RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

ZÁZNAM
z 56. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
(dále jen „RHSD KK“), konaného
videokonferenčně dne 28. června 2022

Přítomni:
Za veřejnou správu: Pizinger, Franta
Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Borýsek, Novotný
Za odborové svazy: Dimová, Třešňák
Za přidružené neziskové právnické osoby: Janus
Hosté: Havlová

Program:
Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
Aktuální situace středního školství v Karlovarském kraji
Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
Další aktuální informace z Karlovarského kraje
Různé
Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu

Jednání tripartity zahájil pan radní Patrik Pizinger (pověřený k vedení zasedání předsedou
RHSD KK Ing. Petrem Kulhánkem) v 11:00 hodin a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK
je usnášeníschopné.
Na úvod jednání byl schválen program jednání a účast hosta Mgr. Moniky Havlové (vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy).
(7-0-0)

Záznam z 56. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

1

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
2. Aktuální situace středního školství v Karlovarském kraji
Paní Havlová informovala předsednictvo RHSD KK o aktualitách v oblasti školství.
K 1. červnu 2022 bylo do mateřských škol přijato 191 dětí z Ukrajiny a na základních školách
1254 dětí z Ukrajiny. Z počtů stávajících uprchlíků je zřejmé, že se do začátku září bude počet
přijatých dětí z Ukrajiny do karlovarských škol zvyšovat. Již teď po příjímacích řízeních je na
mateřských školách 226 dětí a 1407 dětí z Ukrajiny je na základních školách. Na středních
školách je zatím do studia od září přijato 58 dětí z Ukrajiny. 44 nově přijatých na základě
přijímacího řízení a 14 dětí navazujících již na studium ve stávajícím školním roce. Celkem
bylo v letošním roce vyhlášeno řediteli středních škol 2977 záměrů počtu přijímaných žáků
a bylo přijato celkem 2427 žáků.
V rámci přípravy strategického projektu Rekonstrukce a modernizace Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary běží předprojektová příprava,
a je uzavřena smlouva se zhotovitelem studie proveditelnosti a podpůrné analýzy. Dle
posledních informací se realizační rozpočet blíží k 1 miliardě Kč. Ve škole je snaha zachovat
všechny stávající obory a se zaměstnavateli se vyjednávají možnosti odborného výcviky.
Z krajských dotačních titulů je i nadále podporována další odborná kvalifikace učitelů
základních i středních škol. Je to 25 tisíc Kč na rok pro jednoho učitele. O dotační titul je zájem
tak z padesáti procent. Aktuálně se přemýšlí o rozšíření dotačního titulu i na oblast vzdělávání
managementu škol. Další dotační titul kraje je zaměřen na stipendia pro vysokoškolské studenty
a aktuálně se vytváří nový dotační titul na stipendia speciálně pro studenty všeobecného
lékařství a zubního lékařství ve výši max. 150 tisíc Kč na studenta.
Dále paní Havlová informovala o novém metodickém webovém portálu České školní inspekce
(dále „ČŠI“) „Kvalitní škola“ (dostupný na: https://www.kvalitniskola.cz/), který je velice
povedený a metodický. Na webu jsou mimo jiné např. v mapách zobrazeny jednotlivé problémy
se školstvím v krajích, jedná se o prostorovou odbornou analýzu. Na podzim se plánuje
konference, kde by zástupce ČŠI prezentoval výstupy této analýzy zástupcům obcí, kraje
a krajského úřadu.

3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji

Pan Pizinger informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu transformace
v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu přípravy Operačního programu spravedlivá
transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“). Návrh OPST je předložen ke schválení EK a nedá
se předpokládat schválení dříve než koncem srpna. V září by tak mohly být vyhlášeny výzvy
k podání žádosti o dotaci pro nositele strategických projektů. V současnosti probíhá evaluace
jednotlivých plánovaných strategických projektů, na základě které vyhodnotí RSK KK jejich
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prioritnost pro Karlovarský kraj. Ze strany SFŽP začíná příprava na vydefinování výzev
na tematické projekty a dle posledních informací budou jako první podpořeny projekty z oblasti
podnikaní (revitalizace brownfieldů, školení zaměstnanců, rozšiřování podniků aj.) a pak budou
následovat projekty na spolupráci středních škol se soukromým sektorem.
Pan Novotný upozornil, že zatím není úplně jasná výše podpory pro MSP a proto je velice těžké
podnikatele jednoznačně informovat. Zdůraznil, že je důležité intenzivně pokračovat v přípravě
OPST, aby se dal co nejdříve po schválení vyhlásit.
Pan Pizinger dále informoval, že EK vyžaduje jasný plán dekarbonizace ČR, vypracovaný např.
podobně jak ho má Německo. ČR zatím takový plán nemá a je na vládě ČR plán zpracovat a
definovat.

V rámci tématu OPST zmínil pan Pizinger, že je velice důležité upozornit vládu ČR o celkové
kritické situaci s energetikou v kraji.
K tématu energetické krize proběhla diskuse, na základě které bylo vydefinováno a hlasy všech
přítomných přijato následující usnesení:

„Členové předsednictva RHSD KK pověřují předsedu RHSD ČR, hejtmana Karlovarského
kraje Ing. Petra Kulhánka, pozváním premiéra VLÁDY ČR k řešení krizové situace v oblasti
energetiky v Karlovarském kraji a jejích následků na průmysl a obyvatele kraje.“

(7-0-0)

4. Další aktuální informace z Karlovarského kraje

Bez diskuze.

5. Různé

Pan Novotný požádal na příští jednání o informaci k aktuálnímu stavu rekonstrukce Císařských
lázní a Rašelinového pavilonu.
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6. Závěr

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 30. srpna 2022 od 11:00 hod.

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil pan radní Pizinger ve 12:30 hod.

Zapsal: Ing. Jaroslav Sobotka

Ing. Petr Kulhánek, v.r.
předseda RHSD KK

Záznam z 56. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

4

