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Zápis ze 7. jednání PS3 ITI: Vzdělávání 
Datum: 19. 11. 2021 

Čas: 9:00 – 9:40 

Téma: Představení aktualizovaného návrhu integrovaného 
řešení 

Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Antropiusová Daniela, Čapek Libor, Dostálová Dagmar, Führerová Zora, Hujerová Markéta, Hoffman 
Filip, Jiráková Nikola, Kadaníková Alena, Kudynová Michaela, Liedermanová Ivana, Luňáková Petra, 
Luxová Hana, Roušarová Iva, Stehlíková Jana, Straková Veronika, Tušl Ondřej  

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, schválené integrované řešení  

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová  

- dne 5. 11. 2021 vláda schválila PD IROP 

- dokument dostupný zde   

- předpoklad schválení ze strany EK v 4/2022 

- → probíhá příprava kritérií pro hodnocení projektů a výzev v oblasti vzdělávání  

- doporučení, aby se všichni členové PS3 s aktuálním zněním v kontextu příprav svých projektů 
seznámili 

- viz prezentace  
 

3) Zařazení projektů do integrovaného řešení – M. Kudynová 
Hvězdárna v Hradci Králové 

- jednání PS3 19. 10. 2021 
o Hujerová: Prosba o zaslání statistik návštěvnosti, tj. kolika a jakých ročníků se 

vzdělávání týká, aby bylo patrné, nakolik zasahuje do zájmového a neformální 
vzdělávání v území aglomerace. 

o → zaslány pouze statistiky návštěvnosti za celou organizaci 
o → projekt nespadá ve vazbě na zájmové a neformální vzdělávání do logiky IŘ, které 

vychází z terminologie školského zákona (hvězdárna není institucí poskytující ZNV) 

- reálná spolupráce s Univerzitou Hradec Králové (smlouva z 21. 12. 2018)  

- → projekt zařazen do IŘ v návaznosti na výzkumné organizace v aglomeraci 

- Antropiusová: Poděkování za zařazení projektu do integrovaného řešení.  

- Hujerová: Poděkování za zařazení projektu a nalezení jiné cesty než zájmové a neformální 
vzdělávání, tj. napojení na činnost výzkumných organizací v aglomeraci.  

- viz prezentace  
 

4) Návrh integrovaného řešení v oblasti vzdělávání – aktualizace – M. Kudynová 
Podpora systému vzdělávání a jeho provázanosti s podnikatelskými subjekty a 
výzkumnými organizacemi v aglomeraci 

- Kudynová: Představení změn, které proběhly od posledního jednání, tj. zařazení projektu 
Hvězdárny, zájmového a neformálního vzdělávání (ZNV) v pardubické a hradecké části 
aglomerace, projektu ZUŠ v Pardubicích.  

- Luxová: Ve schématu integrovaného řešení jsou projekty uvedeny dle úrovní vzdělávání, tj. 
skupiny pro projekty MŠ, ZŠ, SŠ, ZNV. V případě ZUŠ tomu tak není, ačkoliv na hradecké 

https://irop.mmr.cz/getmedia/973d67a0-e0b6-47a5-9845-72c209b3a209/PD-IROP-2021-2027_20211026.pdf.aspx?ext=.pdf
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straně je dále připravován projekt ZUŠ navazující na ZŠ Habrmanova, ačkoliv nebyl 
prezentován. Doporučení, aby byly projekty ZUŠ pro pardubickou a hradeckou stranu 
zobecněny a zachována logika, že všechny vzdělávací aktivity budou uvažovány zrcadlově pro 
obě poloviny aglomerace. – Kudynová: Integrované řešení je v tomto duchu určitě možné 
upravit, pokud se na postupu shodnou členové PS3. Současně byli členové PS3 požádáni, aby 
v případě podobných připomínek toto zapracovali do odpovídajícího připomínkovacího listu 
v momentě, kdy probíhá příprava podkladu, popř. podnět poslali ještě před jednáním PS. 
Všechny instituce jsou zastoupeny řádným členem a náhradníkem, popř. vícero odbory, což 
dává dostatečný prostor pro reakci i v případě, že konkrétní člen PS není ve stanoveném 
termínu schopen reagovat.  

- Kudynová: Dotaz, zda členové PS3 souhlasí, aby byly projekty na podporu ZUŠ pojaty 
v integrovaném řešení obecně a zohledněny v obou částech aglomerace? – Antropiusová: 
Souhlas s návrhem. – Hujerová: Rovněž souhlas. – Luňáková: Za MAP ORP Pardubice nemá 
informace, že by byl připravován další projekt ZUŠ (kromě města Pardubice); navrhuje tedy 
buď zobecnění, jak je navrženo, nebo uvedení dvou projektů, tj. ZUŠ Pardubice a ZUŠ Hradec 
Králové. – Liedermanová: Nevnímá jako problém se zařazením ve formě zobecnění, byť se 
jedná o proklamativní uvedení bez podložení reálnými projekty.  

- dotaz Čapek: Budou ZUŠ podpořitelné přes nástroj ITI? – Kudynová: Ne, s jejich podporou se 
nepočítá, protože toto neumožňují ani podmínky IROP.  

 
Usnesení PS3 7/1:  
Pracovní skupina 3 (Vzdělávání) schvaluje předložený návrh integrovaného řešení „Podpora systému vzdělávání a 
jeho provázanosti s podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi v aglomeraci“ a doporučuje nositeli ITI 
jeho předložení na nejbližší jednání Řídicího výboru.  

- viz prezentace  
 

5) Diskuze  

- Kudynová: Schválení integrované řešení bude nyní postoupeno k projednání v rámci Řídicího 
výboru. Následně jej bude nositel ITI diskutovat se zástupci ŘO IROP. Členové PS3 budou o 
vývoji průběžně informováni.  

 
6) Závěr jednání 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsala: Michaela Kudynová 


