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Z á p i s 
 

z 8. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 9. října 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, 

Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Mgr. Robert Novák, 
RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita 
Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Ing. Jaroslav Kostelníček  
Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Naděžda Pozlerová, 

Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Markéta Cermanová, 
Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Mgr. Jitka Kubištová, Ing. Lenka 
Bacovská, Ing. Petra Hnátová, Ing. Ladislav Mlejnek  

 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

a schválení účasti hostů na jednání 

2. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2018 

3. Informace k aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury v rámci 

projektu KAP 

4. Aktuální informace RSK/CIRI v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 

5. Informace ke schváleným projektům Královéhradeckého kraje z IROP 2.4 – výzva 

č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzva č. 33 

„Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ 

6. Vývoj na trhu práce a problematika nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

7. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání  

 
Předsedkyně výboru, Mgr. Edita Vaňková, zahájila 8. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:03 hodin a následně jej celé 
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 
11 členů výboru. 
 
 
 
Předsedkyně seznámila členy výboru s upraveným, resp. rozšířeným, programem jednání 
a  vyzvala je k jeho případnému dalšímu doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    11 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/8/79/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu 

 
 
 
Předsedkyně výboru se dotázala na dobrovolníka/doborvolnici jako ověřovatele/ověřovatelku 
zápisu. Zájem projevila a přihlásila se Mgr. Táňa Šormová. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      11 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/8/80/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu  
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K bodu 2 
Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2018 
 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k jednotlivým žádostem.  
 
Předsedkyně výboru nejprve upozornila, že žádost Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30, byla 
panem ředitelem Mgr. Milošem Chlumským vzata zpět a projednávání předmětné žádosti se 
stahuje z programu.  
 
Následně vyzvala paní Naděždu Pozlerovou, aby podala informace k žádosti Střední školy Sion 
High School, Hradec Králové o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 
na 320. Předmětná žádost je však v rozporu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016 – 2020) a s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2015 – 2020), neboť ani jeden z výše 
jmenovaných dokumentů nepředpokládá navyšování kapacit středních škol, nejedná-li se 
o výjimečné a odůvodněné případy. Odbor školství tedy nedoporučil zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků. 
 
V průběhu projednávání žádosti se na jednání výboru dostavila Mgr. Martina Berdychová, 
náměstkyně hejtmana, a Mgr. Petr Hamáček. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      11 
Proti:     0 
Zdržel se:    1 

 
USNESENÍ VVZ/8/81/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 
s účinností od 1. 9. 2018 
Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 na 320 

 
 
 
Následně paní Naděžda Pozlerová představila žádost Online střední školy MENTOR o zápis 
střední školy a oboru vzdělání 75-41-L/51 Sociální činnost v dálkové formě s nejvyšším 
povoleným počtem 500 žáků. Vzhledem k tomu, že Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR (2015 – 2020) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Královéhradeckého kraje (2016 - 2020) nepředpokládá zápis nových středních 
a vyšších odborných škol s výjimkou výjimečných a odůvodněných případů, bylo odborem 
školství navrženo rovněž nedoporučující stanovisko.  
 
V návaznosti na tuto žádost proběhla krátká diskuze.  
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Diskutující:  
Mgr. Táňa Šormová 
Mgr. Martina Berdychová 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      11 
Proti:     0 
Zdržel se:    1 

 
USNESENÍ VVZ/8/82/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 
s účinností od 1. 9. 2018 
Online střední škola MENTOR 

 zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 500 žáků a s místem 
poskytování vzdělávání na adrese 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1249/6 

 zápis oboru vzdělání 75-41-L/51 Sociální činnost (dálková forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem žáků 500 

 
 
 
K bodu 3 
Informace k aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury v rámci projektu 
KAP 
 
Předsedkyně výboru dala nejprve hlasovat o přizvání Ing. Petry Hnátové, hlavní manažerky 
projektu KAP, poté Ing. Ladislava Mlejnka, vedoucího oddělení rozvoje Centra rozvoje a inovací 
(CIRI) a vedoucího sekretariátu Regionální stálé konference (RSK) a následně Ing. Lenky 
Bacovské, vedoucí Centra projektového řízení a vedoucí oddělení investic (CIRI). 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    12 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/8/83/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 3 Informace k aktualizaci Souhrnného 

rámce pro investice do infrastruktury v rámci projektu KAP 

 Ing. Petru Hnátovou – hlavní manažerku projektu KAP (Krajský akční plán 
rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji)  

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 3 Informace k aktualizaci Souhrnného 

rámce pro investice do infrastruktury v rámci projektu KAP, bodu č. 4 Aktuální 

informace RSK/CIRI v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti a bodu č. 5 Informace ke 

schváleným projektům Královéhradeckého kraje z IROP 2.4 – výzva č. 32 „Infrastruktura 

středních škol a vyšších odborných škol“ a výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a 

vyšších odborných škol (SVL)“ 

 Ing. Ladislava Mlejnka – vedoucího oddělení rozvoje Centra rozvoje a inovací 
(CIRI), vedoucího sekretariátu Regionální stálé konference (RSK) 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 Informace ke schváleným projektům 

Královéhradeckého kraje z IROP 2.4 – výzva č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších 

odborných škol“ a výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

(SVL)“ 

 Ing. Lenku Bacovskou – vedoucí Centra projektového řízení, vedoucí oddělení 
investic (CIRI) 

 
 
 
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Petru Hnátovou k představení aktualizovaného Souhrnného 
rámce pro investice do infrastruktury. 
Ing. Petra Hnátová stručně představila postup při aktualizaci  
Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury a nově zařazené projekty. Rovněž uvedla, 
že aktualizovaný Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury byl dne 27. 6. 2017 schválen 
Regionální stálou konferencí Královéhradeckého kraje. 
 
 
Následně proběhla krátká diskuze k výběru a zařazení jednotlivých projektových záměrů 
do rámce pro investice do infrastruktury. 
 
Diskutující:  
PhDr. Michal Vávra 
Ing. Ladislav Mlejnek 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    12 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/8/84/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace k aktualizaci Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury v rámci 

projektu KAP 

 
 
 
K bodu 4 
Aktuální informace RSK/CIRI v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 
 
Ing. Ladislav Mlejnek uvedl nejen statistická data, ale i souhrnné informace a porovnání 
projektů podaných do výzev IROP včetně jejich úspěšnosti v kontextu celé republiky, přičemž 
potvrdil vysokou úspěšnost podpory královéhradeckých projektů v porovnání s ostatními kraji; 
dále uvedl např. srovnání rámců KAP a počtu podaných projektů v IROP 2.4, srovnání rámců 
KAP a celkových způsobilých výdajů podaných projektů v IROP 2.4, srovnání rámců KAP 
a průměrných celkových způsobilých výdajů na 1 projekt v IROP 2.4; prezentoval grafické 
zobrazení celkové dotace EU na podané a schválené žádosti o podporu IROP 2.4 v krajích; 
věnoval se také strategickým rámcům MAP a plánům výzev MAS v našem kraji a v neposlední 
řadě projektovým záměrům zařazeným do ITI – IROP SC 2.4. V závěru prezentace představil 
strukturu a činnosti Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje; podal informace 
k Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, projektu Zaměstnaný absolvent a projektu 
Predikce trhu práce (KOMPAS); rovněž zmínil platformu zvanou „Regionální centrum podpory 
sociálního podnikání“ a její činnost; na závěr se věnoval dalším aktivitám regionální rozvojové 
agentury CIRI.  
 
Při projednávání tohoto bodu se ke členům výboru připojil Mgr. Petr Vysuček a Mgr. Libuše 
Friedlová. 
 
Následně proběhla krátká diskuze. 
 
Diskutující:  
PhDr. Michal Vávra 
Ing. Ladislav Mlejnek 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    14 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/8/85/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 aktuální informace RSK/CIRI v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 

 
K bodu 5 
Informace ke schváleným projektům Královéhradeckého kraje z IROP 2.4 – výzva č. 32 
„Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzva č. 33 „Infrastruktura 
středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ 
 
Ing. Lenka Bacovská navázala na prezentaci ing. Ladislava Mlejnka, stručně uvedla obecné 
podmínky obou výzev a velmi podrobně představila členům výboru jednotlivé projektové 
záměry včetně celkových způsobilých výdajů. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    14 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/8/86/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace ke schváleným projektům Královéhradeckého kraje z IROP 2.4 – výzva č. 32 

„Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzva č. 33 „Infrastruktura 

středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ 

 
 
 
K bodu 6 
Vývoj na trhu práce a problematika nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
 
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Martina Horáka, ředitele krajské pobočky Úřadu práce 
České republiky, aby přítomné členy informoval o aktuálním stavu na trhu práce 
a problematice nezaměstnanosti v našem kraji.  
 
Mgr. Martin Horák zmínil, že v současné době náš kraj zaznamenal nejnižší míru 
nezaměstnanosti ve všech okresech; podrobně rozebral dostupná statistická data z hlediska 
regionálního, sociálního i časového.  
 
Následně se rozvinula diskuze nad efektivitou podpory vybraných učňovských oborů, 
uplatnitelností absolventů středního vzdělávání a problematikou dlouhodobě 
nezaměstnaných jedinců. Členové výboru rovněž diskutovali o reálných možnostech 
výchovných poradců působit na žáka při volbě povolání, tj. v rámci činností, které se prolínají 
do oblasti kariérového poradenství.  
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Prezentované statistiky zpracované Úřadem práce České republiky lze najít pod odkazem: 
http://portal.mpsv.cz/sz/stat . 
 
Diskutující:  
Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, 
PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vojtěch 
PaedDr. Markéta Stuchlíková 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešla Mgr. Jana Berkovcová. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    13 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
 
USNESENÍ VVZ/8/87/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o vývoji na trhu práce a problematice nezaměstnanosti v Královéhradeckém 
kraji 

 
 
 
K bodu 7 
Různé, diskuze, závěr 
 
Předsedkyně výboru reagovala na žádost Mgr. Petra Vysučka o navržení termínů jednání 
výboru pro rok 2018. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou známy termíny zasedání 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Rady Královéhradeckého kraje, bude vyčkáno 
do doby jejich stanovení; teprve následně budou navrženy a odsouhlaseny termíny jednání 
výboru pro rok 2018. 
 
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. 
 
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již deváté, jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí dne 13. 11. 2017 od 13:00 hodin 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka               
9-1.905.   
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.  
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Osmé jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:10 hodin 
dne 9. 10. 2017. 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Táňa Šormová 
předsedkyně výboru        ověřovatelka zápisu 
 
 
 
Dne 12. 10. 2017 zapsala:  Jindra Smejkalová 


