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Z á p i s 
 

z 26. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 7. října 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-1.905 

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, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Táňa Šormová, 

PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 

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

(omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří 

Ort, Ing. Markéta Cermanová (omluvena), Mgr. Martin Horák, Bc. Monika 

Boháčková, Mgr. Eva Kastnerová 

 

 

 

 

Program jednání: 

 

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

jednání 

Mgr. Edita Vaňková  

2. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských  

RNDr. Jiří Ort 

3. Reforma financování regionálního školství 

Ing. Václav Jarkovský 

4. Informace o návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2020 

Ing. Václav Jarkovský 

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 26. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) ve 13:05 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 a Mgr. Petra Hamáčka na jednání výboru 

z důvodu pracovní vytíženosti. 

 

Předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání, upozornila na drobnou změnu v 

názvu bodu č. 2 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, neboť ve výboru 

budou projednávány 2 žádosti oproti původně plánované jedné žádosti.  

 

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  

3. Reforma financování regionálního školství 

4. Informace o návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2020 

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/26/261/2019 

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. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

3. Reforma financování regionálního školství 

4. Informace o návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2020 

5. Různé, diskuze, závěr 

 

 

 

 

Předsedkyně výboru navrhla Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu; tento souhlasil 

s výkonem funkce ověřovatele pro 26. jednání výboru.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/26/262/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu  
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K bodu 2 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – STANOVISKO Královéhradeckého 

kraje k žádosti jiných zřizovatelů 

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. 

 

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 
(Komenského 616, 543 01  Vrchlabí) 
 
Předmět žádosti: 

1. nový zápis adresy poskytování vzdělávání odloučeného pracoviště na adrese ZŠ R. Frimla, R. 

Frimla 816, 541 01  Trutnov pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté 

 

Žadatelem o zápis nové adresy poskytování vzdělávání odloučeného pracoviště je církevní 
škola financovaná MŠMT. Odbor školství nemá připomínky k zápisu nového místa poskytování 
vzdělávání, neboť zápis nové adresy odloučeného pracoviště za účelem poskytování 
vzdělávání je požadován s cílem zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v praktické škole dvouleté; nejedná se tedy o zvýšení kapacity žáků.   
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/26/263/2019 

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. 11. 2019 
 
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 
(Komenského 616, 543 01  Vrchlabí) 
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 zápis nového místa poskytování vzdělávání na odloučeném pracovišti na adrese ZŠ 

R. Frimla, R. Frimla 816, 541 01 Trutnov pro vzdělávání žáků Praktické školy 

dvouleté 

 

 

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

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

 

Následně RNDr. Jiří Ort informoval přítomné členy o aktuálně, resp. nově podané 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 školského zařízení Internát na adrese Československé armády 428, Nové Město 

nad Metují 

2. výmaz školského zařízení Internát na adrese Husovo náměstí 1218, Nové Město nad 

Metují 

3. výmaz školského zařízení Internát na adrese Na Hradčanech 1135, Nové Město nad 

Metují 

4. výmaz školského zařízení Domov mládeže na adrese Českých bratří 1035, Nové Město 

nad Metují 

 

Škola požaduje zápis změn ve školském rejstříku z organizačních a ekonomických důvodů. 
Internát na adrese Československé armády 428, Nové Město nad Metují se nachází 
v podstatně bližší vzdálenosti k místu, kde probíhá teoretická a praktická výuka. V návaznosti 
na výše uvedené budou tedy v současné době evidovány 3 adresy domova mládeže a 3 adresy 
internátu.  
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 
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USNESENÍ VVZ/26/264/2019 

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. 11. 2019 
 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

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

 

 zápis školského zařízení Internát na adrese Československé armády 428, Nové 

Město nad Metují 

 výmaz školského zařízení Internát na adrese Husovo náměstí 1218, Nové Město 

nad Metují 

 výmaz školského zařízení Internát na adrese Na Hradčanech 1135, Nové Město 

nad Metují 

 výmaz školského zařízení Domov mládeže na adrese Českých bratří 1035, Nové 

Město nad Metují 

 
 

 

 

K bodu č. 3 

Reforma financování regionálního školství 

Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Václava Jarkovského, vedoucího oddělení rozpočtu škol 

a školských zařízení odboru školství k podání informací. Členové výboru obdrželi podkladové 

materiály v předstihu k prostudování.  

Na základě žádosti členů výboru vyřčené na předchozím jednání Ing. Václav Jarkovský 

informoval přítomné členy o připravené reformě financování školství. Týká se školských 

subjektů zřízených obcemi, svazky obcí a kraji a klade si za cíl vyrovnat mezikrajové rozdíly ve 

financování regionálního školství, a to prostřednictvím centralizace podstatné části 

kompetencí na MŠMT.  

Nový systém financování snižuje závislost objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu 

na počtu dětí, žáků a studentů; dokáže řešit různé platové zařazení pedagogických pracovníků 

a zabezpečuje nárokové i nenárokové složky platu pro školy splňující podmínky stanovené 

právními předpisy a nepřekračující PHmax a PHAmax. 
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Nový systém v sobě zahrnuje nákladové financování reálného objemu výuky a reálné výše 

tarifů pedagogů v mateřských školách, základních školách a středních školách, školních 

družinách a konzervatořích. Maximální limity pedagogické práce financované ze státního 

rozpočtu (PHmax) pro základní školy, střední školy a konzervatoře jsou stanoveny nařízením 

vlády č. 123/2018 Sb.; pro mateřské školy a školní družiny příslušnou vyhláškou; pro vyšší 

odborné školy, základní umělecké školy budou stanoveny centrální normativy na dítě, žáka, 

studenta. Úvazky nepedagogických pracovníků budou financovány prostřednictvím 3 kritérií - 

normativů na ředitelství, třídu a odloučené pracoviště. Prostředky na úvazky pedagogů budou 

školám poskytovány dle skutečného počtu týdně odučených hodin (úvazku učitelů) s tím, 

že PHmax nebude možné překročit. Obdobným způsobem je stanoven PHAmax pro asistenty 

pedagoga ve školách a třídách zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona (mateřské, základní, 

částečně střední školy).  

Rozpis rozpočtu z krajského úřadu do rozpočtů jednotlivých krajských a obecních škol 

a školských zařízení bude uskutečňován na stejném principu jako doposud, nově však bude 

krajský úřad rozepisovat a poskytovat finanční prostředky školám a školním družinám ve výši 

stanovené MŠMT; úpravy výše přidělených prostředků budou možné pouze v případech 

zjištěných rozdílů mezi vykázaným a skutečným stavem nebo v případě zásadní meziroční 

změny. Školy obdrží souhrnné ukazatele, přičemž není nezbytně nutné dodržet vnitřní členění 

dotace. 

Jako problematické se však stále jeví financování některých pozic jako např. školní psycholog, 

speciální pedagog mimo školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona apod.  

 

Informace k danému tématu jsou dostupné na níže uvedených odkazech na webových 

stránkách MŠMT: 

• Metodické materiály k reformě  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-

reforme-financovani-regionalniho-skolstvi 

• Prezentace ze školení pro školy, MěÚ, kraje 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-

reforme-financovani-regionalniho-skolstvi 

 

 

Diskuze 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová 

V souvislosti s nenárokovými složkami bylo hovořeno o koeficientech zohledňujících 

naplněnost tříd. V rámci diskuze bylo řešeno financování nepedagogických pracovníků, které 

se jeví v některých případech jako nedostatečné a nejasné. Financování nepedagogických 

pracovníků je nadále normativní (zde není vazba na jejich skutečné úvazky). Kritéria pro rozpis 

úvazků nepedagogických pracovníků rozlišují aparát právního subjektu (vyšší platy) a náklady 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
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na vlastní výuku (počet tříd); přičemž příděl se liší v závislosti na naplněnosti tříd a počtu 

odloučených pracovišť, kde musí probíhat jak teoretická, tak i praktická výuka.  

Dále padl dotaz k proplácení nadúvazkových hodin, které souvisí s vykázanými daty k 30. září.  

Dále byla řešena problematika případného neufinancování nákladů školou, kdy poskytnutý 

finanční objem nepokryje mzdové náklady na pedagogické a nepedagogické pracovníky a bude 

nutné dofinancování ze strany zřizovatele.  

Ing. Václav Jarkovský přítomné upozornil, že veškeré příděly stanovené MŠMT vycházejí z dat 

ze zpracovaného výkaznictví. Normativy pro dětské domovy zůstávají v kompetenci krajského 

úřadu, v dalším roce však budou stanoveny dle počtu rodinných skupin, což by mělo být ve 

svém důsledku více korektní. Dále byla zmíněna připomínka, že financování nepedagogických 

pracovníků nezohledňuje odloučená pracoviště středních škol pro odborný výcvik. Někteří 

rovněž vyjádřili obavy nad tím, že nové financování může způsobit v určitém ohledu i pasivitu 

škol. 

Ing. Václav Jarkovský upozornil, že vysoké riziko v rámci nového financování vidí v chybovosti 

ve výkaznictví škol.  

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavili Mgr. Petr Hamáček a Mgr. Libuše 

Friedlová.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/26/265/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o reformě financování regionálního školství 

 

 

 

K bodu č. 4 

Informace o návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2020 

Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Václava Jarkovského, vedoucího oddělení rozpočtu škol 

a školských zařízení odboru školství k podání informací. Členům výboru byly elektronicky 

v předstihu zaslány podkladové materiály.  
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Ing. Václav Jarkovský navázal na informace, které byly členům výboru předány na červnovém 

jednání výboru. Oddělení rozpočtu odboru školství v červnu předložilo výboru informaci 

o zadání a postupu prací na rozpisu rozpočtu provozních a investičních prostředků kraje 

pro rok 2020 a o požadavcích odvětví školství.  

Pro rok 2020 je v rámci rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce k dispozici částka 100 milionů 

Kč; přičemž do rozpočtu jsou zařazeny akce v realizaci i akce nově plánované k realizaci. 

Navýšení objemu finančních prostředků v rámci rozpočtových změn je však více než žádoucí.  

Nově vyčíslený objem příjmů školství z odvodů z fondu investic činí 44 302,00 tis. Kč. 

 

Pro informaci Ing. Václav Jarkovský uvedl, že v letošním roce se z prostředků navýšených 
odvětví školství na základě projednání rozpočtu podařilo řešit požadavky např. na pokrytí 
zvýšení objemu odpisů příspěvkových organizací školství, na výplatu stipendií studentům 
vyšších odborných škol vzdělávajícím se v oboru vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná 
sestra a nově 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra, na posílení odměňování učitelů 
odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 21, 23 a 26 pro střední 
školy zřízené krajem, na podporu digitálního vzdělávání a na některé mimořádné jednorázové 
požadavky škol. 

Samozřejmě však existují i takové požadavky, na které finanční prostředky stále schází, jedná 
se zejména o pořízení polytechnického vybavení, obnovu vybavení učeben, výpočetní 
techniky, stravovacích kapacit, ubytovacích kapacit, šaten, dále pak o podporu dalšího 
vzdělávání, spolupráci a síťování škol a pedagogů apod.  

 

Předsedkyně výboru dala hlasovat o žádosti.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/26/266/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o podobě návrhu rozpočtu pro odvětví školství a požadavcích na rok 2020 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2020 

dle požadavků odvětví školství a ve schváleném rozpočtu, popřípadě v jeho úpravách 

zohlednit doposud neřešené požadavky 
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K bodu č. 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

V rámci posledního bodu předsedkyně výboru informovala přítomné členy o stížnosti, resp. 
o podnětu k prošetření, týkajícího se činnosti Základní školy COMENIUS. Písemnost 
obsahovala informace evokující možné porušení či porušování zákona. Vzhledem k tomu, že 
písemnost byla doručena více adresátům, bylo na tuto stížnost již zareagováno ze strany 
vedoucí odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, PaedDr. Markétou 
Stuchlíkovou. Krajský úřad Královéhradeckého kraje v tomto případě není kompetentní 
k přezkoumání uvedených skutečností, příslušným orgánem je výhradně ČŠI. Z následné 
diskuze vyplynulo, že stížnost byla zaslána také na Magistrát města Hradec Králové, který 
zareagoval obdobným způsobem jako kraj. Vývoj dané situace má v rukou ČŠI, neboť výsledky 
jejího šetření ovlivní další existenci této školy. 

V rámci diskuze bylo opět otevřeno téma žádosti o vratnou jednorázovou půjčku subjektů 
SION ve výši 5 600 000 Kč, která bude projednávána na zasedání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
Následně předsedkyně výboru otevřela diskuzi k návrhům na termíny jednání výboru pro rok 

2020, přičemž navrhla, aby jednání probíhala opět vždy v pondělí od 13:00 hodin. Z diskuze 

členů výboru vyplynulo, že se zvoleným dnem v týdnu souhlasí, nicméně zvažují zahajovací 

čas, a to 13:00 nebo 14:00 hodinu. Diskuze byla uzavřena s tím, že rozhodnuto bude na příštím 

jednání výboru a do té doby tedy mají členové výboru možnost zvážit, který čas zahájení je 

s ohledem na jejich pracovní aktivity pro ně více vyhovující.  

 

Poté předsedkyně výboru zmínila návrhy průřezových témat, která by mohla být projednávána 

v návaznosti na materiály předkládané k projednání ve výboru v příštím kalendářním roce 

2020 s tím, že členové výboru samozřejmě mají možnost tato témata doplnit, a to nejpozději 

do 31. 10. 2019.  

Návrhy témat je nezbytné zaslat písemně na e-mailovou adresu tajemnice výboru (Jindřišky 

Smejkalové): jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 31. 10. 2019. 

 

 

Návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2019 

 

Níže uvedená témata budou považována za průřezová a budou řešena v návaznosti 

na materiály předkládané výboru k projednání, tj. nemusí být nutně řešena samostatně jako 

témata jednotlivá.  

 

 Aktuální informace o/ze školství Královéhradeckého kraje 

 Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

mailto:jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
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 Informace o středních školách zřizovaných KHK 

 Informace o stipendijních programech  

 Informace o školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona 

 Informace o školských poradenských zařízeních 

 Informace o dětských domovech  

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 
rok 2018/2019 

 Dlouhodobý záměr 

 Optimalizační návrhy a jejich dopad, aktuální stav po optimalizaci 
 Spolupráce středních škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli  

 

 Dotační programy 

 Mimořádné účelové příspěvky (MUP) na podporu projektů v oblasti vzdělávání, etické 
výchovy, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy, 
regionálních soutěží a polytechnické výchovy  

 Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Královéhradeckém 
kraji  

 Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Královéhradeckém 
kraji na období 2019-2023 

 Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji       

 Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání 
 

 Dotace na individuální účel 

 EU projekty z oblasti školství, vzdělávání a regionálního rozvoje  
o Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP) 

o Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji (I-KAP) 

o další 

 

 Rozpočet odvětví školství ve stávajícím roce a příprava rozpočtu na následující 
kalendářní rok 

o Ekonomické aspekty provozu sítě škol zřizovaných KHK 

o Rozpis rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje (NIV)  

o Příprava rozpočtu na rok 2021 

 

 Vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji 

 Informace o činnosti Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce, 
informace ke kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky  

 

 Vyhodnocení optimalizačních kroků v Královéhradeckém kraji z hlediska 

ekonomického, materiálního a personálního zajištění 

  „Úspěchy a posuny“ v oblasti školství Královéhradeckého kraje z hlediska materiálně-

technického zabezpečení (investice do škol…) 

 Ožehavá témata krajského školství – co je třeba řešit, kam investovat…. 
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Předsedkyně výboru upozornila členy na 27. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 4. 11. 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 14:45 hodin.  

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Edita Vaňková       Ing. Jiří Franc  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 10. 10. 2019 zpracovala:  Jindra Smejkalová 


