
 

Zápis z jednání PS Vzd ělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 20. 12. 2016 

 
Datum a místo jednání: 20. 12. 2016, 10.00 – 11.00 KrÚ Pk, sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

 

Průběh jednání 

 
Jednání se zúčastnilo 12 členů a 6 hostů. 
 

 
Vedoucí PS Vzdělávání Ing. Šťastný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.  
 
1. Informace ke schválenému dokumentu Krajský ak ční plán rozvoje vzd ělávání Pk 
Ing. Šťastný shrnul způsob a postup zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Pardubického kraje (dále jen KAP Pk) a uvedl témata, která jsou v rámci KAP Pk řešena. 
Pardubický kraj byl jedním z prvních krajů, kterému byl dokument schválen ze strany MŠMT.  
Dále Ing. Šťastný informoval o možných výzvách IROP zaměřených na oblast školství. Jednou 
z podmínek přijatelnosti projektových záměrů předložených do příslušné výzvy IROP je jeho 
zařazení do Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pk (dále jen Rámec), který je 
nedílnou součástí KAPu Pk (viz podrobnější informace v příslušné prezentaci). 
 
 
2. Projednání návrhu aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pk 
Ing. Šťastný seznámil přítomné s postupem návrhu tvorby Rámce a informoval o návrhu 
způsobu jeho prioritizace včetně kritérií k zařazení projektových záměrů do Rámce, resp. 
Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované 
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Součástí Rámce jsou projektové záměry středních škol a VOŠ, které 
jsou zřizovány nejen Pardubickým krajem, ale i dalšími subjekty. Dále přítomné stručně 
seznámil s jednotlivými projektovými záměry k zařazení do aktualizovaného Rámce. Vytvořený 
seznam projektových záměrů včetně jejich stručného popisu byl členům PS Vzdělávání dán 
k dispozici na jednání v tištěné podobě. Členové PS Vzdělávání byli v průběhu jednání 
informováni o označení vazby na klíčové kompetence IROP práce s digitálními technologiemi u 
projektových záměrů SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk. 
 
Původní Rámec byl schválen Regionální stálou konferencí Pardubického kraje na jednání dne 
20. 6. 2016. Dle metodického listu NÚV lze aktualizovanou verzi Rámce schválit nejdříve za 
šest měsíců od schválení RSK. Tento nově projednávaný Rámec byl oproti původnímu rozšířen 
o nové projektové záměry škol různých zřizovatelů v objemu cca 368 mil. Kč. 
V rámci diskuse Ing. Kudynová informovala o ITI Hradecko-pardubické aglomerace a seznámila 
s postupem vyhlašování výzev. Veškeré informace jsou zveřejňovány na 
http://iti.hradec.pardubice.eu/. Dále podala informace k projektu Centrálních polytechnických 
dílen, který město Pardubice připravuje tak, aby splňoval všechna kritéria a bylo jej možné 
zařadit do další aktualizované verze Rámce. 
 
Na závěr tohoto bodu bylo přijato následující usnesení: 
PS Vzdělávání projednala a doporu čuje Regionální stále konferenci Pk ke schválení 
aktualizovaný „Rámec pro podporu infrastruktury a i nvestic v Pk, resp. Seznam 
projektových zám ěrů pro investi ční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástr oje 
ITI, IPRÚ a CLLD“ v p ředloženém zn ění. 
 
 
 



 

Přílohy: 
• Příloha č. 1: Program jednání 
• Příloha č. 2: Prezenční listina 
• Příloha č. 3: Návrh aktualizovaného Rámce 
• Přílohy č. 4 a 5: Prezentace  

 
V Pardubicích 2. 1. 2017 
 
 
Zapsala: Mgr. Lucie Bisová - sekretariát RSK Pk 
Schválil: Ing. Stanislav Šťastný - vedoucí PS Vzdělávání  


