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 ZÁPIS 

z 17. jednání Pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Termín:  9. – 16. 6. 2021 

Místo: Korespondenčně e-mailem 

Čas zahájení jednání: 13:27, 9. 6. 2021 

Čas ukončení jednání: 14:00, 16. 6. 2021 

Účastníci: 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.Mgr. Pavel Coufal, Bc. Gabriela Doušová, 
Ing. Zuzana Kapalínová, Jana Kuklová, Mgr. Jiří Machačný, Ing. Štefan Nebus, 
Ing. Markéta Nešporová, Ing. Jana Otavová, Mgr. Jiří Paclt, Ing. Leona 
Patočková, prof. RNDr. Jan Picek, CSc., Ing. Jiřina Princová, Ing. Iva Prokopová, 
Ing. Martina Pšeničková, Ing. Dan Ramzer, Mgr. Gabriela Samšiňáková, 
Ing. Jaroslav Semerád, Mgr. Jana Štefková, Mgr. Jaroslav Vykoukal  

  
V souladu se schváleným Jednacím řádem Pracovní skupiny vzdělávání při Regionální stálé konferenci 
Libereckého kraje (článek 4) přistoupil realizační tým projektu KAP LK ke korespondenčnímu elektronickému 
jednání.  
Jelikož se korespondenčního elektronického hlasování zúčastnilo 20 členů, byla Pracovní skupina Vzdělávání 
usnášeníschopná. 
 
Dne 9. 6. 2021 byl členům Pracovní skupiny Vzdělávání zaslán e-mail, který obsahoval: 

- Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 
- Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve 

školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona  
- Regionální akční plán Libereckého kraje 2020 Střední školství a speciální školství (RAP) 
- Podklady k prioritizaci projektových záměrů 

 

Nejprve členové PS Vzdělávání hlasovali o seznamu projektových záměrů v oblasti „Střední a vyšší odborné 
školy, konzervatoře“ v IROP 2021-2027, který je přílohou RAP. Seznam tvoří předložené projektové záměry, 
které jsou seřazeny dle kritérií prioritizace, odsouhlasených PS Vzdělávání na 13.jednání PS Vzdělávání, 
usnesení č. 4/11/2020 a 16. jednání PS Vzdělávání, usnesení č. 1/5/2021. Dle usnesení č. 2/5/2021 mohou 
žadatelé výsledné pořadí ovlivnit na základě interní prioritizace, ale nesmí tím zasáhnout do pořadí záměrů 
ostatních žadatelů.  
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Usnesení č. 1/6/2021 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují seznam projektových záměrů v oblasti „Střední a vyšší 
odborné školy, konzervatoře“ v IROP 2021-2027, který je přílohou RAP 2020+. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 20 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  
 
Dále bylo hlasováno o schválení seznamu projektových záměrů v oblasti „Školská a poradenská zařízení 
a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona“. Vzhledem k tomu, že pro tuto 
oblast nebude vyčleněna krajská alokace, budou projektové záměry soutěžit o dotaci napříč celou ČR 
a rozhodující pro jejich úspěch bude mj. i rychlost podání žádosti. Schválení projektového záměru do RAP je 
nezbytné pro možnost podat žádost o dotaci. 
 

 

Usnesení č. 2/6/2021 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují seznam projektových záměrů v oblasti „Školská poradenská 
zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona“. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 20 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 
Poslední částí per rollam jednání bylo hlasování o schvální aktualizované verze textové části RAP. Poslední 
verze byla schválena na 13. jednání PS Vzdělávání, usnesení č. 1/11/2020. V aktuální verzi byly zapracovány 
připomínky z MMR ČR a dále byly doplněny sekce týkající se finanční alokace u oblasti „Střední a vyšší 
odborné školy, konzervatoře“ i u oblasti „Školská poradenská zařízení a vzdělávání ve školách a třídách 
zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona“.  
  

Hlasování o schválení projektových záměrů v oblasti „Střední a vyšší odborné školy, 
konzervatoře“ včetně jejich prioritizace 

Hlasování o schválení projektových záměrů v oblasti „Školská a poradenská zařízení 
a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona“  
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Usnesení č. 3/6/2021 

Členové Pracovní skupiny Vzdělávání schvalují textovou část Regionálního akčního plánu pro oblast školství.  

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 20 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  
 
 
Příloha č. 1: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 
Příloha č. 2: Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání 
ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona  
Příloha č. 3: Regionální akční plán Libereckého kraje 2020 Střední školství a speciální školství (RAP) 
Příloha č. 4: Podklady k prioritizaci projektových záměrů 
 

 

 

Zapsala: Mgr. Silvie Havelková 

 

Zápis schválil hlavní projektový manažer projektu KAP LK. 

 

 

 

V Liberci dne: 16. 6. 2021  Ing. Leona Patočková 

Hlasování o schválení aktualizované textové části RAP 
 


