
[Sem zadejte text.] 

 

Zápis z jednání PS Vzdělávání 
 
Datum a místo jednání: 20. 4. – 4. 5. 2020, korespondenční hlasování 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení 

Hlasování se zúčastnilo 19 členů z celkového počtu 33 členů PS Vzdělávání. 
 

 

6. aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji 

včetně aktualizace samostatné přílohy Rámce – tzv. Rámec pro oblast speciálního školství 

 

Členům pracovní skupiny Vzdělávání byl zaslán návrh 6. aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a 
investic v Pardubickém kraji (dále jen „Rámec“), včetně jeho samostatné přílohy – tzv. Rámec pro oblast 
speciálního školství. 

Kompletní informace o této aktualizaci byly obsaženy v důvodové zprávě a příloze č. 1, č. 2 a č. 3 této 
důvodové zprávy.  

Návrh 6. aktualizace Rámce bude následně předložen ke schválení Regionální stálé konferenci 
Pardubického kraje (předpokládané korespondenční hlasování v termínu květen 2020). 

Závěr hlasování 
Korespondenční hlasování ve stanoveném termínu proběhlo. Konečného hlasování se zúčastnilo celkem 
19 členů PS Vzdělávání: 1 člen PSV se zdržel hlasování, 18 členů PSV hlasovalo pro schválení  
6. aktualizace Rámce. 
 
Přijaté usnesení: 
„PS Vzdělávání souhlasí s navrhovanou 6. aktualizací Rámce a doporučuje Regionální stálé 
konferenci Pk schválit aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic Pk včetně jeho 
samostatné přílohy - tzv. Rámec pro oblast speciálního školství.“ 

Pro/proti/zdržel se – 18/0/1 
 

 
Přílohy: 

 Důvodová zpráva 

 Příloha č. 1 - Seznam nově zanesených projektových záměrů škol a školských zařízení Pk pro 
účely 6. aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic                 v Pardubickém kraji 

 Příloha č. 2 - Souhrnný přehled projektových záměrů škol a školských zařízení 
       v Pk  – Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji ve verzi  
       při 6. aktualizaci 

  Příloha č. 3 -  Rámec pro investice do infrastruktury pro oblast speciálního školství 
 

 
V Pardubicích 5. 5. 2020 
 
Zapsala: Ing. Štěpánka Makarová - sekretariát RSK Pk 
Schválila: RNDr. Lucie Richtr - vedoucí PS Vzdělávání 
 


