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USNEsENÍ
Rady Asocĺace kľajůČeskéľepublĺky
číslo:20ó
ze dne 3. října 2019
Zdoisv ze z.aseddní Komíse Radv
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AKčR oro školstvía srort,
n ĺłno Š qáří

konala
2019 ĺo r|ĺsnřo Kĺźlnltt
ktertź se

Rada Asociace kľajůčeskérepubliky

I.
II.

ilr.

beľe na vědomí zápis ze zasedáni Komise Rady AKČR pro školstvía sport za dne
30. června 2019 v Libeľci aze dne 5. zźtÍi2019 ve Dvoře Kľálové;
dopoľučujeľrŠľrĺľ

a)

zvýšenínejvyššíhopovoleného počtu studentů vyššíodborné školy, jejíŽ ěinnost
vy'konává Scholastika - vyššíodboľná škola vizuální komunikace s.ľ.o. ze 75 na
120 studentů' a to s ohledem na totožnézvýšenínejvyššíhopovoleného počtu
studentů jedinečnéhooboru vzdělźni 82-41-N/l8 Vývaľná a uměleckořemeslná
tvorba, který tato škola nabízíjako jediný obor vzdělźnive své vzdělávacínabídce;

b)

zápis jedinečného oboru vzděláni 82-41-N/..

Yývamáa uměleckořemeslná tvoľba
organizaci Vyššíodbomá škola, Střední prumyslová škola a Střední odboľná
škola sluŽeb a cestovního ruchu, Varnsdorf;

v

uděluje záštitu

a) Xxu. ročníkumezinárodni klavíľnísoutěže AMADEUS 2019
podpoľou)

IV.

(s finanční

b)

10. ľočníkucelostátního soutěžního festivalu pro handicapované talenty

c)

Nad oblaky aneb KaŽdý

d)

akci Celostátní setkání učňovskémládeže Machři roku (s finančnípodpoľou)

e)

akcím Kolo pro život aČeská enduro série

0

projektu SoutěŽ a Podnikej 2019;

mižebý hvězdou

(s finančnípodporou)

žádá MŠMT,
a) aby nastavilo systém pro možnost financování nepedagogű ze státních prostředků
především v případě škol zajištujícíchodborný ýcvik a uěební praxi v reálném
prostředí vlastních pracovišť, a to přednostně úpravou normativu dotčených oboru
vzđěláni'Doporučuje vĺŠvľZnovu prověřit způsob v:ipočtu počtu
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nepedagogických pracovníků zejménave velkých školách a školách s odloučenými
pracovišti v rámci reformy financování regionálního školství;

b) aby stanovilo podíl investičníchvýdajů v připľavovaĺévýzvě
krajských akčníchplrĺnůII financované z OP

c)

WV

na30

oÁ;

Implementace

aby zÍldĹlo meziresortní komisi zabyvajíci se problematikou vzdělźtvźnidětí se
závažnýmíporuchami chování a dětí s psychiatrickými problémy.

t-ĺp, ĺ'łr-żŁt U"ła--/
Mg.{ Jana Mračková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asocĺace kľajůČR

