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Statut Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé 

konference pro území Libereckého kraje 
 

Preambule 

1. V programových obdobích Evropské unie (dále jen EU) 2014–2020 a 2021–2027 jsou 

uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí 

fondů Evropské unie (dále jen fondy EU) do specifických typů území České republiky 

(dále jen ČR) v souladu s dokumenty jako jsou Národní dokument k územní dimenzi pro 

období 2014–2020 a Územní dimenze v operačních programech (dále jen ÚDOP) pro 

období 2021–2027. 

2. Samosprávné kraje jsou dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, hlavními činiteli regionálního rozvoje v krajích ČR, kdy pro 

programování regionálního rozvoje svého územního obvodu a územní dimenze vycházejí 

i ze Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020 (dále jen SRR 2014-2020), 

kterou vláda ČR schválila usnesením č. 344 ze dne 15. 5. 2013, a Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2021+ (dále jen SRR 21+), kterou schválila vláda ČR usnesením č. 775/2019 

ze dne 4. 11. 2019 jako hlavní koncepční dokument rozvoje regionů ČR. 

3. Na implementaci územní dimenze a naplňování akčních plánů realizace SRR 2014-2020 

a SRR 21+ se podílí mimo jiné i Regionální stálá konference (dále jen RSK). RSK je jediné 

krajské komplexní seskupení partnerů (regionálních i místních) pro komunikaci 

a implementaci regionální politiky České republiky. 

4. RSK zřizuje pro naplňování cílů územní dimenze v oblasti vzdělávání Pracovní skupinu 

Vzdělávání (dále jen PS VZD). 

5. PS VZD je dobrovolné uskupení klíčových aktérů v oblasti vzdělávání v rámci území 

Libereckého kraje. PS VZD nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní 

veřejné správy. 

 

Článek 1 

Činnost PS VZD 

1. PS VZD pro území Libereckého kraje po celou dobu činnosti podporuje součinnost členů 

PS VZD zejména při tvorbě a realizaci souboru dokumentů Krajského akčního plánu 

rozvoje vzdělávání Libereckého kraje III. (dále jen KAP III.) a jeho aktualizacích. 

2. PS VZD plní následující role: 

a) spolupracuje při mapování situace a potřeb v oblasti vzdělávání,  

b) projednává návrhy předkládané svými členy a sekretariátem RSK směřující k naplnění 

priorit Libereckého kraje v oblasti vzdělávání, 

c) projednává podklady a metodická doporučení Ministerstva školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu pro klíčové oblasti KAP, předložené odborným garantem či 

členem realizačního týmu projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy 

Libereckého kraje II (dále jen KAP LK II), 
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d) je průběžně informována o zpracování a aktualizaci souboru dokumentů KAP III., 

e) poskytuje součinnost RSK, 

f) reaguje na požadavky RSK a předkládá RSK návrhy, zpracované dokumenty 

a požadované informace, 

g) v Integrovaném regionálním operačním programu dohlíží na soulad s akčními plány 

rozvoje vzdělávání, projednává a odsouhlasuje Rámce pro podporu infrastruktury 

a investic, 

h) komunikuje závěry jednání PS VZD na jednáních RSK dle čl. 6 odst. 1 Jednacího řádu. 

 

Článek 2 

Složení PS VZD  

1. PS VZD se skládá z významných aktérů ve vzdělávání v Libereckém kraji, a to 

v následujícím zastoupení: 

Subjekt Počet zástupců 

Národní pedagogický institut České republiky 1 

Liberecký kraj (zaměstnanci Libereckého kraje, kteří jsou členy realizačního týmu 

KAP LK II) 

2 

Liberecký kraj (zástupci zřizovatele škol zřizovaných krajem) 3 

Liberecký kraj (zaměstnanci Libereckého kraje, kteří budou zodpovědní za tvorbu 

Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Libereckého 

kraje) 

1 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o.s. 1 

Zástupce Metodické podpory AP 1 

Asociace ředitelů církevních škol ČR 1 

Unie školských asociací ČR - CZESHA 1 

Asociace ředitelů základních škol 1 

Technická univerzita v Liberci 1 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci 1 

Zástupci zaměstnavatelů 1 

Krajská hospodářská komora Liberec 1 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 1 

Zástupce středisek volného času 1 

iQLANDIA, o.p.s. 1 

RIS3 manažer 1 

Agentura pro sociální začleňování 1 
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 1 

Úřad práce ČR 1 

Statutární město Liberec 1 

Krajská síť Místních akčních skupin 1 

Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje 1 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. 1 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 1 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 

Česká školní inspekce 1 

Zástupce ITI 1 
 

2. Aktuální složení PS VZD je se zápisy z jednání PS VZD předáváno sekretariátu RSK. 

3. PS VZD bere na vědomí nominaci nového člena PS VZD a/nebo náhradníka a ukončení 

činnosti člena PS VZD a/nebo náhradníka. 

 

Článek 3 

Jednání PS VZD 

1. PS VZD schvaluje Statut PS VZD (dále jen Statut) a Jednací řád PS VZD (dále jen Jednací 

řád) a jejich změny.  

2. Zasedání, účast, rozhodování a členství v PS VZD blíže určuje Jednací řád. 

3. Členové PS VZD jsou povinni řídit se Statutem a Jednacím řádem. 

4. Pro vedení debaty o jednotlivých tématech může PS VZD vytvořit dočasné pracovní týmy 

z řad členů PS VZD. 

5. Členové mají právo: 

a) zasílat připomínky k návrhu programu jednání PS VZD včetně návrhu nového bodu 

programu dle čl. 2 odst. 4 Jednacího řádu, 

b) předkládat PS VZD návrhy a podílet se na jednáních PS VZD, 

c) zasílat připomínky k zápisu ze zasedání PS VZD, na němž byli přítomni dle čl. 5 odst. 4 

Jednacího řádu. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Statut a jeho změny projednává a schvaluje PS VZD. 

2. Statut a jeho změny nabývají účinnosti dnem schválení PS VZD. 

 

 

V Liberci dne 16. 2. 2022        


