
 

Zápis z jednání PS Vzd ělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 1. 6. 2016 

 
 

Datum a místo jednání: 1.6. 2016, 10.00 – 14.15 KrÚ Pk, sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

Jednání se zúčastnilo 19 členů a 11 hostů 
 

 
1. Úvodní slovo 
Předseda PS Vzdělávání, dále jen PSV, Mgr. Hlava přivítal přítomné a seznámil je s programem 
jednání. Uvedl, že na jednání byli přizváni i členové pracovního týmu Polytechnika a odborné 
vzdělávání, kteří se také podíleli na zpracování podkladů pro toto jednání. 
 
 

2. Úvod ke zpracování dokumentu Analýza pot řeb v území pro pot řeby KAP (povinných  
a nepovinných témat KAP), dále jen Analýza 
Ing. Pešková seznámila přítomné s postupem tvorby Analýzy. Tato Analýza, zpracovaná členy 
odborného týmu KAP ve spolupráci s členy pracovních týmů, obsahuje i témata, která se pro 
potřeby kraje běžně neanalyzují.  
Na základě výstupů z dotazníkového šetření na všech středních a vyšších odborných školách 
v území byla zároveň prostřednictvím NÚV zpracována Analýza potřeb ve školách 
v Pardubickém kraji. 
Porovnáním výstupů Analýzy a výstupů Analýzy ve školách v Pardubickém kraji dojde k 
dokončení procesu vedoucího k prioritizaci potřeb, která bude podkladem pro čerpání 
prostřednictvím šablon z OP VVV. 
 
3. Prezentace agregovaných dat z dotazníkového šet ření NÚV 
Ing. Pešková seznámila členy PSV s proběhlým dotazníkovým šetřením provedeným na SŠ  
a VOŠ Pk a s jeho výstupy. V rámci povinných oblastí pro KAP se jako nejdůležitější jeví rozvoj 
infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení (v této oblasti školy Pardubického kraje 
projevily z celé ČR nejvyšší zájem o čerpání prostředků), dále podpora odborného vzdělávání  
a spolupráce škol a zaměstnavatelů. Zde ale školy narážejí na překážky, např. na finanční 
náročnost zdravotních prohlídek žáků před vstupem na pracoviště či nedostatečnou motivaci ze 
strany žáků. Na závěr Ing. Pešková seznámila přítomné s výstupy u nepovinných témat KAP. 
 
4. Představení dokumentu Analýza pot řeb v území pro pot řeby KAP 
Mgr. Hlava seznámil přítomné s Analýzou. Ta má dvě části, textovou a tabulkovou, přičemž 
tabulková část má provazbu na  textovou část. Analýza obsahuje jak povinná témata KAP, tak 
témata nepovinná. 
 

5. Představení a projednání povinných a nepovinných téma t KAP 
Aby se členové PSV mohli vyjádřit k projednávaným tématům, byly jim příslušné podklady 
rozeslány před jednáním. V rámci jednání pak byla k tématům vedena diskuse. Změny  
v závažnosti specifikovaného problému či důležitosti daného opatření tak, jak je navrhli členové 
PSV, jsou zapracovány v tabulkách, které jsou přílohou zápisu (změny jsou označeny červeně). 
 
Na závěr tohoto bodu bylo jednomyslně přijato následující usnesení: 
Pracovní skupina Vzd ělávání projednala povinná a nepovinná témata KAP pr o pot řeby OP 
VVV a IROP a doporu čuje poskytnout RSK pro informaci zpracovaný dokumen t „Analýza 
pot řeb v území pro pot řeby KAP“.  
 



 

6. Představení a projednání návrhu Rámce pro podporu inf rastruktury a investic 
v Pardubickém kraji, dále jen Rámec 
Mgr. Hlava seznámil členy PSV s postupem tvorby Rámce a se záměry, které obsahuje.  
Rámec obsahuje seznam projektových záměrů od různých typů zřizovatelů v oblasti středního  
a vyššího odborného vzdělávání. Projektové záměry mají vazbu na klíčové kompetence IROP, 
reflektují potřeby škol a jednotlivých zřizovatelů, vykazují určitý stupeň připravenosti.  
U předkládaných projektových záměrů v rámci výzvy IROP 32 a 33 (Infrastruktura pro SŠ  
a VOŠ) se předpokládá ukončení realizace do 31. 12. 2018. Rámec dále obsahuje projekty 
zařazené do ITI (Hradecko-pardubická aglomerace), pro které není termín ukončení realizace 31. 
12. 2018 závazný. Rámec neobsahuje projektové záměry typu nadstandardního  
a excelentního vzdělávacího prostoru, jejichž potřeba musí být nejdříve identifikována v rámci 
přípravy místních akčních plánů. Do současné doby nebyl vznesen žádný oficiální požadavek na 
takový projektový záměr, který by splňoval veškeré podmínky dle Postupů MAP. Vzhledem 
k tomu, že podmínky výzvy 63 a 64 (Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) nejsou dosud 
známy, předpokládá se v souvislosti s vyhlášením těchto výzev aktualizace Rámce.   
 
Rámec bude po projednání a doporučení PSV předložen ke schválení Regionální stálé konferenci 
Pardubického kraje.  
 
V této souvislosti zástupkyně za ITI Hradecko-pardubické aglomerace Michaela Kudynová 
informovala o zájmu zařadit projektový záměr „Centrální polytechnické dílny“ do nejbližší 
aktualizace Rámce. Ze strany odborného garanta KAP Ing. Peškové bylo v souvislosti s tímto a 
případnými dalšími požadavky doporučeno projednat postup předkládání projektových záměrů 
MAP, které splňují požadavky nadstandardního a excelentního vzdělávacího prostoru, s 
odborným garantem MAP.  
 
Změny v Rámci pro podporu infrastruktury a investic v Pk 
Na základě jednání došlo v dokumentu Rámec k dalším úpravám: jednalo se o změnu celkových 
odhadovaných nákladů u 3 projektových záměrů, vyřazení 3 projektových záměrů (2 projektové 
záměry zaměřeny na ZŠ a 1 projektový záměr s ukončením realizace v roce 2020), odstranění 
duplicitních projektových záměrů, upřesnění harmonogramu a klíčových kompetencí. Změny jsou 
zaznamenány v Příloze Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pk. 
 
Na závěr tohoto bodu bylo jednomyslně přijato následující usnesení: 
Pracovní skupina Vzd ělávání projednala a doporu čuje RSK Pardubického kraje  
ke schválení „Rámec pro podporu infrastruktury a in vestic v Pardubickém kraji“ 
v předloženém zn ění. 
 
8. Různé 
Termín dalšího jednání PS Vzdělávání byl stanoven na 1. července 2016. 
 
Přílohy: 

• Příloha č. 1: Program jednání 
• Příloha č. 2: Prezenční listina 
• Příloha č. 3: Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pk 
• Příloha č. 4: Analýzy - tabulky s navrženými opatřeními a činnostmi 
• Přílohy č. 5 – 17: prezentace 

 
V Pardubicích 6.6.2016 
 
Zapsala: Mgr. Lucie Bisová- sekretariát RSK Pk 
Schválil: Mgr. Jiří Hlava - vedoucí PS Vzdělávání  


