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Zápis ze 4. jednání Pracovní skupiny pro schvalování  
Krajských akčních plánů 

 

 

 

Datum konání:  8. července 2020 

Místo konání:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1, 
budova A 

Účastníci jednání:  Mgr. Jaromír Beran, Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., 

Ferdinand Hrdlička, Ing. et Bc. Ondřej Kracman 

 

Předsedající:  Mgr. Jaromír Beran 

 

 

 

Na programu jednání jsou následující body: 

1) Projednávání Krajského akčního plánu Jihočeského kraje; 

2) Projednávání Krajského akčního plánu Hlavního města Prahy; 

3) Projednávání Krajského akčního plánu Středočeského kraje. 
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Bod 1) Členové pracovní skupiny projednali revizi Krajského akčního plánu Jihočeského 
kraje a jednohlasně jej schválili. Revize Krajského akčního plánu Jihočeského kraje splňuje 
následující podmínky: 

• má dostatečně a kvalitně zpracovanou analytickou část, včetně z ní vycházející 
prioritizaci potřeb; 

• byl zpracován v souladu s Postupy KAP II a byly naplněny principy spolupráce v území; 

• je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR  

a Strategií vzdělávací politiky do roku 2020. 

 

Pro schválení: 4 hlasů 

Proti schválení: 0 hlasů 

 

Bod 2) Členové pracovní skupiny projednali revizi Krajského akčního plánu Hlavního města 
Prahy a doporučují jej k přepracování. Revize Krajského akčního plánu hlavního města Prahy 
splňuje následující podmínky: 
 

• má dostatečně a kvalitně zpracovanou analytickou část, včetně z ní vycházející 
prioritizaci potřeb. 

 

Není splněna podmínka zpracování s Postupy KAP II, termín realizace opatření má být podle 
Postupů KAP II pro období 2021 – 2022. 

Obecná priorita A6 – Inkluze má být dle textu řízena a realizována v souladu se zpracováním 
Školské inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK) na níž se v textu odkazuje a uvádí jí jako přílohu 
předkládaného revidovaného KAP. Tento dokument však nebyl předložen, a tudíž není možné 
posoudit soulad navrhovaných dílčích cílů a aktivit s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2019–2023.  

  
Není splněna podmínka souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR v oblasti jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy. Revize Krajského akčního 
plánu je zúžena pouze na intervence do oblasti středního školství a podpory učitelů a ředitelů 
středních škol, který nezohledňuje podporu ostatních stupňů vzdělávání, a to ani v povinných 
oblastech uvedených v Postupech KAP II. Taktéž nejsou dostatečně zohledněny potřeby 
identifikované v analytické části, která zřetelně dokládá i potřebu podpory ostatních stupňů 
vzdělávání, tudíž není celkově naplněna podmínka prioritizace potřeb vycházející z 
aktualizované analytické části. 
 
Z výše uvedených důvodů nelze předložený Krajský akční plán Hlavního města Prahy schválit. 
 
Pro schválení: 4 hlasy 

Proti schválení: 0 hlasů 
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Bod 3) Členové pracovní skupiny projednali revizi Krajského akčního plánu Středočeského 
kraje a doporučují jej k přepracování. Revize Krajského akčního plánu Středočeského kraje 
splňuje následující podmínky: 
 

• má dostatečně a kvalitně zpracovanou analytickou část. 

 

Není splněna podmínka zpracování s Postupy KAP II, termín realizace opatření má být podle 
Postupů KAP II do 12/2022. 

Dále není splněna podmínka souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR v oblasti jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy a zapojení 
jednotlivých druhů škol. Revize Krajského akčního plánu je zúžena pouze na intervence do 
oblasti středního školství a podpory učitelů středních škol, který nezohledňuje podporu 
ostatních stupňů vzdělávání, a to ani v povinných oblastech uvedených v Postupech KAP II. 
Taktéž nejsou dostatečně zohledněny potřeby identifikované v analytické části, která zřetelně 
dokládá i potřebu podpory ostatních stupňů vzdělávání, tudíž není celkově naplněna podmínka 
prioritizace potřeb vycházející z aktualizované analytické části. 
 

Z výše uvedených důvodů nelze předložený Krajský akční plán Středočeského kraje schválit. 
 

Pro schválení: 4 hlasy 

Proti schválení: 0 hlasů 

 

Zapsal:  Ondřej Kracman 

Schválil:  Mgr. Jaromír Beran 

     

Podpisy členů pracovní skupiny 

 

Mgr. Jaromír Beran      ………………………… 

Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert     ………………………… 

Ing. et Bc. Ondřej Kracman     ………………………… 

Ferdinand Hrdlička      ………………………… 
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