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Název a registrační 
číslo projektu: 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 

 

 
 
 

 
Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení 

2. Úvod – zpracování návrhové části dokumentu KAP II 

3. Představení návrhové části v daném klíčovém tématu 

4. Diskuse, náměty a připomínky k návrhové části 

5. Přijetí usnesení, závěr 

  

 

 

 

Poskytnuté informace 

Bod 1. Zahájení  

Popis:  Podal:  

 Přivítání účastníků jednání 

 Představení programu jednání 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Z Á P I S  
6. jednání  Minitýmu pro podporu kariérového poradenství kód 06_2019 

Předmět schůzky: Projednání návrhové části dokumentu KAP II. 

Přítomni: viz. Prezenční listina 

Datum konání: 25. 11. 2019 

Místo konání: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, zasedací místnost 1529 

Čas konání: 13:00 – 15:00 

Zapsala: Lenka Baťová 



 

Zápis 2 

Bod 2.  Úvod -  zpracování návrhové části dokumentu KAP II 

Popis:  Podal: 

 Předsedající minitýmu po přivítání a krátkém úvodu uvedla členy PS do 

problematiky postupu tvorby návrhové části projektu KAP II. 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 3.  Představení návrhové části v daném klíčovém tématu 

Popis:  Podal: 

 Věcní manažeři představili členům minitýmu návrhové řešení, jehož návrh 

byl zpracován členy realizačního týmu KAP v následující hierarchii. 

Obecná priorita: 

            Obecný cíl: 

 Obecná priorita a obecný cíl byly schváleny již v rámci Prioritizace. 

 Další dopracované členění: 

 Dílčí cíl  

 Kritérium splnění  

 Činnosti (aktivity)  

 Předpoklady realizace 

 Zapojené subjekty 

 Termín 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Mgr. et. 
Mgr. Jana 
Galová 

Bod 4.  Diskuse, náměty a připomínky k návrhové části 

Popis:  Podal: 

 Předsedající minitýmu PhDr. Peterková vyzvala členy k diskusi a 

návrhům na dopracování návrhové části.  

 Členové minitýmu připomínkovali navržené znění návrhové části. 

 Výsledkem jednání je upravené znění návrhové části pro dané klíčové 

téma. 

 Výsledné znění návrhové části se zapracovanými změnami členů 

minitýmu je přílohou tohoto zápisu.  

PhDr. 
Jarmila 
Perterková 

 

Bod 5.  Přijetí usnesení, závěr 

Popis:   

 Formou konsensu bylo přijato následující usnesení: 

Minitým pro podporu kariérového poradenství 
  
 NAVRHUJE 
 

Realizačnímu týmu KAP ZK zahrnout do návrhové části dokumentu 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje obsah 

dokumentu ve znění dopracované přílohy.  

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 



 

Zápis 3 

 

 Předsedající minitýmu PhDr. Jarmila Peterková shrnula nejdůležitější 

závěry z jednání, poděkovala všem za účast a ukončila jednání. 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASIL 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Perterková, předsedající minitýmu 

Podpis: 
 

 


