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s. 2 - obsah, kap. 2.9.
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Základní umělecké vzdělávání
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"Zlínský kraj, vědom si regionálního významu tohoto segmentu vzdělávání,
bude i nadále podporovat systematickou práci s talentovanými žáky a jejich
interakci s renomovanými umělci při realizaci společných projektů ZUŠ a
dalších partnerů"
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Kapitola Úvod
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Seznam zkratek
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S ohledem na situaci ve zdravotnictví v kraji bude Zlínský kraj nadále
podporovat zdravotnické vzdělávání formou motivace mladých lidi ke
studiu zdravotnického oboru Diplomovaná všeobecná sestra, jehož
absolventi jsou připraveni přímo nastoupit do nemocniční praxe (systém
stipendií).

připomínka nebo návrh na úpravu
změna v řazení - kap. Základní umělecké vzdělávání zařadit za kap.
Základní vzdělávání (mezi školy)
Navrhuji zařadit kapitolu ZUV k segmentu Základních škol

Jakým způsobem bude KU tyto školy systematicky podporovat?

Doporučuji, aby byl do úvodních kapitol doplněn popis vazby DZ na
nadřazené a související dokumenty na krajské a národní úrovni (např.
Ke zvážení doporučuji zařazení stručného postupu zpracování koncepce
– tzn. stručný metodický popis, jak byl dokument zpracováván.
Doplnit do seznamu zkratek, co je projekt IKAP a P-KAP – možná stačí
rozepsat zkratku (IKAP rozepsán až hluboko v textu).

zdůvodnění
ZUŠ jsou školy; zařazení kap. za Školské
porad. služby je degradující. Na stránkách
Takto jsou Základní umělecké školy
zařazovány i Ministerstvem školství a toto
místo si svou kvalitou zaslouží

Vypořádání
Neakceptováno. Řažení kapitol není dle priorit
zájmu Zlínského kraje, ale sleduje logickou
strukturu dokumentu.

Veřejné ZUŠ dosahují v republikových
soutěžích vynikajících úspěchů, připravují
projekty, které jsou mimořádné v
celoevropském měřítku, přesto je pro ně
téměř nemožné a neuvěřitelně složité získat
na podporu těchto akcí finance z krajských
dotací. Zajímavé je také srovnání krajských
normativů na běžnou činnost těchto škol:
http://www.pedagogicke.info/2019/06/msm
t-porovnani-krajskych-normativu.html.

Neakceptováno. Dlouhodobý záměr je
strategický dokoment. Konkrétní formy
vícezdrojové podpory, budou závislé na
finančních možnostech Zlínského kraje,
případně nově vyhlášených projektových
výzvách

v textu chybí

Akceptováno. Bude doplněno.

v textu chybí

Akceptováno. Bude doplněno.

v textu chybí

Akceptováno. Bude doplněno.

navrhuji doplnit položkou Diplomovaná dětská sestra
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S ohledem na situaci ve zdravotnictví v kraji bude Zlínský kraj nadále
podporovat zdravotnické vzdělávání formou motivace mladých lidi ke
studiu zdravotnických oborů Diplomovaná všeobecná sestra a
Diplomovaná dětská sestra, jejíž absolventi jsou připraveni přímo
nastoupit do nemocniční praxe (systém stipendií).

Akceptováno. Bude doplněno.

