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Z Á P I S 
 

z 27. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 4. listopadu 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, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, 

Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa 

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

Omluveni:      Mgr. Jana Berkovcová, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, JUDr. Dita 

Vávrová 

Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 

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

Mgr. Alena Svátková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta 

Cermanová, Mgr. Martin Horák (zpoždění z pracovních důvodů), Bc. Monika 

Boháčková, Mgr. Eva Kastnerová, Ing. Petra Hnátová, Mgr. Petr Kamenický 

 

 

Program jednání: 

 

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

hostů na jednání 

Mgr. Edita Vaňková  

2. Projevy optimalizačních kroků z hlediska vývoje počtu žáků dotčených škol 

RNDr. Jiří Ort 

3. Návrh přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím 

zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2020 

Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jana Hrnčířová  

4. Dokument KAP KHK II 

Mgr. Alena Svátková, Ing. Petra Hnátová  

5. Poskytnutí dotace na individuální účel  - dotační fond 

Ing. Petr Kamenický 
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6. Termíny zasedání a témata pro rok 2020 

Mgr. Edita Vaňková 

7. Zaměstnanost – situace na trhu práce 

Mgr. Martin Horák – ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové 

8. 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 27. 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.  

 

Rovněž informovala přítomné o plánovaném odstoupení z členství paní Petry Horváthové, a to 

ze zdravotních důvodů.  

 

Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a 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:    9  

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

 

USNESENÍ VVZ/27/267/2019 

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. Projevy optimalizačních kroků z hlediska vývoje počtu žáků dotčených škol 

3. Návrh přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým 

organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2020 

4. Dokument KAP KHK II 

5. Poskytnutí dotace na individuální účel  - dotační fond 

6. Termíny zasedání a témata pro rok 2020 

7. Zaměstnanost – situace na trhu práce 

8. Různé, diskuze, závěr 
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Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha, zda se ujme postu ověřovatele 

zápisu; tento souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 27. jednání výboru.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 

Zdržel se:    1 

 

USNESENÍ VVZ/27/268/2019 

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 hostů přizvaných k projednávání jednotlivých 

bodů programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/27/269/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 1. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 3 „Návrh přidělení mimořádných 

účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaným 

Královéhradeckým krajem pro rok 2020“  

 Mgr. Janu Hrnčířovou – referentku oddělení primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství KÚ KHK  

2. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 „Dokument KAP KHK II“  

 Ing. Petru Hnátovou – referentku oddělení projektů ve vzdělávání odboru 

školství KÚ KHK  

3. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 „Poskytnutí dotace na individuální 

účel – dotační fond“ 

 Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 
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K bodu č. 2 

Projevy optimalizačních kroků z hlediska vývoje počtu žáků dotčených škol 

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

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály.  

RNDr. Jiří Ort upozornil přítomné, že nyní se jedná o první cyklus dopadů optimalizačních kroků 

na počty přijímaných/přijatých žáků do škol dotčených optimalizací, přičemž je třeba rovněž 

vzít v potaz demografický vývoj (velmi pozvolný vzestup do roku 2025) a změny oborových 

nabídek nejen ve vztahu k trhu práce. Výraznější projevy dopadů optimalizace jsou očekávány 

zejména v následujících letech, nicméně již nyní je možné až na jednu výjimku registrovat 

nárůst počtu žáků, a to zejména ve strojírenských, stavebních a řemeslných oborech. 

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Robert Novák, Mgr. Edita Vaňková, PhDr. Michal Vávra, RNDr. Věra 

Svatošová, Mgr. Petr Vysuček  

PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort 

 

V návaznosti na předané informace se rozvinula diskuze nad efektivitou provedených 

optimalizačních kroků a důležitostí poskytovat vzdělávání v oborech vzdělání obecnějšího 

rázu, tj. širšího zaměření oproti úzce specializovaným oborům nabízeným v návaznosti 

na poptávku trhu práce či konkrétních zaměstnavatelů. V této souvislosti byla vznesena otázka 

týkající se realizace školních vzdělávacích programů v případě potencionálního sloučení 2 

oborů vzdělání, tj. budou např. žáci oborů vzdělání kategorie H schopni pojmout „2“ 

kumulované školní vzdělávací programy, je-li v některých případech obtížné zvládnout 

stávající jeden školní vzdělávací program. Dále bylo zdůrazněno, že kraje, potažmo krajské 

úřady, nemají právo zasahovat a samovolně obory vzdělání stanovené nařízením vlády 

upravovat. Dále bylo zmíněno, že někteří zaměstnavatelé podporují nabídku jednotlivých úzce 

profilovaných oborů vzdělání (především kategorie H), neboť žáci jsou dané programy schopni 

lépe pojmout a jsou tudíž vhodněji připraveni ke vstupu na trh práce.  

Následně bylo diskutováno o vyžití/nevyužití nemovitostí v majetku kraje nakládání s nimi 

pro futuro. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 
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USNESENÍ VVZ/27/270/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o dopadech optimalizačních kroků z hlediska vývoje počtu žáků dotčených 
škol 

 

 

K bodu č. 3 

Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím 

zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2020 

Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství 

 

Mgr. Alena Svátková, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství 

Mgr. Jana Hrnčířová, referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru 

školství 

 

Mgr. Svatava Odlová představila žádosti podané do oblastí rozvoj nadání, prevence rizikového 

chování a zdravý životní styl a etická výchova. Zbývající oblasti, tj. regionální soutěže, 

volnočasové aktivity a sport a tělovýchova, budou projednány ve Výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

Odbor školství připravil návrh rozdělení finančních prostředků, který byl projednán v komisi 
na posouzení žádostí o MUP; komise tento návrh doporučila ke schválení.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/27/271/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 návrh přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím 

zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2020 v oblasti rozvoj nadání, prevence 

rizikového chování a zdravý životní styl a etická výchova 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí mimořádných účelových 

příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem 

pro rok 2020 v oblasti rozvoj nadání, prevence rizikového chování a zdravý životní styl 

a etická výchova dle předloženého návrhu 
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K bodu č. 4 

Dokument KAP KHK II 

Mgr. Alena Svátková, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství 

Ing. Petra Hnátová, hlavní manažerka projektu KAP - oddělení projektů ve vzdělávání 

odboru školství 

 

Členové výboru obdrželi v předstihu podkladové materiály, tj. návrh dokumentu KAP KHK II 

včetně všech příloh.  

Ing. Petra Hnátová informovala přítomné o struktuře dokumentu KAP, tj. analytické, návrhové 

a prioritizační části. Zmínila 4 hlavní tematické platformy čítající dohromady 10 stěžejních 

témat (viz níže) a podporující spolupráci na různých stupních vzdělávání: 

4 platformy, 10 klíčových témat (oblastí intervence): 

• Správná volba povolání  

• Kariérové poradenství 

• Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 

• Vzdělávání pro život 

• Polytechnické vzdělávání 

• Školy jako centra celoživotního učení 

• Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

• Vzdělávání pro všechny 

• Inkluzivní vzdělávání 

• Vzdělávání pro rozvoj osobnosti 

• Čtenářská a matematická gramotnost 

• Klíčové kompetence 

 

Dokument KAP KHK II musí být opatřen doložkou odborného garanta projektu P-KAP 

a následně musí být projednán v Pracovní skupině Vzdělávání, schválen Regionální stálou 

konferencí Královéhradeckého kraje, orgány Královéhradeckého kraje a konečně také 

Pracovní skupinou MŠMT. V této fázi je tedy dokument předkládán k projednání a případným 

připomínkám členům výboru s tím, že následně bude projednán v Pracovní skupině 

Vzdělávání.  

 

Diskuze: 

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, 

PhDr. Michal Vávra   

 

V rámci diskuze členové výboru namítali nesystémové řešení projektů, vysokou rozdílnost 

v kvalitě projektů, velkou administrativní zátěž, nedostatek kvalifikovaných personálních 

kapacit a omezené možnosti pedagogických pracovníků. Členové výboru se rovněž dotazovali 

na výstupy evaluace projektu KAP v provazbě na realizaci projektu I-KAP a dopad těchto 

výstupů na tvorbu dokumentu KAP KHK II a následné realizace projektu I-KAP II. Z doložených 
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podkladů vyplývá, že rozvoj infrastruktury škol má nejvyšší prioritu, dále pak došlo 

k výraznému zvýšení priority týkající se podpory odborného vzdělávání, spolupráce škol 

a zaměstnavatelů a k nepatrnému zvýšení priorit u podpory polytechnického vzdělávání 

i podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a podnikání; naopak propad, resp. snížení 

váhy priorit se projevilo u celoživotního vzdělávání (rozvoj škol jako center celoživotního 

učení) a rovněž inkluzivního vzdělávání, které stejně tak jako v prvním projektovém období, 

tak i ve druhém projektovém období získává nejnižší prioritu.  

Členové výboru obdrželi informace k tvorbě školních akčních plánů, které jsou nezbytné 

pro zapojení do realizace projektů v rámci šablon.  

Dále padaly dotazy k projektům v rámci IROP, které do budoucna dostanou zcela jiný ráz 

v rámci schvalování a podmínek realizace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/27/272/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II  

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji II  

 

 

 

K bodu č. 5 

Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond 

Ing. Petr Kamenický - referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací 

 

Ing. Petr Kamenický - – referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Petra Kamenického, referenta oddělení regionálního 

rozvoje odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, k představení předložených dvou 

žádostí. Členům výboru byly obě žádosti elektronicky v předstihu zaslány. 

Mgr. Petr Kamenický seznámil přítomné členy se žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na individuální účel, které obsahově souvisí s oblastí výchovy 
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a vzdělávání a byly podány do 23. 10. 2019. Výše požadované dotace na jednotlivé žádosti 

přesahuje 100 000,00 Kč anebo je identifikována jako požadavek investičního charakteru. 

Finanční prostředky na podporu projektů budou v případě schválení uvolněny v rámci 

IV. změny rozpočtu kraje na rok 2019 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 

 

Předsedkyně výboru dala diskutovat i hlasovat o předložených žádostech jednotlivě.  

 

 

Žadatel Projekt Účel Náklady Požadavek 

AUDIS 

BUS 

s.r.o. 

Zajištění 

autobusové 

dopravy zdravotně 

postižených osob 

2/2019 

Doprava handicapovaných dětí z obcí a měst do 

specializovaných školských zařízení od 1.9. do 

31.12.2019 

Pokrytí nákladů na autobusovou dopravu osob se 

zdravotním postižením. Doprava je zajištěna speciálně 

upraveným vozidlem, a to na linkách: 

a/ Kostelec n.O. – Rychnov n.Kn. a zpět 

b/ Týniště n.O. - Kostelec n.O. – Rychnov n.Kn. a zpět 

c/ Bílý Újezd - Ještětice – Rychnov n.Kn. a zpět 

d/ Slatina nad Zdobnicí – Rychnov nad Kněžnou a zpět 

363 000 Kč 320 000 Kč 

Sdružení 

Neratov, 

z. s. 

Výstavba nové 

budovy speciální 

školy a odlehčovací 

služby pro děti 

s postižením 

v Bartošovicích 

v Orlických horách 

stavba nové bezbariérové budovy základní speciální 

školy 

18 244 525 Kč 6 000 000 Kč 

        

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, RNDr. Věra Svatošová, PhDr. Michal 

Vávra  

 

Členové krátce diskutovali k žádosti společnosti AUDIS s. r. o., která dle většiny z nich 

nesplňuje požadavky žádosti o poskytnutí individuální dotace. V rámci následné diskuze však 

řešili zejména žádost Sdružení Neratov, z. s.; na základě informací podaných Mgr. Petrem 

Hamáčkem členové výboru ocenili činnosti a aktivity, které sdružení ve svém regionu vyvíjí; 

bohužel z hlediska rovného přístupu ke všem žadatelům licitovali také u této žádosti 

nad splněním charakteristik žádosti o individuální dotaci. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     4 

Proti:     0 

Zdržel se:    7 
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NÁVRH USNESENÍ  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účely, 

na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to konkrétně na projekt společnosti AUDIS BUS 

s.r.o. „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob 2/2019“: 

 

ŽADATEL: AUDIS BUS s.r.o. 

PROJEKT: „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“ 

Částka doporučená k podpoře: 320 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     6 

Proti:     0 

Zdržel se:    5 

 

NÁVRH USNESENÍ  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účely, 

na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to  konkrétně na projekt Sdružení Neratov, z. s. 

„Výstavba nové budovy speciální školy a odlehčovací služby pro děti s postižením 

v Bartošovicích v Orlických horách“: 

 

ŽADATEL: Sdružení Neratov, z. s. 

PROJEKT: „Výstavba nové budovy speciální školy a odlehčovací služby pro děti 

s postižením v Bartošovicích v Orlických horách“ 

Částka doporučená k podpoře: 6 000 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu č. 6 

Termíny zasedání a témata pro rok 2020 

 

Členové výboru obdrželi návrhy termínů elektronicky v předstihu. Následně byly dohodnuty 

nejvhodnější termíny s tím, že byl rovněž stanoven termín pro pracovní jednání 

k dlouhodobému záměru na 3. 2. 2020 od 13:00 hodin, a to před konečným projednáním 

dlouhodobého záměru ve výboru a jeho následným předložením k projednání v zastupitelstvu 

kraje.  

 

Co do zahajovacího času se členové výboru dohodli, že jednání budou i v příštím roce 

zahajována ve 13:00 hodin. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/27/273/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého 

kraje pro rok 2020 

 

II. schvaluje 

 termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého 

kraje pro rok 2020, a to konkrétně 

 

17.02.2020 

30.03.2020 

27.04.2020 

08.06.2020 

31.08.2020 

 

 

 

Následně předsedkyně stručně shrnula témata pro příští kalendářní rok; předmětná témata, 

navržená na předchozím výboru, nebyla ze strany členů výboru doplněna.  
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Členové výboru se dohodli, že uvedené návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2020 budou považovány za průřezové a budou řešeny 

v návaznosti na materiály předkládané do výboru k projednání, tj. nemusí být nutně řešeny 

samostatně jako témata jednotlivá. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/27/274/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 

2020 

 

II. schvaluje 

 níže uvedené návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

pro rok 2020, přičemž tato 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 

 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  
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 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) 

 

 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…. 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Zaměstnanost – situace na trhu práce 

Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové 

 

 

Mgr. Martin Horák poskytl členům výboru statistická data jak z Královéhradeckého kraje, tak i 

z celé České republiky, včetně jejich porovnání.  Věnoval se podílu nezaměstnaných osob 

v jednotlivých krajích, aktuální situaci na trhu práce v jednotlivých okresech 

Královéhradeckého kraje, vývoji počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních 

míst, struktuře vzdělanosti uchazečů o zaměstnání, počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů 
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o zaměstnání, prognóze do budoucna, aktivní politice zaměstnanosti, způsobům podpory 

zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, odbornému vzdělávání 

v rámci projektu POVEZ, projektům pro mladé uchazeče (do 29 let) o zaměstnání, pro starší 

uchazeče o zaměstnání (na 50 let) a pro sociálně vyloučené a exkluzí ohrožené osoby, 

v neposlední řadě se také věnoval podpoře osob se zdravotním postižením a zaměstnávání 

cizinců, rekvalifikacím apod.  

 

V rámci diskuze byla řešena problematika uchazečů o zaměstnání, zapojených do projektů, 

kteří ve své podstatě zájem o práci nemají, pouze absolvují proškolení u zaměstnavatele 

a následně k výkonu práce z různých důvodů nenastoupí. Byla zmíněna finanční 

nedostatečnost v souvislosti s aktivní politikou zaměstnanosti, která byla a doposud je 

financována zejména z evropských fondů, nicméně tyto finanční prostředky jsou alokovány 

především pro podporu určitým problematickým skupinám. Byla rovněž diskutována situace 

v problémových regionech kraje, kterými jsou Broumovsko a Kopidlnsko. V rámci diskuze bylo 

konstatováno,  že vyšší míru nezaměstnanosti vykazují osoby s nižším stupněm vzdělání. 

Mgr. Martin Horák zdůraznil, že je velmi obtížné predikovat vývoj trhu práce s ohledem na 

Průmysl 4.0., resp. postupnou modernizaci průmyslových a výrobních technologií, přičemž 

nejdůležitější průmyslové zastoupení má v našem kraji automobilový průmysl, který se nyní 

soustředí zejména do oblasti elektromobilismu a hybridních modelů. V této souvislosti bylo 

také zmíněno, že v současný moment není avizováno přijímání ani propouštění pracovníků 

v pobočném závodě v Kvasinách.  

 

Při projednávání tohoto bodu jednání opustili Ing. Jiří Franc, Mgr. Táňa Šormová a Mgr. Petr 

Vysuček. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     8 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/27/275/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o stavu zaměstnanosti a situaci na trhu práce 
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K bodu č. 8 

Různé, diskuze, závěr 

 

V závěru jednání členové výboru krátce pohovořili o plánované stávce a jejích důvodech.  

Rovněž byly stručně diskutovány navrhované změny týkající se státních maturit. 

 

 

Předsedkyně výboru podala informace o vývoji záležitostí u stížnosti, resp. podnětu 

k prošetření, týkajícího se činnosti Základní školy COMENIUS. Stížnost obsahovala informace 

evokující možné porušení či porušování zákona. Krajský úřad Královéhradeckého kraje v tomto 

případě není kompetentní k přezkoumání uvedených skutečností, příslušným orgánem je 

výhradně ČŠI. Se závěry šetření a s výsledky provedené kontroly s možnými dopady 

na existenci této školy musí v současné době operovat ČŠI, případně MŠMT. 

 

V závěru jednání předsedkyně výboru pozvala členy na poslední letošní (28.) jednání výboru 

do Restaurace pod Terasami, stejně tak jako tomu bylo v loňském roce. Jednání se uskuteční 

v pondělí 2. prosince 2019 od 12:00 hodin. Členové výboru se dohodli, že budou volit ze 

standardního nabídkového menu stanoveného pro daný den.  

 
Dvacátéosmé jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost proběhne v pondělí 
2. 12. 2019 od 12:00 hodin formou slavnostního oběda v Restauraci pod terasami. 

 
Všechny body programu byly vyčerpány.  

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast. 

Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:40 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Edita Vaňková       Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 8. 11. 2019 zpracovala:  Jindra Smejkalová 


