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Z á p i s 
 

z 25. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. srpna 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna           

9-1.906 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. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, 

Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr 

Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Jan Grulich, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček 

Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová 

(omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský (omluven), 

RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák (omluven), 

Bc. Monika Boháčková, Mgr. Eva Kastnerová, Mgr. Zuzana Kocourková, Mgr. 

Dana Komorová, Mgr. Jana Hrnčířová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Petr 

Kamenický (omluven), Mgr. Tomáš Záviský 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů 
na jednání 

Mgr. Edita Vaňková  

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2020 

RNDr. Jiří Ort 

3. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.; Mgr. Dana Komorová 

a) 20SMV02 Rozvoj nadání - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.; Mgr. Dana Komorová; Mgr. Tomáš Záviský; 
Mgr. Jana Hrnčířová 

b) 20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.; 
Mgr. Dana Komorová; Mgr. Zuzana Kocourková 

c) 20SMV06 Etická výchova ve školách - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.; Mgr. Dana Komorová; 
Mgr. Zuzana Kocourková 

4. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.  

5. 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 25. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) ve 13:10 hodin 

a celé jej řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 8 členů výboru. 

Předsedkyně výboru omluvila z účasti nepřítomné členy a přizvané hosty, kteří se jednání 

nezúčastnili z pracovních, zdravotních či osobních důvodů; následně informovala přítomné 

o avizovaném zdržení Mgr. Libuše Friedlové, JUDr. Dity Vávrové a Mgr. Petra Hamáčka 

na jednání výboru z důvodu pracovní vytíženosti. 

 

Předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání. 

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

účasti hostů na jednání 

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

– od 1. 9. 2020 

3. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020 

a) 20SMV02 Rozvoj nadání  

b) 20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání  

c) 20SMV06 Etická výchova ve školách   

4. Poskytnutí dotací na individuální účel -  dotační fond 

5. Různé, diskuze, závěr 

  

Poté vyzvala přítomné členy k případnému doplnění programu.  

Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:    8 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/25/256/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 

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

a schválení účasti hostů na jednání 

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel 

Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2020 

3. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020 

a) 20SMV02 Rozvoj nadání  

b) 20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání  

c) 20SMV06 Etická výchova ve školách   

4. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond 

5. Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru se dotázala, zda Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch ujme postu ověřovatele zápisu; 

tento souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 25. jednání výboru.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/25/257/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení účasti hostů přizvaných k prezentaci 

a projednávání 

 bodu č. 3 „Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020“  

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 
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 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK (dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání, 

prevence rizikového chování) 

 Mgr. Janu Hrnčířovou – referentku oddělení primárního a zájmového vzdělávání 

odboru školství KÚ KHK (prevence rizikového chování dětí mládeže, ZUŠ obce) 

 Mgr. Zuzanu Kocourkovou – referentku oddělení projektů ve vzdělávání odboru 

školství KÚ KHK (příprava a realizace evropských projektů) 

 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového vzdělávání 

odboru školství KÚ KHK (sport, volný čas, SVČ, dotační programy) 

 bodu č. 4 „Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond“  

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/25/258/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 1. účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 3 „Dotační programy v oblasti 

vzdělávání pro rok 2020“  

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací 

odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

 Mgr. Janu Hrnčířovou – referentku oddělení primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství KÚ KHK  

 Mgr. Zuzanu Kocourkovou – referentku oddělení projektů ve vzdělávání 

odboru školství KÚ KHK 

 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství KÚ KHK 

2. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 „Poskytnutí dotací 

na individuální účel – dotační fond“  

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací 

odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 
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K bodu 2 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

– od 1. 9. 2020 

RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. RNDr. Jiří Ort podal informace 

k předmětné žádosti. 

 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují) 

 

Předmět žádosti: 

1. Zápis oboru vzdělání 23-62-H/01 Jemný mechanik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 72 žáků a v 1. ročníku 24 žáků 

2. Výmaz oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

 

Zdůvodnění:  

Požadavek školy na zápis nového oboru vzdělání 23-62-H/01 Jemný mechanik v denní formě 

vzdělávání od školního roku 2020/2021 se jeví jako odůvodnitelný a perspektivní, neboť obor 

má v Novém Městě nad Metují mnohaletou tradici a navazuje na koncepci Královéhradeckého 

kraje i školy, jejímž cílem je obnovit a posílit vzdělání ve strojírenských profesích.  Rovněž 

dlouhodobá předpověď regionálního trhu práce svědčí o potřebě a okamžité uplatnitelnosti 

absolventů tohoto oboru na trhu práce.  Navíc podnikatelské subjekty působící v Novém 

Městě nad Metují a jeho okolí projevují zájem o budoucí absolventy a jsou připraveni podílet 

se na vzdělávání jak v oblasti materiální, tak i personální. Zavedení předmětného oboru je mj. 

podporováno i představiteli města.  

Škola zároveň recipročně žádá o výmaz oboru 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení. 

Diskuze: 

Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Robert Novák, Mgr. Edita Vaňková, RNDr. Věra Svatošová 

Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort 

 

Členové výboru diskutovali nad pracovními pozicemi, ve kterých se mohou absolventi 

předmětného oboru uplatnit, neboť se jedná o specifické obory (vhodné zejména pro dívky), 

kde je vyžadována přesná a jemná motorika (např. při výrobě či opravách opticko-

mechanických přístrojů, kancelářské techniky, měřících a kontrolních přístrojů, polygrafických 

strojů, zdravotnickém a laboratorním vybavení apod.). Další dotazy byly směřovány na počty 

přijatých žáků ke vzdělávání a především počty žáků skutečně nastupujících do prvních 

ročníků, přičemž tyto číselné údaje budou známy po zpracování výkazů ze škol a následně 

předneseny a diskutovány na listopadovém jednání výboru.  
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V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil PhDr. Michal Vávra.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/25/259/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

s účinností od 1. 9. 2020 

 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují) 

 

- zápis oboru vzdělání 23-62-H/01 Jemný mechanik (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků a v 1. ročníku 24 žáků 

- výmaz oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

 
 

 

 

 

 

K bodu č. 3 

Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací - prezentující 

 

Mgr. Dana Komorová – administrativní záležitosti 

Mgr. Jana Hrnčířová, Mgr. Tomáš Záviský – odborné záležitosti (20SMV02 Rozvoj nadání) 

Mgr. Zuzana Kocourková – odborné záležitosti (20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - 

Inovace ve vzdělávání; 20SMV06 Etická výchova ve školách) 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských 

dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací k představení dotačních programů. 

Členové výboru obdrželi podkladové materiály v předstihu k prostudování.  
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V součinnosti odboru školství a odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací jsou v oblasti 

vzdělávání navrženy následující krajské dotační programy: 

20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání, 

20SMV02 Rozvoj nadání, 

20SMV06 Etická výchova ve školách. 

 

Pro letošní rok byly na dotační programy vyhrazeny 2 500 000 Kč, přičemž jsou realizovány 

2  programy v oblasti školství a vzdělávání (1 tříúčelový dotační program a 1 jednoúčelový 

program). Pro rok 2020 je vyčleněno 2 800 000 Kč, přičemž z původně tříúčelového programu 

(podpora polytechnického vzdělávání, podpora digitalizace vzdělávání a rozvoj nadání) je 

samostatně vyčleněn dotační program „Rozvoj nadání“.  

 

20SMV02 Rozvoj nadání 

Účelem této neinvestiční dotace je vytvořit podmínky pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené 

výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a zejména individuálním přístupem učitele 

k žákovi mimo vyučování. Jedná se o podporu vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, 

jež je soustředěna na individuální práci a systematickou práci s mimořádně nadanými žáky 

a na realizaci projektů zaměřených na dlouhodobou činnost s mimořádně nadanými žáky. Výše 

dotace se pohybuje v rozmezí od 10 000 do 35 000 Kč. 

 

20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání 

V rámci Účelu 1 „Polytechnická výchova a vzdělávání“ je cíleno zejména na pořízení vybavení 

nebo obnovu stávajícího vybavení, jež povede k podpoře rozvoje schopností a dovedností dětí, 

žáků a studentů, dále je cíleno také na zabezpečení metodických materiálů a vzdělávání 

pedagogických pracovníků v přímé souvislosti s pořízeným vybavením, a v neposlední řadě 

i na podporu mezipředmětových vztahů, projektového vyučování, zajištění spolupráce mezi 

školami a praxe ve firemní sféře. 

V rámci Účelu 2 „Podpora digitalizace vzdělávání“ je cíleno na zefektivnění vyučovacího 

procesu prostřednictvím širokého využití digitálních technologií ve výuce, pořízení výukového 

software a vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci procesu digitalizace.   

Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 30 000 do 130 000 Kč. 

 

20SMV06 Etická výchova ve školách 

Účelem dotačního programu je podporovat etickou výchovu ve školách, buď jako samostatný 

vyučovací předmět nebo jako souhrn aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí napříč 

celým vyučovacím procesem, a to s důrazem na soulad s aktuální Koncepcí školské primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Prioritou se jeví nejen 

komplexní projekty školy v oblasti etické výchovy s obšírným rozsahem aktivit a dopadem 

na co nejširší portfolio cílové skupiny, tak i zavádění etické výchovy do školní výuky a školního 

vzdělávacího programu.   

Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 20 000 do 40 000 Kč. 
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Diskuze: 

Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra 

Mgr. Martina Berdychová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Členové výboru diskutovali zejména nad posouditelností a měřitelností kritéria regionálního 

významu, jehož bodová škála byla z 10 bodů zvýšena na 20 z celkového počtu 100 bodů (na 

úkor v minulosti tolik diskutovaného formálního hodnocení), přičemž v rámci kritérií zůstává 

tedy pouze specifické hodnocení. Vzhledem k vyčlenění samostatného dotačního programu 

„Rozvoj nadání“ z původního tříúčelového dotačního programu (podpora polytechnického 

vzdělávání, podpora digitalizace vzdělávání a rozvoj nadání) byly diskutovány také možnosti 

v oblasti podpory pedagogické intervence našich krajských škol, které jsou podporovány 

v rámci mimořádných účelových prostředků.   

Celkově jsou v našem kraji školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní žáci 

identifikováni 2 žáci ve středních školách a cca 50 žáků v základních školách.   

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 

Zdržel se:     1 

 

USNESENÍ VVZ/25/260/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů 

v oblasti vzdělávání 20SMVU1, 20SMV02, 20SMV06 pro rok 2020 

 

 

 

K bodu č. 4 

Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací  

 

Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, vedoucího krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací, k představení předložené žádosti. Členům výboru byly 

elektronicky v předstihu zaslány podkladové materiály.  

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík seznámil přítomné členy se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na individuální účel, která obsahově souvisí s oblastí výchovy 
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a vzdělávání.  Finanční prostředky na podporu projektu budou v případě schválení uvolněny 

v rámci III. změny rozpočtu kraje na rok 2019 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální 

dotace); žádost bude projednávána na zasedání krajského zastupitelstva dne 9. 9. 2019. 

 

Jedná se o níže uvedený projekt: 

Žadatel Projekt Účel Náklady Požadavek 

Křesťanská 

akademie 

mladých, 

z.s. 

Komenský 2020 – 

události k výročí 

v Královehradeckém 

kraji 

Odměny v soutěži o 7 nejlepších PROPRO. Služby 

spojené s vytvořením návodu s video ukázkami 

– pro dokumentaci projektů, video-reportáží 

a instruktážního manuálu pro pořadatele akcí. 

Náklady VIP hosta události Hradec čte 

Komenského. 

413 000 Kč 368 000 Kč 

 

Diskuze: 

Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová  

Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Markéta Cermanová 

 

Členové výboru diskutovali nad obsahem a zejména rozsahem žádosti s tím, že poukazovali 

na nedostatečnou specifikaci odměn (výše finančních prostředků, absence specifikace obsahu 

a rozsahu odměn, odměňování projektového záměru nikoliv realizace projektu), počtu 

a rozsahu akcí. V rámci diskuze byl zároveň vyzdvižen význam tohoto projektu co do socio-

kulturní, morální, osvětové a etické činnosti.  

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavila JUDr Dita Vávrová. 

Předsedkyně výboru dala hlasovat o žádosti.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        5 

Proti:      0 

Zdržel se:     5 

 

NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účely 

na projekt společnosti Křesťanská akademie mladých, z.s. „Komenský 2020 – události k 

výročí v Královehradeckém kraji“: 

 

ŽADATEL: Křesťanská akademie mladých, z.s. 

PROJEKT: „Komenský 2020 – události k výročí v Královehradeckém kraji“ 

Částka doporučená k podpoře: 368 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu č. 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Robert Novák, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Petr 

Vysuček 

Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort 

 

Při projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Petr Hamáček a Mgr. Libuše Friedlová.  

 

Předsedkyně výboru pozvala přítomné členy na přednášku doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D., 

která se koná v rámci Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje dne 3. 9. 2019 

od 18:00 hodin v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

Mgr. Robert Novák vznesl požadavek na informace k vyhodnocení uskutečněných 

optimalizačních kroků, např. kolik žáků odevzdalo zápisový lístek a nastupuje do prvních 

ročníků apod. Ze strany odboru školství bylo přislíbeno, že po dodání výkazů ze škol, které se 

uskutečňuje nejpozději ke 30. 9. 2019, budou faktické údaje zpracovány a předány členům 

výboru na listopadovém jednání. Zároveň byli členové výboru u této příležitosti upozorněni, 

že je příliš brzy očekávat výraznější projevy pozitivních dopadů přijatých optimalizačních 

opatření. 

 

Dále byla řešena stávající situace (např. počty žáků, úspěšnost u maturitní zkoušky apod.) 

ve Střední škole zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 s tím, že v budoucnu bude třeba 

do provozu a nabídky oborů vzdělání této školy s největší pravděpodobností ze strany kraje 

zasahovat. 

 

Členové výboru rovněž vznesli požadavek na poskytnutí aktuálních informací k novému 

modelu financování, neboť některé oblasti (resp. vzorce) financování nejsou zcela jasně ze 

strany MŠMT konkretizovány (např. financování provozních zaměstnanců apod.). Ze strany 

odboru školství bylo členům výboru přislíbeno upřesnění informací v návaznosti 

na ekonomickou poradu na MŠMT, která proběhne dne 16. 9. 2019. 

 

Mgr. Jana Berkovcová informovala členy výboru o tom, že je plánováno sloučení dvou 

vzdělávacích organizací, a to NÚV a NIDV s tím, že rozsah činností obou organizací zůstane 

zachován, pouze jednotné závěrečné zkoušky budou řešeny prostřednictvím Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání. Rovněž zmínila důležitou roli metodických kabinetů, 

přičemž podpora a rozvoj činnosti právě těchto kabinetů se pro futuro jeví v oblasti 

celoživotního učení a dalšího vzdělávání jako prioritní. V rámci činnosti výše uvedených 

organizací byla také zdůrazněna důležitost podpory zdárné realizace již započatých a nově 

připravovaných projektů v oblasti vzdělávání. 
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Mgr. Táňa Šormová informovala přítomné o žádosti soukromých subjektů vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení (Mateřská škola Sion, Hradec Králové; Základní škola Sion 

J. A. Komenského, Hradec Králové; Střední škola Sion High School, Hradec Králové; Dům dětí 

a mládeže Nová generace, Hradec Králové) o poskytnutí návratné půjčky adresované Městu 

Hradec Králové a Královéhradeckému kraji, o níž bude v nejbližších dnech diskutováno 

a rozhodováno.  

 

 

Předsedkyně výboru upozornila členy na 26. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 7. 10. 2019 od 13:00 hodin v místnosti Karla 

Poláčka P1-905 (obvyklá červená místnost). 

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast. 

Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno ve 14:05 hodin.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………….. 

Mgr. Edita Vaňková       Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

Dne 28. 8. 2019 zpracovala:  Jindra Smejkalová 


