Zápis ze 6. porady vedení, která se konala dne 12. února 2015
Přítomni: p. ministr, VŘ Orgoníková, I. nám. Zikl, nám. Fidrmuc, řed. Gondková, nám.
Bartáková, nám. Hulinský, (VŘ Šulc), řed. Černikovský, VŘ Matušková, řed. Macura,
p. Bílá, VSO Marčík, ÚŠI Zatloukal, řed. Žufanová, řed. Bayerová, řed. Červenka, p.
Vávra, řed. Zíka, řed. Prokop, VŘ Ševela, k bodu 10 – řed. Bříza
Omluveni: nám. Veber, nám. Mlsna
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Aktuální témata
4. Kontrola prioritních úkolů
5. Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015
6. Záměr individuálního projektu systémového Implementace kariérního systému učitelů
7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
8. Zásady programu 133510 pro rok 2015
9. Mimořádné záležitosti č. 1 – zálohy, předběžné dotace – 1. splátka 2015
10. Plán hlavních úkolů Vysokoškolského sportovního centra MŠMT na rok 2015
11. Plán hlavních úkolů Domu zahraniční spolupráce na rok 2015
12. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny pro podporu sportu a mládeže na rok 2015
13. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny legislativy a strategie
14. Návrh vyhlášky o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru
15. 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
16. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020
17. Účast ČR v EJP (European Joint Programme) jako nástroji podpory výzkumu a vývoje v oblasti
jaderné fúze v rámci programu Evropského společenství pro atomovou energii(EURATOM)
pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový
program pro výzkum a inovace
18. Operační manuál Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Programové období 2014-2020
19. Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 (návrh na
vyhlášení rozvojového programu)
20. Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 (návrh na
vyhlášení rozvojového programu)
21. Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2015
22. IPn - výsledek hlasování Expertní skupiny o podstatné změně k projektu NIQES
23. Národní soustava kvalifikací – kvalifikační a hodnotící standardy – 38. sada
24. Návrh rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2015 a vyhodnocení čerpání tohoto
fondu za rok 2014 a Návrh Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb
INFORMACE:
1. Návrh harmonogramu prací na reformě financování RgŠ
2. Zhodnocení roku 2014 a výhled pro rok 2015 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
3. Strategie dokončení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
4. Informace o aktuálním stavu auditů, kontrol a čerpání OP VaVpI a OP VK

5.
6.
7.
8.
9.

Strategie realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok2015 a
celkové ukončení programu
Informace o regulovaných profesích v České republice
Informace o průběhu prvního diskusního setkání v rámci národní debaty o kvalitní škole
k návrhu Kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
Tematická zpráva Žáci vzdělávaní podle RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP
Tematická zpráva Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika
asistentů pedagoga

1.

Předložený návrh programu PV byl schválen se stažením bodu 9.

2.

Zápis z minulé porady vedení byl schválen s úpravou textu bodu 17.a), který nově zní takto:
P. ministr dále vyslovil souhlas s předkládáním dalších návrhů na prodloužení pracovních
smluv vybraným zaměstnancům skupiny pro řízení operačních programů a vybraným
zaměstnancům ostatních skupin hrazených z technické pomoci operačních programů přes nám.
Bartákovou a VŘ Orgoníkovou přímo personálnímu odboru bez dalšího schválení poradou
vedení.
odpovídají: všichni náměstci
termín: vlastní
PV projednala aktuální témata.
a) P. ministr uložil připravit návrh na zrušení přílohy RVP ZV – LMP vč. harmonogramu
postupu a materiál předložit do PV.
odpovídá: nám. Fidrmuc v dohodě s ÚŠI Zatloukalem
termín: 27.2. 2015
b) P. ministr uložil předložit na příští PV zprávu o projektu „Pohyb a výživa“.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 16.2. 2015
Kontrola prioritních úkolů
a) P. ministr uložil podat mu zprávu o jednáních s poslancem Jiřím Holečkem k vybraným
tématům v oblasti sportu.
odpovídá: nám. Plaga
termín: 20.2. 2015
b) P. ministr, ve vazbě na příkaz ministra, kterým se upravuje postup při uveřejňování smluv,
uložil předložit mu pro informaci seznamy platných smluv určených ke zveřejnění.
odpovídají: všichni náměstci
termín: 18.2. 2015
Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil:
a) zveřejnit vyhlášení dotačního programu na webových stránkách a současně připravit
v dohodě s řed. Macurou vydání tiskové zprávy,
b) předložit do porady vedení materiál s vyhodnocením výsledků dotačního programu,
odpovídá: nám. Fidrmuc
termíny: bod a) - 16.2. 2015, bod b) – 30.4. 2015
c) zajistit financování programu ve výši 1,2 mil. Kč přednostně z neprofilujících nároků
z nespotřebovaných výdajů.
odpovídá: nám. Fidrmuc ve spolupráci s I. nám. Ziklem
termín: 31.3. 2015
Záměr individuálního projektu systémového Implementace kariérního systému učitelů
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil předložit detailní rozpracování
schváleného projektového záměru PV k projednání v návaznosti na vypsání relevantní výzvy
k předkládání projektů z OP VVV.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 31.3. 2015

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zaslat návrh do vnějšího
připomínkového řízení.
odpovídá: nám. Mlsna
termín: 17.2. 2015
Zásady programu 133510 pro rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil:
a) zveřejnit materiál na webových stránkách ministerstva,
b) zajistit ve spolupráci s dalšími odpovědnými útvary úkoly v souladu se schváleným
materiálem,
c) monitorovat změny, připomínky a v souvislosti s aktuálními požadavky připravit následné
aktualizace pro příslušný kalendářní rok.
odpovídá: nám. Hulinský
termíny: bod a) – 28.2. 2015, bod b) 30.6.
2015, bod c) – průběžně
P. ministr dále zmocnil nám. Hulinského k provádění a schvalování aktualizace zásad
programu 133510 v průběhu kalendářního roku 2015.
K předloženému materiálu nemá skupina pro ekonomické záležitosti a skupina legislativy a
strategie žádné připomínky.

9.

Mimořádné záležitosti č. 1 – zálohy, předběžné dotace – 1. splátka 2015
Staženo.
10. Plán hlavních úkolů Vysokoškolského sportovního centra MŠMT na rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zabezpečit v roce 2015 plnění
schváleného plánu.
odpovídá: nám. Hulinský
termín: průběžně
P. ministr dále uložil:
a) zajistit navýšení rozpočtu Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ve výši 5 200 tis. Kč
z rezervy výdajového okruhu Sportovní reprezentace,
odpovídá: nám. Hulinský
termín: 31.3. 2015
b) pokusit se v rozpočtu MŠMT pro rok 2015 zabezpečit navýšení rozpočtu ve výši 5 200 tis.
Kč pro výdajový okruh Sportovní reprezentace.
odpovídá: I. nám. Zikl
termín: 30.6. 2015
11. Plán hlavních úkolů Domu zahraniční spolupráce na rok 2015
Překládá se na příští PV.
12. Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny pro podporu sportu a mládeže na rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil:
a) zajistit financování společných úkolů skupiny pro podporu sportu a mládeže v souladu
s podrobným rozpočtem,
odpovídá: nám. Hulinský
termín: bod a) - průběžně
b) zajistit financování dle podrobného rozpočtu skupiny pro podporu sportu a mládeže
v návaznosti na skutečné čerpání.
odpovídá: I. nám. Zikl
termín: bod b) – průběžně
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P. ministr dále zmocnil nám. Hulinského k provádění a schvalování změn ve společných
úkolech skupiny pro podporu sportu a mládeže při nepřekročení schváleného celkového
finančního objemu rozpočtu skupiny v průběhu fiskálního roku.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

K předloženému materiálu nemá skupina pro ekonomické záležitosti a skupina legislativy a
strategie žádné připomínky.
Podrobný rozpočet společných úkolů skupiny legislativy a strategie
Překládá se na příští PV.
Návrh vyhlášky o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru
Překládá se na příští PV.
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.
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil předložit dokument k podpisu a
následně zajistit jeho zveřejnění ne webových stránkách.
odpovídá: nám. Veber
termín: 28.2. 2015
Účast ČR v EJP (European Joint Programme) jako nástroji podpory výzkumu a vývoje v oblasti
jaderné fúze v rámci programu Evropského společenství pro atomovou energii(EURATOM)
pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový
program pro výzkum a inovace
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zabezpečit vydání souvisejícího
rozhodnutí o poskytnutí podpory z veřejných prostředků na účast ČR v EJP (European Joint
Programme).
odpovídá: nám. Veber
termín: 31.3. 2015
K předloženému materiálu nemá skupina pro ekonomické záležitosti a skupina legislativy a
strategie žádné připomínky.
Operační manuál Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Programové období 2014-2020
a) P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas s tím, že materiál bude upraven ve
vazbě na rozhodnutí vlády o postavení Technologické agentury ČR jako zprostředkujícího
subjektu a uložil zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z tohoto materiálu.
odpovídají: všichni náměstci
termín: trvale
b) P. ministr dále uložil předkládat jednotlivé novelizace manuálu k projednání PV.
odpovídá: nám. Bartáková
termín: průběžně
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 (návrh na
vyhlášení rozvojového programu)
P. ministr projednávání předloženého materiálu přerušil s tím, že je nutno jej upravit podle
připomínek z diskuse a předložit na příští PV.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 16.2. 2015
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 (návrh na
vyhlášení rozvojového programu)
P. ministr projednávání předloženého materiálu přerušil s tím, že je nutno jej upravit podle
připomínek z diskuse a předložit na příští PV.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 16.2. 2015
4

21. Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2015
P. ministr vyslovil s předloženým materiálem souhlas a uložil zaslat materiál národnímu
koordinátorovi problematiky rovných příležitostí žen a můžů.
odpovídá: nám. Fidrmuc
termín: 28.2. 2015
22. IPn - výsledek hlasování Expertní skupiny o podstatné změně k projektu NIQES
P. ministr vyslovil s návrhem podstatné změny projektu souhlas.
23. Národní soustava kvalifikací – kvalifikační a hodnotící standardy – 38. sada
Překládá se na příští PV.
24. Návrh rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2015 a vyhodnocení čerpání tohoto
fondu za rok 2014 a Návrh Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb
Překládá se na příští PV.
INFORMACE:
1. Návrh harmonogramu prací na reformě financování RgŠ
Překládá se na příští PV.
2. Zhodnocení roku 2014 a výhled pro rok 2015 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Překládá se na příští PV.
3. Strategie dokončení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Překládá se na příští PV.
4. Informace o aktuálním stavu auditů, kontrol a čerpání OP VaVpI a OP VK
Překládá se na příští PV.
5. Strategie realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok2015 a
celkové ukončení programu
Překládá se na příští PV.
6. Informace o regulovaných profesích v České republice
Překládá se na příští PV.
7. Informace o průběhu prvního diskusního setkání v rámci národní debaty o kvalitní škole
k návrhu Kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
Překládá se na příští PV.
8. Tematická zpráva Žáci vzdělávaní podle RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP
Překládá se na příští PV.
9. Tematická zpráva Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika
asistentů pedagoga
Překládá se na příští PV.
Příští porada vedení se uskuteční dne 18. února 2015 v 9.00 hod. ve Velkém zrcadlovém sále.
Zapsal: Ing. Vladimír Ševela
V Praze dne 13. února 2015

Ing.
Vladimír
Ševela
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