Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost

Zápis z 19. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost
Termín jednání: 24. ledna 2020
Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, budova Cejl
místnost: 121
Účastníci jednání: viz prezenční listina
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Personální změny v PS
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024
Mezinárodní šetření PISA 2018 – shrnutí výsledků za JMK
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Různé

1. Personální změny v PS
V rámci personálních změn byl pracovní skupině představen nový vedoucí odboru školství, Mgr. Hynek Nespěšný,
který bude při následujícím zasedání RSK JMK jmenován do funkce garanta PS VaZ.
Za Krajské sdružení národní sítě místních akčních skupin bude nově vykonávat funkci náhradníka PhDr. Libuše
Beranová, vedoucí MAS Brána Vysočiny.
Za ANNO JMK se nově stává členem Ing. Ivo Brzobohatý, člen výkonného výboru ANNO JMK.

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024
RNDr. Hana Slobodníková představila stávající podobu dokumentu, který se momentálně nachází ve fázi
připomínkování od MŠMT. Po zaslání připomínek z Ministerstva budou do dokumentu zahrnuty taktéž připomínky
ZIS z území JMK. Bližší informace o podobě DZ JMK 20+24 viz příloha 1 zápisu.

Paní Šárka Dostálová (NPI ČR) podala dotaz, zda budou z dokumentu plynout nějaké změny s ohledem na vzdělávání
cizinců.
Paní Slobodníková (OŠ KrÚ JMK) zatím o žádných změnách informována nebyla, avšak pokud by k nějakým došlo,
ujistila, že OŠ KrÚ JMK bude následovat instrukce MŠMT.
Hynek Nespěšný (OŠ KrÚ JMK) dodal, že zamýšlené změny jsou momentálně ve fázi diskuze, neboť původní záměr se
prokázal jakožto řešení nedostatečného charakteru.
Pavel Fišer (ORR KrÚ JMK) poukázal na snahy ORR v problematice integrace cizinců, které jsou realizovány
prostřednictvím Centra pro cizince JMK.
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Ivo Brzobohatý (ANNO JMK) se s ohledem na dokument domnívá, že hlavním problémem je nedefinování pojmu
„vzdělávání“, který potřeba jasně ukotvit.
Paní Slobodníková ujistila pana Brzobohatého, že struktura DZ je jasně definována zákonem, DZ JMK 20-24 je tvořen
v jeho souladu.

3. Mezinárodní šetření PISA 2018 – shrnutí výsledků za JMK
Mgr. Lucien Rozprým (OŠ KrÚ JMK) informoval o Národní zprávě z mezinárodního šetření PISA 2018 (dostupná na:
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%
c3%ad/PISA_2018_narodni_zprava.pdf), ze kterého vyplývá, že výsledky českých žáků jsou v porovnání se zeměmi
OECD průměrné. Zatímco čtenářská gramotnost od roku 2003 kolísá okolo hodnoty 490 bodů, matematická a
přírodovědná gramotnost za toto období zaznamenaly poměrně výrazný pokles, o téměř 20 bodů. V případě
čtenářské gramotnosti je však patrný relativně vysoký podíl žáků nedosahující ani základní úroveň gramotnosti
(úroveň 2).
V další části byla věnována pozornost k mezikrajskému srovnání v rámci ČR. Jihomoravský kraj zde dosáhl velmi
špatných výsledků, které v rámci srovnání s dalšími kraji nekorespondují se srovnávacími zkouškami národního
charakteru. Dále poukázal na nejednoznačnou metodiku výpočtu některých ukazatelů a také velmi malý vzorek
respondentů výzkumu, který tyto výsledky zkresluje.

4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Ing. Pavel Fišer informoval o probíhajícím zpracování SRJMK 21+, které se nachází ve zpracování návrhové části (bližší
info viz příloha 2). Zároveň vyzval zúčastněné osoby k případnému připomínkovému řízení, které je možno realizovat
prostřednictvím e-mailu lepsikraj@jmk.cz, fiser.pavel@jmk.cz, kubicek.tomas@jmk.cz. Aktuální informace o průběhu
zpracování SRJMK 21+ je možno nalézt na webu www.lepsikraj.cz. K analytické části dokumentu vystoupil zástupce
ÚP ČR, krajská pobočka v Brně RNDr. Pitner zmínil, chybí vzdělanostní struktura obyvatel kraje, ekonomická aktivita
obyvatel kraje a Průmysl 4.0, který už procesně probíhá. Dále srovnání Jihomoravského kraje s ostatnímu kraji v této
oblasti a podobnými regiony v Evropě (např. Štýrsko, Porýní, a Rakouské regiony, atd.) a využitím dat Eurostatu.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024 (ppt)
Příloha č. 2 – Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (ppt)

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kubíček, v.r.

Schválil: Mgr. Hynek Nespěšný, v.r.
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