
 

Zápis z jednání PS Vzd ělávání 
 
Datum a místo jednání: 20. 9. 2016 – 26. 9. 2016, korespondenční hlasování 

 

Průběh jednání a p řijatá usnesení 

Hlasování se zúčastnilo 24 členů z celkového počtu 32 členů PS Vzdělávání. 
 

1. Projednání návrhu Dokumentu Krajský ak ční plán rozvoje vzd ělávání v Pardubickém 
kraji  
Jedním z výstupů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje je návrh 
Dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji (dále jen Dokument KAP 
Pk). Tento materiál byl zpracován odborným týmem KAP Pk ve spolupráci s odborným garantem 
a s partnery v území (pracovní týmy a Pracovní skupina Vzdělávání).  
Dokument KAP Pk je složen ze čtyř částí: Analýza potřeb v území pro potřeby KAP, Analýza 
potřeb na školách v Pardubickém kraji (zpracována Národním ústavem pro vzdělávání/odborným 
garantem KAP Pk), Prioritizace potřeb na území Pardubického kraje, Návrh řešení Krajského 
akčního plánu Pardubického kraje. Součástí Prioritizace potřeb na území Pardubického kraje je 
Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji/Seznam projektových záměrů 
pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, který byl schválen Regionální stálou konferencí dne 20. 
6. 2016 (proto nebyl předmětem tohoto projednání PS Vzdělávání).  
 
Návrh Dokumentu KAP Pk byl předložen PS Vzdělávání, a to korespondenční formou za účelem 
jeho projednání a doporučení předložit daný dokument ke schválení RSK Pk. V průběhu tohoto 
projednávání byly dne 21. 9. 2016 od člena PS Vzdělávání doručeny připomínky k části  III. 
Prioritizace potřeb na území Pk a části IV. Návrh řešení KAP Pk. Připomínky v části III. a v části 
IV. Dokumentu KAP Pk se týkaly návrhu na rozšíření počtu zapojených subjektů v rámci 
některých činností u jednotlivých témat, a to u Podpory polytechnického vzdělávání, Podpory 
kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Rozvoje škol jako center celoživotního učení, 
Podpory společného vzdělávání a u nepovinných témat Rozvoj výuky cizích jazyků a Čtenářská  
a matematická gramotnost a dále návrhu doplnění jedné aktivity v rámci Návrhu projektu pro 
výzvu Implementace KAP I. Zaslané návrhy byly projednány členy odborného týmu KAP Pk ve 
spolupráci s odborným garantem KAP Pk a některé z nich byly akceptovány a zahrnuty do 
příslušné části Dokumentu KAP Pk. Zdůvodnění přijetí či nepřijetí jednotlivých připomínek je 
přílohou tohoto zápisu (viz Příloha č. 4). Členové PS Vzdělávání byli dne 23. 9. 2016 informováni 
o zapracovaných změnách a byli požádáni, aby se znovu vyjádřili k upravenému návrhu 
Dokumentu KAP Pk.  
  
Konečného hlasování se zúčastnilo celkem 24 členů PS Vzdělávání s tím, že všichni hlasující 
vyjádřili souhlas s následujícím usnesením: 
„Pracovní skupina Vzdělávání projednala předložený návrh Dokumentu KAP Pk a doporučuje 
tento materiál předložit ke schválení RSK Pk.“ 
Pro/proti/zdržel se – 24/0/0  
 
Přílohy: 

• Příloha č. 1: Doplňující informace k předkládanému návrhu Dokumentu KAP Pk 
• Příloha č. 2: Návrh Dokumentu KAP Pk 
• Příloha č. 3: Stanovisko MŠMT k Dokumentu KAP Pk 
• Příloha č. 4: Vyjádření k připomínkám zaslaným dne 21. 9. 2016 v rámci návrhu 

Dokumentu KAP Pk PS Vzdělávání 
 
V Pardubicích 30. 9. 2016 
 
Zapsala:  Mgr. Lucie Bisová - sekretariát RSK Pk 
Schválil:  Ing. Stanislav Šťastný - vedoucí PS Vzdělávání 


