
 

 

Zápis z jednání PS Vzd ělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 12. 6. 2015 

 
Datum a místo jednání: 12. 6. 2015, 10.00 – 11.30 KrÚ Pk , sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

 

Průběh jednání 

Jednání se účastnilo 27 členů a 2 hosté. 
 

 
1. Úvodní slovo 
Ing. Křišťál přivítal přítomné a v úvodu podal stručnou informaci o programu jednání.  
 

2. Představení problematiky  
Ing. Kalivoda seznámil přítomné s problematikou Regionálních stálých konferencí (RSK) a jejich 
činností. Na základě ustavení PS Vzdělávání na jednání RSK Pk dne 29. 5. 2015 představil 
složení PS Vzdělávání a vyzval přítomné, aby se představili, včetně uvedení, jakou oblast 
vzdělávání zastupují. Informoval o schválení většiny operačních programů Evropskou komisí. 
Následně uvedl základní informace k problematice Krajských akčních plánů vzdělávání (KAP). 
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené prezentaci. Zdůraznil, že KAP se týká SŠ, VOŠ 
a neformálního a zájmového vzdělávání a poté předal slovo vedoucímu pracovní skupiny Mgr. 
Hlavovi. 
 
3. Činnost pro nejbližší období  
Mgr. Hlava upozornil, že je nutné sladit očekávání subjektů a odlišit potřeby v různých místech 
regionu. Skupina by měla v rámci KAP vytvořit základní témata, která budou schopna navazovat 
na výzvy z OP VVV  a IROP. Z toho důvodu byli všichni členi vyzváni k prostudování metodického 
pokynu ke KAP. KAP by měl odpovídat Dlouhodobému záměru vzdělávání kraje a dalším 
relevantním koncepčním dokumentům.  
 
4. Různé - diskuze 
Mgr. Hlava informoval o související tematice rajonizace Místních akčních plánů vzdělávání 
(MAP), která se týká předškolního a základního školství. Komunikace pracovní skupiny vzhledem 
k počtu účastníků bude prozatím probíhat skrze Ing. Hlouškovou (email: 
renata.hlouskova@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 336). Mgr. Hlava předpokládá následná 
setkání v menších skupinách.  
Mgr. Řezníček se dotazoval, kdo bude rozhodovat o rozdělení území pro MAP a upozornil na 
nutnou provazbu mezi ZŠ, SŠ a zaměstnavateli. Dle vyjádření Mgr. Hlavy odbor školství a kultury 
připraví návrh tohoto rozdělení. Zástupce za KS MAS Feyfarová upozornila na zájem MAS se 
podílet na tvorbě MAP a že některé z prací již započali (dotazníková šetření, předjednán souhlas 
se zřizovateli škol). Zástupce ITI Kudynová potvrdila, že dle informací z MŠMT má RSK poslední 
slovo, aby se vyvarovalo „bílých míst“ v území. Mgr. Prokop také upozornil na nutnou provázanost 
MAP a KAP a že výstupy z MAP jsou jedním z podkladů pro zpracování KAP. Mgr. Mihulka 
konstatoval, že metodika a postupy jsou zbytečně složité, ale chápe nutnost jejich přípravy a 
podpoří spolupráci jednotlivých subjektů. Mgr. Kiss vyjádřil souhlas se složitostí, ale vzhledem 
k zakotvení problematiky v dokumentech schválených na úrovni Evropské komise, musí být tento 
postup dodržen, i když je těžko uchopitelný.  
 
Mgr. Hlava informoval o aktuální zkušenosti s provázaností aktivit základních a středních škol 
v oblasti polytechniky. Zakončil diskuzi s tím, že aby systém fungoval, musí být dokumenty MAP 
a KAP budou dobře zpracovány a provázány.  
 
Ing. Křišťál poděkoval za účast a ukončil jednání PS Vzdělávání.  
 



 

 

Prezentace Ing. Kalivody a zkrácené verze příslušných OP budou poskytnuty společně se 
zápisem všem členům PS Vzdělávání. 
 
 
V Pardubicích 15. 6. 2015 
 
 
Zapsala:  Ing. Renáta Hloušková - sekretariát RSK Pk 
Schválil:  Mgr. Jiří Hlava – vedoucí PS Vzdělávání  
 


