
Zápis z jednání PS Vzd ělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 27. 10. 2015 

 
Datum a místo jednání: 27. 10. 2015, 10.00 – 12.00 KrÚ Pk , sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

Jednání se účastnilo 15 členů a 3 hosté 
 

1. Úvodní slovo 
Předseda PS Vzdělávání Mgr. Hlava přivítal přítomné a v úvodu podal stručnou informaci o 
programu jednání.  
 

2. Aktuální informace k tvorb ě KAP 
Mgr. Hlava seznámil přítomné s členy realizačního týmu KAP. Odborný garant určený MŠMT 
bude oficiálně znám pravděpodobně k 1. 1. 2016. V současné chvíli realizační tým pracuje na 
zpracování žádosti, jejíž finalizace se předpokládá do konce roku 2015. Schválení projektu ze 
strany řídícího orgánu je 01/2016. Předpokládá se vznik několika „mini týmů“ složených z členů 
PS Vzdělávání, kteří se budou scházet k řešení jednotlivých problematik při tvorbě KAP. Mgr. 
Hlava dále seznámil přítomné s připravovanými aktivitami v rámci zpracování KAP. Konkrétní 
aktivity KAP jsou uvedené v prezentaci, která je zaslána se zápisem. Po projednání základní 
problematika proběhla diskuze mezi členy PS Vzdělávání. Hlavním tématem následné diskuse 
bylo dotazníkové šetření ze strany MŠMT, které bude jedním z podkladů pro tvorbu KAP. 
 
3. Informace o rozd ělení území Pardubického kraje s ohledem na MAP 
Členové PS Vzdělávání byli seznámení s výsledky dohod subjektů v území Pardubického kraje 
o rozdělení území Pardubického kraje a zvolení žadatele na jednotlivé projekty MAP. Ve většině 
ORP bude žadatelem MAP příslušná místní akční skupina. Ve dvou případech dochází 
k vyčlenění obce z příslušného ORP a obec je zařazena do jiného ORP. Ve dvou případech také 
dojde ke sloučení ORP. Souhrnné údaje jsou uvedeny v prezentaci, která je zaslána se zápisem. 
 
Návrh usnesení 
PS Vzdělávání doporučuje RSK Pk schválit návrh územního členění Pardubického kraje pro 
projekty MAP včetně stanovení příslušných žadatelů, dle tabulky uvedené v prezentaci k tomuto 
jednání. 
 

 
4. Různé 
Další jednání je předpokládáno na začátek roku 2016, ale nadále bude probíhat dle potřeb 
spolupráce s jednotlivými členy PS Vzdělávání.  
 
V Pardubicích 27. 10. 2015 
 
Zapsala:  Ing. Renáta Hloušková - sekretariát RSK Pk 
Schválil:  Mgr. Jiří Hlava – vedoucí PS Vzdělávání  
 


