
 

 

Zápis z „Pracovního jednání PS č. 2“ 

 

Místo konání: Městský úřad Žamberk 

Dne: 2. 3. 2015 

Účastníci: Mgr. Jiří Hlava 

 PhDr. Petra Novotná 

                  Mgr. Vratislav Šembera 

 PhDr. Zuzana Pecháčková 

 Mgr. Kristýna Odvárková 

 Bc. Lucie Kluková 

Omluveni:  Ing. Milan Kment 

 Mgr. Zdeňka Hanyšová Celá 

 Mgr. Veronika Peteráčová 

 Mgr. Tomáš Brancuzský 

 

Ing. Ivana Vanická, manažerka Místní akční skupiny ORLICKO (MAS), přivítala všechny 

přítomné a poděkovala za jejich účast na jednání s tímto programem: 

 

1. Aktuální stav zpracování jednotlivých opatření 

2. Aktuální vývoj v přípravě Operačních programů 

3. Aktuální stav projednání jednotlivých podkladů a materiálů s veřejností (školami, PPP 

ÚO, … ) 

4. Návrhy možností implementace opaření – FICHE 

5. Diskuse, zprávy členů, další postup 

 

Po podání základních informací dle bodů 1. až 3. Projednali účastníci pracovní skupiny návrhy 

implementace následujících podoblastí a opatření SCLLD. Ing. Vanická upozornila, že se jedná 

o PRACOVNÍ NÁVRHY, které projdou změnami s přihlédnutím  k aktuálním zněním 

operačních programům a aktuální verzi MPIN. 

 



 

 

 

 

 

Operační program zaměstnanost 

 

Podoblast SCLLD Opatření  Implementace 

1.1. 

Služby prevence a 

inkluzivní podpory 

v území 

1.1.4. Prevence rizikového chování dětí 

a mládeže v prostředí mimo rodinu 

OP Z 

 

Fiche : OP Z / 1 – „Primární 

prevence ve školách. 

1.3. 

Formální vzdělávání, 

reflektující potřeby trhu i 

účastníků vzdělávání 

1.3.3. – Podpora spolupráce, síťování a 

posilování absorbční kapacity 

 

 

OP Z, SC 1.3. 

 

Fiche: OP Z / 2– „Kvalifikovaný trh 

absolventů“ 

 

 

 

V souvislosti s uvedenými opatřeními je naplánována konzultace na MPSV v Praze. 

U Fiche OP Z / 1 proběhla diskuse vzhledem k dalším aktivitám PPP ÚO v území. Vzhledem 

k žádoucímu pokrytí celého území projekty primární prevence je ke zvážení realizace této 

aktivity formou individuálních projektů se zapojením PPP ÚO jako partnera projektu.  

 

U Fiche OP Z / 2 Ing. Vanická upozornila, že o podporu budou moci žádat u MAS pouze firmy. 

Školy budou moci prostředky na zcela totožné aktivity čerpat z OP VVV – přímo v rámci 

výzev MŠMT, v rámci kterého bude MAS poskytovat pouze technickou pomoc.  

 

U obou fiche Ing. Vanická dále uvedla, že je nutné zpřesnit některá podpůrná data týkající se 

počtu nezaměstnaných ve vybraných cílových skupinách. Paní ředitelka Pecháčková uvedla, 

že má k dispozici část vybraných dat z roku 2013.  Účastníci MAS ORLICKO doporučili 

kontaktovat pana Klimta a paní Tomšovou, kteří by mohli poskytnout pevná data o 

nezaměstnanosti v regionu. 



 

 

 

Programový rámec IROP 

 

Podoblast SCLLD Opatření  Implementace 

1.3. 

Formální vzdělávání, 

reflektující potřeby 

trhu i účastníků 

vzdělávání 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků 

MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru 

praktických činností a dovedností 

IROP, SC 4  

 

Fiche: IROP / 4 – „Kvalitní vzdělávání 

na všech jeho úrovních“ 

1.3.4. – Odstranění fyzických 

překážek vzdělávání žáků se SVP 

IROP, SC 4 

Fiche IROP / 5 – „Vzdělávání žáků se 

SVP“ 

1.3.7. – Podpora inovací ve 

vzdělávání 

IROP, SC 4 

Fiche IROP / 8 – „Inovace ve 

vzdělávání“ 

1.4. 

Podpora 

neformálního a 

dalšího vzdělávání  

1.4.1. Další neformální a zájmové 

vzdělávání 

IROP, SC 4 

Fiche: IROP 6 – „Neformální a 

zájmové vzdělávání“ 

3.1. 

Bezpečná, dostupná 

a funkční občanská 

vybavenost v obcích 

3.1.3. Dostupné a udržitelné 

školství 

IROP, SC 4 

 

Fiche: IROP 7 – „Dostupná péče o 

děti“ 

 

V rámci uvedených fiche bude nutné pečlivě zpracovat návrh preferenčních kritérií a kritérií 

přijatelnosti pro Fiche IROP / 8. 

 

Ing.Vanická dále uvedla, že je momentálně nedostatek informací o způsobu zpracování 

místních akčních plánů, se kterými budou muset být veškeré projekty podporované ze SC 

2.4. IROP v souladu.  

 

 

 



 

 

 

Vlastní projekty MAS 

 

V rámci jednání byla podána informace o předpokládané alokace 500 000 Kč na pomoc 

školám při čerpání dotací z OP VVV.  

 

V závěru byla otevřena diskuse, kde účastníci měli možnost říct své připomínky či svá 

doporučení.  

 

Pracovní skupina se shodla na přístupu komplexního přístupu, namísto značného dělení 

finančních prostředků s cílem pokrýt co nejširší spektrum aktivit. V rámci jednání však nebyla 

stanovena žádná priorita a toto rozhodnutí bylo odloženo do okamžiku, kdy budou známy 

možné disponibilní prostředky.  

 

Další postup: 

 

• Členové PS obdrží projednávané materiály k připomínkování. Své podněty / 

připomínky/ návrhy k doplnění zasílejte prosím do 16.3.2015. Následně budou 

jednotlivé návrhy považovány za výchozí schválené v pracovní verzi. Následně budou 

upravovány v souladu s aktuálním vývojem přípravy OP i s dalšími dostupnými 

informacemi.   

• Paní ředitelku Pecháčkovou prosíme o zaslání prezentace ohledně nesouladu mezi 

strukturou absolventů a požadavky trhu práce. 

• Pana Mgr. Hlavu prosíme o sdílení informací, týkajících se akčních plánů vzdělávání, 

ať již na krajské, nebo místní úrovni  

• MAS ORLICKO předpokládá ještě 1, max. 2 jednání pro projednání finálního návrhu 

implementace – až budou k dispozici potřebné dokumenty.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Ivana Vanická, Bc. Alice Brožková 9. 3. 2015                                                         


