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Vážený paní hejtmanko, 

 

 reaguji na Váš dopis ze dne 10. ledna 2017, ve kterém mi předáváte podnět pro zasedání 

Národní stálé konference. Zmíněný podnět přijala pracovní skupina Vzdělávání usnesením č. 7-

2/2016/PS-VZD dne 15. 6. 2016 a Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 

(dále jen „RSK SČK“) usnesením č. 3-8/2016/RSK dne 29. 6. 2016. Zaslaný podnět vyjadřuje 

nesouhlas s nepodporováním škol zřízených podle § 16, odst. 9 Školského zákona v rámci 

výzev programového období 2014 – 2020. Dle Vašeho dopisu považuje RSK SČK cílené 

nepodporování těchto škol a jejich označování za diskriminující za nespravedlivé.  

 

„Řídicí orgán Integrovaný regionální operační program (dále jen „ŘO IROP“) převzal do svého 

operačního programu na základě vyjednávání s Evropskou komisí (dále jen „EK“) textaci, kterou 

dojednalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako věcný garant IROP pro oblast 

školství, s DG Employment.  

 

„ŘO IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se 

sociálním znevýhodněním). 

 

To znamená, že nebudou financované aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků: 

 do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 

postižením nebo do jejich přípravných tříd, 

 do základních škol praktických, 

 do škol ani do tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP ZV – LMP u více než 40% dětí, 

 do škol ani do tříd vzdělávající se podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných 

opatření pro více než 40% dětí, 



 

 

 

 do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením 

v běžné škole.“  

 

Ze strany ŘO IROP jsou v současné  době činěny aktivní kroky k jednání s EK, aby bylo možné 

financovat Vámi zmíněný typ škol z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen 

„ESIF“).  

V rámci toho probíhají pracovní diskuse na úrovni ŘO IROP a Řídicího orgánu Operačního 

programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen ŘO „OP VVV“) se zástupci EK. Rozhodující v 

této otázce bude postoj EK a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je gestorem 

pro oblast vzdělávání. Pokud se zástupcům Řídicího orgánu OP VVV podaří s EK vyjednat 

změny formulací do Programového dokumentu, které napomohou podpoře speciálních či 

praktických škol, Řídicí orgán IROP tyto textace převezme do Programového dokumenty 

IROP.     

 

Vážená paní předsedo, velice mě těší aktivní přístup RSK SČK k problematice čerpání 

evropských prostředků v tomto programovém období. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi 

užitečná. Věřím, že tato vzájemná spolupráce pozitivně ovlivní další vývoj čerpání finančních 

prostředků z Evropských strukturálních investičních fondů.   

 

 

 

S poděkováním za spolupráci 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 
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