
 

Zápis z jednání PS Vzdělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 26. 6. 2017 

 
Datum a místo jednání: 26. 6. 2017, od 13.00 KrÚ Pk, sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

 
Jednání se zúčastnilo 17 členů a 4 hosté. 
 

 
Vedoucí PS Vzdělávání Ing. Stanislav Šťastný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.  
 
 
1. Změny ve složení PS Vzdělávání 
Ing. Stanislav Šťastný podal přítomným informace o změnách ve složení PS Vzdělávání. Novým 
členem PS Vzdělávání byla ze strany členů PS Vzdělávání navržena Česká školní inspekce – 
Pardubický inspektorát, jejímž zástupcem je Mgr. Pavel Skokan, ředitel inspektorátu. Zástupce 
kraje-předsedu výboru ZPk pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Petra Řezníčka nahradil 
Mgr. David Šimek. Zástupce Agentury pro sociální začleňování Mgr. Jan Kudry byl nahrazen Bc. 
Markétou Fišarovou. 
 
Po projednání bylo přijato následující usnesení:  
PS Vzdělávání souhlasí s rozšířením PS Vzdělávání o Českou školní inspekci-Pardubický 
inspektorát a doporučuje Regionální stálé konferencí Pk schválit doplnění PS Vzdělávání o tuto 
instituci. Dále PS Vzdělávání bere na vědomí uvedené změny ve jmenovitém složení členů PS 
Vzdělávání. 
 
 
2. Představení projektového záměru identifikovaného v rámci MAP pro ORP Pardubice 
„Centrální polytechnické dílny“ 
Zástupce Magistrátu města Pardubice, Mgr. Michaela Kudynová seznámila přítomné s projektovým 
záměrem „Centrální polytechnické dílny“ Statutárního města Pardubice identifikovaným v rámci 
MAP pro ORP Pardubice jako tzv. nadstandartní a excelentní vzdělávací prostor. Mgr. Michaela 
Kudynová shrnula informace k projektovému záměru, se kterými již byli členové PS Vzdělávání 
seznámeni v předem zaslané studii proveditelnosti. Dále byly prezentovány připomínky zaslané 
některými členy pracovních týmů projektu KAP Pk, kteří byli s tímto projektovým záměrem 
seznámeni na jednání pracovních týmů dne 19. 6. 2017.  
 
Po projednání a diskusi bylo přijato následující usnesení:  
PS Vzdělávání se seznámila s předloženým projektovým záměrem a posoudila jeho využitelnost z 
hlediska kraje a souhlasí s jeho dalším zpracováním a doporučuje zařadit tento projektový záměr do 
aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic Pk/Seznamu projektových záměrů pro 
investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD – červenec 2017, 
aby byl splněn soulad s Postupy MAP. 
 
 
3. Projednání návrhu 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 – červenec 2017 (dále jen Rámec)  
Ing. Stanislav Šťastný shrnul informace o schvalování Rámce. Rámec je součástí dokumentu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pk. Rámec byl schválen Regionální stálou konferencí Pk dne 
20. 6. 2016. Dle metodického listu NÚV lze aktualizovanou verzi Rámce schválit nejdříve za šest 
měsíců od schválení Regionální stálé konference Pk. První aktualizace Rámce byla schválena 
Regionální stálou konferencí dne 24. 1. 2017. K další aktualizaci Rámce přistoupil realizační tým 
projektu KAP Pk na základě požadavku ze strany MAP pro ORP Pardubice zařadit do Rámce 



 

projektový záměr „Centrální polytechnické dílny“ Statutárního města Pardubice. Na základě 
vyslovení souhlasu ze strany PS Vzdělávání s dalším rozpracováním tohoto záměru tzv. 
nadstandardního a excelentního vzdělávacího prostoru je tento projektový záměr zařazen do návrhu 
aktualizace Rámce, která bude předložena ke schválení Regionální stálé konferenci Pk (dle 
předpokladu v červenci 2017). 
 
Po projednání bylo přijato následující usnesení:  
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 – červenec 
2017 v předloženém znění.  
 
 
4. Výzva Implementace KAP I ve vazbě na dokument KAP rozvoje vzdělávání Pk 
Ing. Stanislav Šťastný seznámil přítomné s informacemi týkajícími se výzvy Implementace KAP I 
vyhlášené dne 12. 6. 2017. Členům PS Vzdělávání byly představeny aktivity této výzvy ve vazbě na 
schválený dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pk ze dne 24. 10. 2016 (Dokument KAP 
Pk), resp. kapitolu D „Návrh projektu pro výzvu Implementace KAP I“ obsažené v části Návrh řešení 
– Krajský akční plán. Členové PS Vzdělávání byli informováni, že návrh projektu k výzvě 
Implementace KAP I, který je součástí schváleného Dokumentu KAP Pk, neobsahuje aktivitu 
matematická a čtenářská gramotnost. Ve vyhlášené výzvě Implementace KAP I se jedná o aktivitu 
povinnou. Na základě jednání pracovních týmů KAP Pk bylo doporučeno rozšířit aktivity projektu dle 
vyhlášené výzvy Implementace KAP I o novou aktivitu „matematická a čtenářská gramotnost“ a 
zároveň aktivitu polytechnické vzdělávání rozšířit o účastníky oboru vzdělávání K (tj. gymnázia). 
Dále byla poskytnuta informace členům PS Vzdělávání, že vzhledem k podmínkám výzvy nelze 
realizovat aktivitu „vzdělávání pedagogů a pracovníků školských poradenských zařízení a pracovišť 
v metodě Hamet 2 pro podporu kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami“ a „propagační tiskoviny“. Na základě doporučení odborného garanta NÚV jsou výše 
uvedené změny projednávány PS Vzdělávání.   
 
Po diskusi bylo přijato následující usnesení:  
PS Vzdělávání bere na vědomí podmínky výzvy Implementace KAP I a souhlasí se změnou 
uvedených aktivit pro přípravu návrhu projektu pro výzvu Implementace KAP I.  
 
 
5. Informace k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu KAP Pk 
Ing. Stanislav Šťastný informoval přítomné, že jedním z povinných monitorovacích indikátorů (MI) 
projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje je MI 54310 Počet podpořených 
spoluprací. Jedná se o cílenou spolupráci různých subjektů za účelem sdílení odbornosti a 
zkušeností s řešením problematiky v dané oblasti. Spolupráce musí být podložena smlouvou, 
memorandem apod. Členové PS Vzdělávání byli informováni o stavu přípravy Memoranda o 
spolupráci při realizaci projektu KAP Pk mezi Pardubickým krajem, Českou školní inspekcí – 
Pardubickým inspektorátem, Krajskou hospodářskou komorou Pk a Úřadem práce ČR – krajskou 
pobočkou v Pardubicích. Smluvní strany se z většiny účastní aktivit projektu KAP Pk od doby 
přípravy prvního dokumentu KAP Pk a memorandem stvrzují písemně spolupráci v rámci aktivit 
projektu KAP Pk. Uzavřením tohoto memoranda dojde ke splnění MI 54310.  
 
Bylo přijato následující usnesení:  
PS Vzdělávání bere na vědomí přípravu Memoranda o spolupráci při realizaci projektu KAP PK. 
 
 
 
Přílohy: 

 Příloha č. 1: Program jednání 

 Příloha č. 2: Prezenční listina 

 Příloha č. 3: Centrum polytechnických dílen  



 

 Příloha č. 4: Průvodní dokument k Rámci pro podporu infrastruktury a investic 
aktualizace č. 2 

 Příloha č. 5: Návrh aktualizovaného Rámce  

 Příloha č. 6: Memorandum o spolupráci při realizaci projektu KAP Pk 

 Příloha č. 7: prezentace – projekt Centrální polytechnické dílny v Pardubicích 

 Příloha č. 8 - 10: prezentace KAP Pk  
 
 
V Pardubicích 27. 6. 2017 
 
Zapsala:  - sekretariát RSK Pk 
Schválil: Ing. Stanislav Šťastný - vedoucí PS Vzdělávání  


