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Zápis ze 4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální 

stálé konferenci Ústeckého kraje 

 

konaného dne 16. 2. 2017 od 11:30 hod. 

v budově „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, sál C 222 

 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

 

 

1.  Zahájení, schválení programu a účast přítomných hostů 

 

Zasedání zahájila a nadále řídila vedoucí Pracovní skupiny vzdělávání (dále jen PSV) Ing. 

Alexandra Zdeňková. Přivítala přítomné členy PSV nebo jejich zástupce a hosty (dle 

prezenční listiny).  

Zkonstatovala, že PSV je usnášeníschopná s počtem přítomných členů  PSV 25 z celkových 

35. Následně přítomné seznámila s návrhem programu. 

 

Návrh programu: 

1. Úvodní slovo 

2. Projednání Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji 1 

3. Diskuze 

4. Závěr 

 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

Vedoucí PSV Ing. Alexandra Zdeňková navrhla stanovisko, kterým PSV schvaluje program 

jednání a účast přítomných hostů. 

 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno.  

 

2. Projednání Krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje 
 

Ing. Zdeňková předala slovo Ing. Vaníčkovi, odbornému garantovi tj. zástupci z Národního 

ústavu pro vzdělávání, aby informoval PSV o schvalovacím procesu Krajského akčního plánu 

vzdělávání. Ing. Vaníček zmínil, že zpracovaný materiál „Krajský akční plán vzdělávání 

v Ústeckém kraji 1“ (dále jen KAP 1) byl zaslán k předběžné kontrole na MŠMT dne 6. 2. 
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2017. Dne 10. 2. 2017 obdržel realizační tým stanovisko z MŠMT ke KAP 1, kdy byla ze 

strany MŠMT dána dvě doporučení ke zapracovanému dokumentu. 

Ing. Vaníček zároveň seznámil PSV s podpisovou doložkou KAP 1, jejíž kopie tvoří Přílohu 

č. 1 tohoto zápisu. Dále Ing. Vaníček stručně pohovořil o projektu „P – KAP“, který tvoří 

metodickou podporu pro Krajský akční plán a informoval přítomné o tvorbě ŠAP a PA. 

 

Ing. Zdeňková prezentovala KAP 1. 

 

Ing. Zdeňková vyzvala přítomné k hlasování k doplnění kritéria do Návrhové části KAP 1. 

PSV jednohlasně odsouhlasila doplnění Kritéria splnění k dílčímu cíli 4.2. 

 

 

Ing. Zdeňková navrhla stanovisko, kdy PSV vzala na vědomí informace ohledně Krajského 

akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji 1 a ukládá vedoucí PSV zajistit schvalovací 

proces v rámci Regionální stálé konference ÚK. 

Stanovisko bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

3. Diskuze 
 

Ing. Zdeňková zmínila, že dne 27. 2. 2017 se uskuteční Konference k představení dokumentu 

KAP1 a že v 1. Pololetí 2017 se uskuteční aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury. 

Mgr. Kovář z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy upozornil, že je potřeba se zaměřit na 

podporu oborů, které budou poptávány s Průmyslem 4.0, a to Mechanik elektrotechnik, 

elektrotechnika, Strojírenství, Mechanik seřizovač v provázanosti na Obecný cíl 3 Návrhové 

části KAP. Zároveň zmínil, že u těchto oborů by se mimo jiné mohly uplatnit principy 

ECVET. 

 

 

Stanoviska Pracovní skupiny Vzdělávání: 
 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

01/PSV04/17  schvaluje 

návrh programu 4. setkání PS Vzdělávání v předložené podobě a 

schvaluje 

účast přítomných hostů. 

Stanovisko  Pracovní skupina Vzdělávání 

02/PSV04/17 projednala předložený „Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji 

1“ (dále jen „KAP 1“), který se skládá z níže uvedených dokumentů: 

Analýza potřeb v území, 

Analýza potřeb na školách v Ústeckém kraji, 

Prioritizace potřeb, 

Návrh řešení. 
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Pracovní skupina Vzdělávání s obsahem jednotlivých dokumentů 

KAP 1 souhlasí 

 a ukládá vedoucí PSV 

 zajistit schvalovací proces kompletní dokumentace KAP 1 v rámci 

Regionální stálé konference ÚK. 

 

 

 

6. Závěr 
 

Ing. Alexandra Zdeňková, vedoucí PSV poděkovala za účast na 4. jednání PSV, zmínila 

důležitost schválení KAP 1 a v 15:30 hod. tímto jednání ukončila. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

- Příloha č. 1 Podpisová doložka odborného garanta KAP 1  

- Příloha č. 2 Dokument KAP 1  

 

 

Dne 27. 2. 2017 

 

Zapsala: Mgr. Hana Hejlová 

 

Dne 27. 2. 2017 

Schválila: Ing. Alexandra Zdeňková 


