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Usnesení z 212. jednání RKK dne 20.07.2020 (mimo řádný termín)                                                                  KK/1220/VZ/20                                                                 

	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

z 212. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. července 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:01 do 9:03 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík Ing. Bureš
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u pedagogicko-psychologické poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
RK 764/07/20














		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče 
- Ing. Josefa Janů 


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u pedagogicko-psychologické poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 764/07/20

- schvaluje s účinností od 1. září 2020 zřízení dalších míst poskytování služeb pedagogicko-psychologické poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace, na následujících adresách:
	U Jeslí 565, 362 22 Nejdek

Myslbekova 996, 363 01 Ostrov
Nejdecká 254, 357 35 Chodov
Sídliště 310, 362 33 Hroznětín
Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

- schvaluje s účinností od 1. září 2020 zrušení místa poskytování služeb pedagogicko-psychologické poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace, na adrese Plzeňská 318, 364 11 Toužim

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

- ukládá ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace, 
ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy a starostou města Toužim najít nové vhodné prostory pro výkon činnosti poradny v Toužimi












Termín kontroly: 07.09.2020

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
















  Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
ověřovatel




