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Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje – 
písemné projednávání – korespondenční elektronické hlasování 

 
 

 

8. jednání PSV, resp. písemné projednávání – korespondenční elektronické hlasování, navrhla předsedkyně 

Pracovní skupiny Vzdělávání RNDR. Jana Krejsová na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV  

(„V odůvodněných případech může předseda PSV použít proceduru písemného projednávání - korespondenční 

elektronické hlasování. Korespondenční elektronické hlasování organizačně zajišťuje tajemník PSV. Procedura 

písemného projednávání probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Korespondenční hlasování je zahájeno 

odesláním podkladových materiálů členům PSV prostřednictvím elektronické pošty. Toto hlasování je ukončeno 

uplynutím lhůty stanovené k doručení odpovědí. Lhůta pro vyjádření k návrhu usnesení je 15 kalendářních dnů 

ode dne odeslání, v mimořádném případě může předseda tuto lhůtu zkrátit.“).  

K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodů souvisejících s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru. Dne 

13. 3. 2020 bylo zrušeno 8. řádné zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje, na 

kterém měl být schválen Dokument KAP II – Návrh řešení s přílohou Školská inkluzivní koncepce Jihočeského 

kraje. Dokument musí být schválen, aby mohla být podána žádost v rámci výzvy OP VVV Implementace 

Krajských akčních plánů II (Dokument KAP II a Školská inkluzivní koncepce jsou povinnou přílohou pro 

přijatelnost chystaného projektu). 

Korespondenční hlasování proběhlo od 24. 3. do 3. 4. 2020 do 14.00 hodin, z 34 členů PSV hlasovalo 27. Pro 

bylo 26 hlasujících, proti 1, nikdo se nezdržel. Členové PSV schválili následující usnesení: 

 
 

Usnesení č. 1/2020/PSV-8 
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje 

I. schvaluje 

znění Dokumentu KAP II – Návrh řešení s přílohou Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje;  
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Vyřizuje: Lenka Nováková  
Telefon: 386 720 940  
E-mail: novakoval@kraj-jihocesky.cz  
Datum: 3. 4. 2020  
    




