
 

 
 

Zápis z jednání PS Vzdělávání 
 
Datum a místo jednání: 20. 8. 2018 – 28. 8. 2018, korespondenční hlasování 

Průběh jednání a přijatá usnesení 

Hlasování se zúčastnilo 14 členů z celkového počtu 33 členů PS Vzdělávání. 
 

1. Aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji/Seznamu 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje 
ITI, IPRÚ a CLLD (dále jen Rámec). Příprava další aktualizace Rámce byla zahájena na základě 
nových výzev některých MAS pro předkládání projektových záměrů CLLD a s tím spojeného 
zájmu SŠ a VOŠ o doplnění nových projektových záměrů do návrhu Rámce. Při 4. aktualizaci 
bude návrh Rámce doplněn o celkem 20 nových projektových záměrů CLLD SŠ a VOŠ. 
Projektové záměry SŠ a VOŠ zřizované Pardubickým krajem byly projednány a schváleny 
usnesením Rady Pardubického kraje R/1225/18 ze dne 9. 7. 2018 a jsou v souladu s koncepcí 
vzdělávání Pk (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 
2016-2020) a jsou rovněž v souladu s podmínkami IROP (CLLD). Více informací o této aktualizaci 
naleznete v příloze č. 1.  

Návrh aktualizace Rámce bude následně předložen ke schválení Regionální stálé konferenci 
Pk, jednání proběhne dle předpokladu 26. 9. 2018. 
  
Konečného hlasování se zúčastnilo celkem 14 členů PS Vzdělávání s tím, že všichni hlasující 
vyjádřili souhlas s následujícím usnesením: 

„PS Vzdělávání souhlasí s navrhovanou aktualizací a doporučuje Regionální stálé konferenci 

Pk schválit aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic Pk/Seznam projektových 
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 

v předloženém znění (viz příloha č. 2).“ 
Pro/proti/zdržel se – 14/0/0 
 

2. Informace o změnách v personálním obsazení 
Dne 1. 8. 2018 došlo ke změnám v personálním obsazení pozic odborného týmu projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje.   
Hlavním věcným manažerem-metodikem se stala RNDr. Lucie Richtr 
(lucie.richtr@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 348) a na pozici manažer klíčových aktivit – řešitel 
nastoupila Mgr. Milena Kousalová (milena.kousalova@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 641). 

V příloze č. 3 přikládáme aktuální složení realizačního týmu projektu. Vzhledem k tomu, že 
vedoucím Pracovní skupiny Vzdělávání je zástupce realizačního týmu KAP Pk, tedy hlavní věcný 
manažer a na této pozici došlo počínaje 1. 8. 2018 ke změně, stává se novou vedoucí PS 
Vzdělávání RNDr. Lucie Richtr.  
 

Konečného hlasování se zúčastnilo celkem 14 členů PS Vzdělávání s tím, že všichni hlasující 
vyjádřili souhlas s následujícím usnesením: „PS Vzdělávání bere na vědomí změnu na pozici 
zástupce realizačního týmu KAP Pk, resp. vedoucí PS Vzdělávání a doporučuje tuto informaci 
předložit na vědomí Regionální stálé konferenci Pk.“ 
Pro/proti/zdržel se – 14/0/0 
Přílohy: 

 Příloha č. 1: Info k Ramci_aktualizace c. 4  

 Příloha č. 2: Rámec_aktualizace_4 

 Příloha č. 3: RT KAP Pk_od 1. 8. 2018 
 

V Pardubicích 3. 9. 2018 
Zapsala: Ing. Štěpánka Makarová - sekretariát RSK Pk 
Schválila: RNDr. Lucie Richtr - vedoucí PS Vzdělávání 

mailto:lucie.richtr@pardubickykraj.cz
mailto:milena.kousalova@pardubickykraj.cz

