
Zápis z jednání PS Vzd ělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 2. 3. 2016 

 
Datum a místo jednání: 2. 3. 2016, 10.00 – 12.00 KrÚ Pk , sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

Jednání se účastnilo 22 členů a 3 hosté 
 

1. Úvodní slovo 
Předseda PS Vzdělávání Mgr. Hlava přivítal přítomné a předal slovo projektové manažerce 
projektu KAP Ing. Evě Pospíšilové. 
 

2. Představení členů realizačního týmu KAP 
V počátku seznámila Ing. Pospíšilová se základními údaji o projektu Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání Pardubického kraje (KAP) a představila jmenovitě členy realizačního týmu jak 
administrativní tak odborné části. 
Projekt KAP v současné chvíli čeká na ukončení věcného hodnocení, k němuž by mělo dojít do 
konce tohoto týdne. Již nyní, ale probíhá řada jednání a výměna zkušeností s dalšími kraji ČR a 
konzultace s MŠMT, či NÚV. Započala již i účast na řídících výborech MAP. 
 
3. Představení aktivit projektu KAP a harmonogramu činností 
Pracovní skupina byla seznámena se základními aktivitami projektu a jejich plánovaným 
harmonogramem. Aktuálně je zpracovávána Analýza potřeb v území pracovníky odborného týmu 
dle témat vyhlášených výzvou. 
 
4. Ustavení platforem KAP a jejich pracovních tým ů 
PS Vzdělávání byla seznámena a projednala návrh na vytvoření tří platforem (Kariéra a 
celoživotní učení, Polytechnika a odborné vzdělávání, Inkluze-společné vzdělávání) vč. jejich 
struktury a obsazení klíčovými členy tzv. pracovní týmy (viz prezentace). Členové PS Vzdělávání 
projednali návrh na vytvoření tří platforem, jejich strukturu a složení bez připomínek. Členům PS 
Vzdělávání byla nabídnuta možnost k účasti v pracovních týmech podílejících se na projednávání 
jednotlivých témat KAP v rámci platforem. Pracovní týmy se budou podílet při přípravě návrhu 1. 
KAP a následně v období realizace 1. KAP. Složení pracovních týmů se může měnit/doplňovat 
v závislosti na projednávané problematice dle potřeby realizačního týmu projektu KAP. Pracovní 
týmy řídí hlavní věcný manažer a jsou vedeny zástupci odborného týmu v pozicích metodik.  
 

5. Plánovaný harmonogram setkávání PS Vzd ělávání a činnosti pro nejbližší období 
Plánovaný harmonogram dalších jednání a činností je součástí přiložené prezentace.  
 
6. Spolupráce s ŘV MAP 
Mgr. Hlava upozornil, že do ŘV MAP jsou zapojení členové realizačního týmu KAP a dochází tak 
k předávání a sladění informací i ze směru od základního školství. 
 
7. Různé 
Na závěr předseda popsal stručně dosavadní i budoucí spolupráci a navazování kontaktů. 
Konstatoval, že aktuálně je nejdůležitější spolupráce pro oblast analýzy potřeb území, kdy bylo 
osloveno cca 10 členů pracovní skupiny, s kterými je navázána bližší spolupráce, neboť v počtu 
30 lidí nelze řešit veškerá témata do detailu. 
Účastníci byli stručně seznámeni s programem workshopu na Seči, který je nedílnou součástí 
tvorby KAP. 
Mgr. Řezníček potvrdil, že propojení informací a zacílení jednotlivých zřizovatelů je velmi 
podstatné, aby prostředky ve školství byly používány účelně. 
Zástupce MAS Feyfarová, upozornila na nesoulad tvorby MAP a KAP, pokud jde o časové 
hledisko jednotlivých plánů a možné problémy s tím související. 
 
 



Ze strany předsedy bylo zdůrazněno, že PS Vzdělávání je poradním orgánem RSK Pk a je 
potřebným a zároveň povinným článkem při tvorbě KAP.  
 
Další jednání PS Vzdělávání je očekáváno na konci dubna a nadále dle uvedeného předběžného 
harmonogramu, který je součástí prezentace.  
 
Přílohy: 

• prezenční listina 
• prezentace z jednání 
• program jednání 

 
V Pardubicích 3. 3. 2016 
 
Zapsala:  Ing. Renáta Hloušková - sekretariát RSK Pk 
Schválil:  Mgr. Jiří Hlava – vedoucí PS Vzdělávání  
 

 


