
 

Zápis z jednání PS Vzd ělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 1. 7. 2016 

 
Datum a místo jednání: 1. 7. 2016, 10.00 – 13.00 KrÚ Pk, sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

 
Jednání se zúčastnilo 16 členů a 6 hostů. 
 

1. Úvodní slovo 
Vedoucí PS Vzdělávání (dále jen PSV) Mgr. Hlava přivítal přítomné a seznámil je s programem 
jednání.  
 
2. Prioritizace témat a cíl ů (pot řeb) KAP Pk 
Členové odborného týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje 
(dále jen KAP Pk) představili členům PSV návrh pořadí jednotlivých témat KAP Pk a prioritizace 
jejích cílů (potřeb), která byla navržena realizačním týmem KAP Pk ve spolupráci s pracovními 
týmy.  
Mgr. Hlava informoval o postupu tvorby prioritizace a popsal metodu stanovení jednotlivých 
číselných hodnot v rámci prioritizace. Prioritizaci navrženou pracovním týmem „Polytechnika a 
odborné vzdělávání“ představil Mgr. Hlava. Následně Ing. Jindrová a Ing. Šťastný seznámili členy 
PSV s prioritizací navrženou pracovním týmem „Kariéra a celoživotní učení“. Na závěr představila 
Mgr. Jirásková prioritizaci tématu „Inkluze (společné vzdělávání)“. Výstup prioritizace témat a cílů 
(potřeb) KAP Pk zpracované odborným týmem KAP Pk ve spolupráci s pracovními týmy a po 
projednání PSV byl odsouhlasen odbornou garantkou KAP Pk Ing. Elenou Peškovou.  Součástí 
představení jednotlivého pořadí témat KAP včetně jejich prioritizovaných cílů byla diskuse se 
členy PSV. Členové PSV projednali pořadí jednotlivých témat KAP a každé navrhované priority 
cílů (potřeb) témat a byli požádáni, aby se jednotlivě vyjádřili k navrženým prioritám a případně 
projednali jejich změny.  
Na základě diskuse a připomínek členů PSV v rámci projednávání prioritizace cílů (potřeb) bylo 
doporučeno provést úpravy formulace textů u některých obecných cílů za účelem jejich zpřesnění 
s důrazem na jejich výstižnost. Zároveň bylo doporučeno odstranit duplicity u dílčích cílů 
jednotlivých témat a provést zobecnění a upřesnění některých jejich formulací. Veškeré úpravy 
doporučené PSV byly zapracovány odborným týmem KAP Pk do výstupu prioritizace potřeb na 
území Pardubického kraje, který je přílohou tohoto zápisu a bude postoupen na jednání RSK Pk.  
 
Na závěr tohoto bodu bylo přijato následující usnesení: 
PSV projednala d ůležitost témat KAP a prioritizaci jejich cíl ů včetně navržených zm ěn a 
doporu čuje prioritizaci pot řeb předložit ke schválení Regionální stálé konferenci Pk . 
 
3. Představení návrhu pr ůřezového projektu KAP a jeho prioritizace 
S tímto bodem seznámila přítomné Mgr. Jirásková. V rámci prioritizace cílů byly definovány tři 
průřezové oblasti a návrhy tří aktivit: „Podpora odborného a technického vzdělávání“, „Kariérové 
poradenství“ a „Podpora společného vzdělávání“.  
Potřeba průřezových témat vzešla z prioritizace cílů jednotlivých témat KAP v rámci pracovních 
týmů a následně byla též připomínkována Odborem školství a kultury KrÚ Pk (dále jen OŠK). 
OŠK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu projektového záměru v oblasti Podpory odborného a 
technického vzdělávání a v oblasti kariérového poradenství, přičemž vznesl požadavek na 
doplnění první oblasti o dopravu žáků a propagace v médiích.  
Ze stanoviska OŠK dále vyplývá, že oblast společného vzdělávání v současné době nedoporučují 
zařadit do připravovaného projektu Pardubického kraje na tematická partnerství a sítě. Důvodem 
je nechat školám časový prostor pro vyrovnání se s novou legislativou v oblasti společného 
vzdělávání a případně řešit tuto problematiku v rámci krajského projektu v následujícím období. 



 

Na základě diskuse v PSV bylo navrženo snížit počet aktivit na dvě, a to na oblast „Podpora 
odborného a technického vzdělávání“, „Kariérové poradenství“, které se budou dotýkat oblastí 
primárního, sekundárního či terciárního vzdělávání. 
 
Na závěr tohoto bodu bylo přijato následující usnesení: 
PSV projednala témata pr ůřezového projektu KAP a prioritizaci jejich cíl ů (pot řeb) včetně 
navržených zm ěn a doporu čuje p ředložit ke schválení Regionální stálé konferenci Pk . 
 
4. Prezentace projektových zám ěrů MAS Orlicko 
V rámci tohoto bodu byly projednány dva projektové záměry, které na základě předložených 
podkladů a poskytnutých informací, mohou splňovat podmínky uvedené v Postupech MAP pro 
nadstandardní a excelentní vzdělávací prostor. Jedním z nich je „Centrum rozvoje Perla Ústí nad 
Orlicí“ týkající se rekonstrukce bývalé výrobní haly na Centrum rozvoje, který představila RNDr. 
Renata Šedová - manažerka projektu. Druhým je projekt „Dům člověka a krajiny“, zde se jedná o 
ekostavbu vzdělávacího centra muzea v přírodě Křivolík, se kterým přítomné seznámila Ing. Mgr. 
Marie Kršková - projektová manažerka MAP (MAS ORLICKO, z. s.). Po projednání předložených 
záměrů členy PSV a na základě stanoviska OŠK vyplývá soulad s tématy a cíli v rámci KAP Pk 
a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pk.  Podrobnější informace 
k projektovým záměrům jsou uvedeny v přílohách (např. studie proveditelnosti, prezentace aj.) 

Po diskuzi bylo přijato následující usnesení: 
PSV se seznámila s p ředloženými projektovými zám ěry a posoudila jejich využitelnost 
z hlediska kraje a souhlasí s jejich dalším zpracov áním. PSV doporu čuje RSK za řadit tyto 
projektové zám ěry do Rámce pro podporu infrastruktury a investic P k/Seznamu 
projektových zám ěrů pro investi ční intervence v SC 2.4 IROP v okamžiku jeho možné 
aktualizace či dopln ění tak, aby byl spln ěn soulad s postupy MAP. 
 
5. Různé 
-- 
 

 
Přílohy: 

• Příloha č. 1: Program jednání 
• Příloha č. 2: Prezenční listina 
• Příloha č. 3: Prioritizace potřeb na území Pk (výstup z jednání PSV) 
• Přílohy č. 4 – 8: Prezentace  

 
V Pardubicích 4. 7. 2016 
 
Zapsala: Mgr. Lucie Bisová- sekretariát RSK Pk 
Schválil: Mgr. Jiří Hlava - vedoucí PS Vzdělávání  


