová, řed. Zíka, VŘ Ševela
Omluvena: p. Bílá
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Aktuální témata
4. Kontrola prioritních úkolů
5. Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Minimální standard bezpečnosti
6. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování: příloha č. 14 domácí násilí
7. Návrh vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních
8. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
9. Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
10. Rozvojové programy skupiny pro vzdělávání v roce 2015
11. Plán činnosti Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na rok 2015
12. Rozpočet společných úkolů a ostatních dotačních titulů skupiny pro vzdělávání v roce 2015
13. Plán hlavních úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na rok 2015
14. Plán hlavních úkolů Národního institutu pro další vzdělávání na rok 2015
15. Plán hlavních úkolů Národního ústavu pro vzdělávání na rok 2015
16. Záměr individuálního projektu systémového Implementace kariérního systému učitelů
17. Aktualizace Doporučení k výuce dějin 20. století
18. Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020
19. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny 3 na rok 2015
20. Plán hlavních úkolů Národní technické knihovny na rok 2015
21. Plán hlavních úkolů Komise J. Williama Fulbrighta pro rok 2015
22. Protokol o schválení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 20152016
23. Návrh na prodloužení pracovních smluv vybraným zaměstnancům skupiny IV
24. IPn - výsledek hlasování Expertní skupiny o podstatné změně k projektu POSPOLU
25. Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“
26. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny pro podporu sportu a mládeže na rok 2015
27. Plán hlavních úkolů Vysokoškolského sportovního centra MŠMT na rok 2015
28. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny legislativy a strategie
29. Plán hlavních úkolů Domu zahraniční spolupráce na rok 2015
30. Vyhodnocení a implementace výsledků italského předsednictví v Radě EU ve 2. pololetí roku
2014 v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, mládeže, sportu, výzkumu, vývoje a inovací
a pozice ČR k prioritám lotyšského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2015
INFORMACE:
1. Informace o vzdělávání učitelů k bezpečnosti a o akreditaci nového vzdělávacího programu
Národního institutu pro další vzdělávání

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího
a vnitřního prostředí (příloha k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)
Návrh harmonogramu prací na reformě financování RgŠ
Zhodnocení roku 2014 a výhled pro rok 2015 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Strategie dokončení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Strategie realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok 2015 a
celkové ukončení programu
Informace o aktuálním stavu auditů, kontrol a čerpání OP VaVpI a OP VK

1.

Předložený návrh programu PV byl schválen se stažením bodů 12., 15., 17., 27. a bodu 6. z
Informací.

2.

Zápis z minulé porady vedení byl schválen s úpravou bodu Různé a), kde se text „bude
vytvořena“ nahrazuje textem „zahájit kroky pro vytvoření“.

3.

PV projednala aktuální témata.
a) P. ministr uložil připravit návrh úprav vzdělávání dějepisu na druhém stupni základních
škol, projednat jej s odbornou veřejností a materiál předložit do PV.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 10.3. 2015
b) P. ministr uložil zajistit účast na jednání k lesním školkám svolávaném Ministerstvem práce
a sociálních věcí na 16.2. 2015 – za MŠMT nám. Fidrmuc a nám. Mlsna, za ČŠI ÚŠI
Zatloukal.

4.
5.

Kontrola prioritních úkolů
Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Minimální standard bezpečnosti
P. ministr projednávání předloženého materiálu přerušil a uložil doplnit jej podle připomínek
ÚŠI Zatloukala a předjednat jej se zástupci odborné veřejnosti a zástupci základních a středních
škol.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 15.2. 2015
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování: příloha č. 14 domácí násilí
Staženo.
Návrh vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zaslat návrh do vnějšího
připomínkového řízení.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 6.2. 2015
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas s následujícími připomínkami:
- str. 3 - třetí odstavec – chybí reflexe současné ekonomické situace; aktualizovat data,
- str. 11 - druhý odstavec – upravit text – fond/fondy a aktualizovat data,
- str. 13 - nahradit výraz „marginalizovaných skupin“,
- str. 15 - první odstavec – gramatická úprava druhé věty,
- str. 16 - 18 – nestanovovat procentní hodnoty,
- str. 22 - upravit text k zavedení třetího maturitního předmětu,

6.
7.

8.
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- str. 24, 34 a 38 - na učňovské školství se neuplatňují tak tvrdá kritéria jako na ostatních typech
škol ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce – doplnit a upravit text směrem k většímu tlaku na
uplatnitelnost na trhu práce,
- str. 28 - doplnit „s výjimkou oborů vzdělání, kde RVP neobsahuje dostatečný počet hodin
matematiky“
- str. 31 - druhý odstavec - aktualizovat data; vypustit celý čtvrtý odstavec,
- str. 32 – vypustit bod D.2.1,
- str. 34 a 35 - zvážit uvádění tvrdých dat (%) a upravit texty pod tabulkou a grafem týkající se
ZUŠ a jazykových škol,
- str. 36 - v bodě 8. vypustit písm. b) a c),
- str. 37 - upravit bod 2.2 tak, aby nebyl pro ZUŠ restriktivní,
- str. 62 - upravit znění posledního odstavce,
- str. 64 - první odstavec – upravit text na „Ředitelé škol jsou důležitým článkem ...“,
- str. 68 - upravit text tak, aby nebyl pro ZUŠ restriktivní,
- str. 77 - bod I.6.1 – nahradit výraz „síťování učitelů“,
- str. 79 - bod 3 – doplnit o další parametry.
a uložil upravit materiál podle uvedených připomínek, zajistit kontrolu úprav u věcně
příslušných náměstků a zaslat návrh do vnějšího připomínkového řízení.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 6.2. 2015
P. ministr dále uložil zpracovat a předložit na samostatnou schůzku u p. ministra propočet
nákladů na zavedení zkoušek elektronickou formou (str. 30).
odpovídá: I. nám. Zikl ve spolupráci s řed. Zíkou
termín: únor 2015
9.

Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zaslat návrh do vnějšího
připomínkového řízení.
odpovídá: nám. Hulinský
termín: 6.2. 2015
P. ministr jednání porady vedení přerušil s tím, že pokračovat bude dne 2.2. 2015 v 10.30 hod.
ve Velkém zrcadlovém sále
Zapsal: Ing. Vladimír Ševela
V Praze dne 30. ledna 2015
Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 2. února 2015
(2. část)

Přítomni: p. ministr, p. Landkamrová, I. nám. Zikl, nám. Fidrmuc, nám. Veber, nám. Bartáková,
nám. Hulinský, nám. Mlsna, VŘ Matušková, řed. Macura, p. Bílá, VSO Marčík, ÚŠI Zatloukal, řed.
Žufanová, řed. Červenka, p. Vávra, řed. Bayerová, řed. Zíka, VŘ Ševela
Omluvena: VŘ Orgoníková
1.

Předložený návrh programu PV byl schválen se zařazením nového bodu 8 do Informací.

10. Rozvojové programy skupiny pro vzdělávání v roce 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zveřejnit materiál na webových
stránkách a seznámit s ním krajské úřady a sociální partnery.
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odpovídá: I. nám. Zikl
termín: 16.2. 2015
a) P. ministr dále uložil předložit na příští PV informaci o nastavení věcných, právních a
ekonomických parametrů reformy financování regionálního školství za oblast veřejných
základních škol, veřejných středních škol a církevních a soukromých škol.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 3.2. 2015
11. Plán činnosti Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zabezpečit v roce 2015 plnění
schváleného plánu.
odpovídá: I. nám. Zikl
termín: průběžně
12. Rozpočet společných úkolů a ostatních dotačních titulů skupiny pro vzdělávání v roce 2015
Staženo.
13. Plán hlavních úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zabezpečit v roce 2015 plnění
schváleného plánu.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: průběžně
a) P. ministr uložil zaslat na vědomí kabinetu ministra, I. nám. Ziklovi, nám. Fidrmucovi a
nám. Mlsnovi kopie zpráv z kontrol „státních maturit“.
odpovídá: řed. Zíka
termín: 6.2. 2015
14. Plán hlavních úkolů Národního institutu pro další vzdělávání na rok 2015
Překládá se na příští PV.
15. Plán hlavních úkolů Národního ústavu pro vzdělávání na rok 2015
Staženo.
16. Záměr individuálního projektu systémového Implementace kariérního systému učitelů
P. ministr projednávání předloženého materiálu přerušil a uložil předložit na příští PV návrh
vymezení právního a finančního rámce implementace kariérního systému učitelů.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 3.2. 2015
17. Aktualizace Doporučení k výuce dějin 20. století
Staženo.
18. Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas s připomínkami nám. Bartákové a uložil
předložit upravený dokument k posouzení Evropské komisi.
odpovídá: nám. Veber ve spolupráci s nám. Bartákovou
termín: 6.2. 2015
19. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny 3 na rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil:
a) zajistit financování společných úkolů skupiny 3 v souladu s podrobným rozpočtem,
b) v průběhu roku schvalovat změny společných úkolů a zařazovat nové aktuální úkoly do
společných úkolů skupiny 3,
c) zajistit převedení finančních prostředků dle části III bod d) materiálu,
odpovídá: nám. Veber
termíny: body a) a b) – průběžně, bod c) - 4.2. 2015
d) zajistit financování dle podrobného rozpočtu skupiny 3 v návaznosti na skutečné čerpání,
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e) vyčlenit a přidělit k čerpání skupině 3 na rok 2015 z nespotřebovaných nároků let minulých
prostředky na financování závazků spojených s účastí delegátů ČR na zasedáních
programových výborů programů HORIZONT 2020 a EURATOM a na zajištění agendy
související s aktualizací Cestovní mapy velkých infrastruktur dle části III bod f) materiálu.
odpovídá: I. nám. Zikl
termíny: bod d) - průběžně, bod e) – 28.2. 2015
20. Plán hlavních úkolů Národní technické knihovny na rok 2015
Překládá se na příští PV.
21. Plán hlavních úkolů Komise J. Williama Fulbrighta pro rok 2015
Překládá se na příští PV.
22. Protokol o schválení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 20152016
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zajistit vydání rozhodnutí o
poskytnutí institucionální podpory na řešení společných česko-německých výzkumných
projektů s dobou řešení 2015-2016.
odpovídá: nám. Veber
termín: 31.3. 2015
23. Návrh na prodloužení pracovních smluv vybraným zaměstnancům skupiny IV
P. ministr projednávání předloženého materiálu přerušil do příští PV.
24. IPn - výsledek hlasování Expertní skupiny o podstatné změně k projektu POSPOLU
Překládá se na příští PV.
25. Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“
Překládá se na příští PV.
26. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny pro podporu sportu a mládeže na rok 2015
Překládá se na příští PV.
27. Plán hlavních úkolů Vysokoškolského sportovního centra MŠMT na rok 2015
Staženo.
28. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny legislativy a strategie
Překládá se na příští PV.
29. Plán hlavních úkolů Domu zahraniční spolupráce na rok 2015
Překládá se na příští PV.
30. Vyhodnocení a implementace výsledků italského předsednictví v Radě EU ve 2. pololetí roku
2014 v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, mládeže, sportu, výzkumu, vývoje a inovací
a pozice ČR k prioritám lotyšského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2015
Překládá se na příští PV.
INFORMACE:
1. Informace o vzdělávání učitelů k bezpečnosti a o akreditaci nového vzdělávacího programu
Národního institutu pro další vzdělávání
Překládá se na příští PV.
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2.

Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího
a vnitřního prostředí (příloha k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)
Překládá se na příští PV.

3.

Návrh harmonogramu prací na reformě financování RgŠ
Překládá se na příští PV.

4.

Zhodnocení roku 2014 a výhled pro rok 2015 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Překládá se na příští PV.

5.

Strategie dokončení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Překládá se na příští PV.

6.

Strategie realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok 2015 a
celkové ukončení programu
Staženo.

7.

Informace o aktuálním stavu auditů, kontrol a čerpání OP VaVpI a OP VK
Překládá se na příští PV.

8.

Výsledky kontrol Individuálních projektů národních (IPn)
PV vzala předloženou informaci na vědomí. P. ministr uložil předkládat PV, ve vazbě na
rozhodnutí finančního úřadu a přijatou metodiku nezpůsobilých výdajů, návrhy na řešení
odpovědnosti za vzniklé škody.
odpovídají: věcně příslušní náměstci ve spolupráci se
sekcí financování a sekcí legislativy a práva
termín: průběžně
Různé
a) P. ministr uložil zpracovat přehled platných smluv uzavřených ve vazbě na zabezpečení
činnosti vlastního úřadu a předložit mu jej k informaci.
odpovídá: I. nám. Zikl
termín: 6.2. 2015
b) P. ministr stanovil řádným členem porady vedení ředitele personálního odboru p. Prokopa.

Příští porada vedení se uskuteční dne 6. února 2015 v 9.00 hod. ve Velkém zrcadlovém sále.
Zapsal: Ing. Vladimír Ševela
V Praze dne 2. února 2015

Ing.
Vladimír
Ševela
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Digitálně podepsal Ing. Vladimír
Ševela
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