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Z Á P I S 
 

z 28. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 2. prosince 2019 od 12:00 hodin 

v restauraci Pod Terasami na adrese Opletalova 328/3, 500 03 Hradec Králové 

 

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

Friedlová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, 

Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch  

Omluveni:      Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, PhDr. Michal Vávra 

Nepřítomni:   

Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Radka Dušková (omluvena), PaedDr. Markéta 

Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav 

Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.  

Čestní hosté:  Petra Horváthová (omluvena), Mgr. Petr Vysuček (omluven), Mgr. Eva 

Kastnerová (omluvena), Bc. Monika Boháčková (omluvena) 

 

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 (doplnění a upřesnění žádosti) 

RNDr. Jiří Ort 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2019 

Mgr. Edita Vaňková 

4. Hodnotící komise – Prevence rizikového chování 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

5. Různé, diskuze 

 

6. Závěrečné posezení včetně poledního menu 
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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 28. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 12:10 hodin v restauraci Pod 

Terasami na adrese Opletalova 328/3, 500 03 Hradec Králové, a následně jej celé řídila.  

Předsedkyně výboru omluvila z účasti nepřítomné členy a hosty, kteří se z důvodu pracovní 

vytíženosti nemohli na jednání dostavit; dále informovala přítomné o zdržení Mgr. Libuše 

Friedlové, Mgr. Roberta Nováka a Ing. Jaroslava Kostelníčka. 

 

 

Následně předsedkyně výboru oznámila přítomným odstoupení z členství Mgr. Petra Vysučka. 

Konstatovala, že v současné době má výbor 13 stálých členů a očekává se tedy zvolení nových 

dvou členů právě namísto Mgr. Petra Vysučka a paní Petry Horváthové. 

 

 

Poté předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a vyzvala přítomné členy 

k případnému doplnění programu.  

 

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 (doplnění a upřesnění žádosti) 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019 

4. Hodnotící komise – Prevence rizikového chování 

5. Různé, diskuze 

6. Závěrečné posezení včetně poledního menu 

 

Návrh na doplnění programu nebyl podán, bylo tedy přistoupeno ke schválení předložené 

verze programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:    9 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/28/276/2018 

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 (doplnění a upřesnění žádosti) 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019 

4. Hodnotící komise – Prevence rizikového chování 

5. Různé, diskuze 

6. Závěrečné posezení včetně poledního menu 

 

 

Předsedkyně výboru se dotázala Ing. Jiřího France, zda se ujme postu ověřovatele zápisu; 

tento souhlasil.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     9   

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/28/277/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu  

 

USNESENÍ VVZ/28/278/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k jednání výboru, zejména k projednávání bodu č. 3 „Hodnotící 

komise – Prevence rizikového chování“  

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

regionálního rozvoje, grantů a dotací 
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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 

 

RNDr. Jiří Ort krátce připomněl obsah žádosti Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické 

týkající se zápisu oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání v denní a dálkové formě.  

Původní žádost (viz níže) byla členy výboru považována za velmi spornou s ohledem 

na nedávno učiněné optimalizační kroky; usnesení nebylo přijato. 

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 

(sídlo: Hostovského 910, 543 31 Hronov) 

Předmět žádosti: 

1. Zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání - nást.) s nejvyšším 

povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

2. Zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání – nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků a v 1. ročníku 34 žáků  

 

Hlasování: Pro:        0 

Proti:      5 

Zdržel se:     4 

 

NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ  

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 škola průmyslová, textilní a polygrafická 

(sídlo: Hostovského 910, 543 31 Hronov) 

 zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání - nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

 zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání – nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků a v 1. ročníku 34 žáků  

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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Předmětná žádost však byla chválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

RK/23/1177/2019 ze dne 8. 7. 2019. 

 

Žádost představuje změnu statutu u dobíhajícího oboru Podnikání; tato změna reflektuje 

množství zájemců o studium tohoto oboru a kapacitu budovy školy a domova mládeže 

v Červeném Kostelci, která nyní vzhledem k počtu žáků školy čelí riziku nesplnění podmínek 

udržitelnosti v rámci realizovaného projektu z operačního programu Životní prostředí.  

 
Nicméně na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na doplnění 
žádosti, která již byla MŠMT postoupena k vyřízení, jsou předkládány níže uvedené návrhy 
s účinností od 01.09.2020. 
 
V návaznosti na aktuální situaci je požadován: 

- zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání - nást.) s nejvyšším 

povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

- zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání – nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. ročníku 34 žáků, tj. změna nejvyššího 

povoleného počtu žáků v nově zapisovaném oboru 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové 

studium) v dálkové formě z původně požadovaných 102 na 60 žáků (34 žáků 

v 1. ročníku). 

Recipročně je k této změně statutu nabízeno: 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve stávajícím oboru vzdělání 23-41-M/01 

Strojírenství v denní formě vzdělávání na 123 žáků (30 žáků v 1. ročníku) z původních 
140, 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve stávajícím oboru vzdělání 26-41-M/01 
Elektrotechnika v denní formě vzdělávání na 123 žáků (30 žáků v 1. ročníku) 
z původních 140, 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve stávajícím oboru vzdělání 26-41-L/52 
Provozní elektrotechnika (nástavbové studium) v dálkové formě vzdělávání na 90 žáků 
(50 žáků v 1. ročníku) z původních 150, v tomto případě však u Střední školy 
strojírenské a elektrotechnické, se sídlem Nová Paka, Kumburská 846. 

 
Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu: 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        5 

Proti:      2 

Zdržel se:     2 
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NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ     

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 škola průmyslová, textilní a polygrafická 

(sídlo: Hostovského 910, 543 31 Hronov) 

 zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání - nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

 zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání – nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. ročníku 34 žáků, tj. změna 

nejvyššího povoleného počtu žáků v nově zapisovaném oboru 64-41-L/51 

Podnikání (nástavbové studium) v dálkové formě z původně požadovaných 102 

na 60 žáků (34 žáků v 1. ročníku) u Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, 

příspěvkové organizace se sídlem Hronov, Hostovského 910, 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve stávajícím oboru vzdělání                  
23-41-M/01 Strojírenství v denní formě vzdělávání na 123 žáků (30 žáků 
v 1. ročníku) z původních 140 u Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, 
příspěvkové organizace se sídlem Hronov, Hostovského 910, 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve stávajícím oboru vzdělání                  
26-41-M/01 Elektrotechnika v denní formě vzdělávání na 123 žáků (30 žáků 
v 1. ročníku) z původních 140 u Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, 
příspěvkové organizace se sídlem Hronov, Hostovského 910, 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve stávajícím oboru vzdělání                  
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (nástavbové studium) v dálkové formě 
vzdělávání na 90 žáků (50 žáků v 1. ročníku) z původních 150 u Střední školy 
strojírenské a elektrotechnické, se sídlem Nová Paka, Kumburská 846 

 
 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu 3 

Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019 

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

 

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s návrhem struktury Výroční zprávy o činnosti 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

za rok 2019; shrnula obecná fakta a informace, které zpráva obsahuje. 

 

Ze strany členů výboru nebyl podán návrh na doplnění či úpravy navrhovaného znění výroční 

zprávy o činnosti.  

 

Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro:        9 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 

 

USNESENÍ VVZ/28/279/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019 

II. schvaluje 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Složení hodnotící komise – dotační oblast Prevence rizikového chování 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací 

 

Mgr. Edita Vaňková vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., k přednesení požadavku na členy 

výboru.  

 

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

rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK, se dotázal přítomných, zda by měli zájem stát se členy 
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hodnotící komise pro dotační oblast Prevence rizikového chování. Dobrovolně projevili zájem: 

Mgr. Táňa Šormová, Ing. Jiří Franc a Ing. Jaroslav Kostelníček; náhradnicí byla navržena RNDr. 

Věra Svatošová.  Zainteresované osoby se spolu s náměstkyní hejtmana Mgr. Martinou 

Berdychovou shodly na termínu jednání komise dne 14. 1 2020 od 13:00 hodin.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:          9 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 

 

USNESENÍ VVZ/28/280/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 složení hodnoticí komise pro dotační oblast Prevence rizikového chování:  

 Mgr. Táňa Šormová (členka) 

 Ing. Jiří Franc (člen) 

 Ing. Jaroslav Kostelníček (člen) 

 RNDr. Věra Svatošová (náhradnice člena/členky) 

a termín jednání této hodnoticí komise dne 14. 1. 2020 od 13:00 hodin 

 

 

 

Následně se Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., přítomných dotázal, zda chtějí rovněž řešit složení 

hodnoticí komise pro dotační oblast Vzdělávání, která by se měla sejít k hodnocení koncem 

března 2020. Vzhledem k časové vzdálenosti tohoto termínu členové výboru upřednostnili 

stanovit členy a náhradníky hodnoticí komise na prvním jednání výboru v příštím roce.  

 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Různé, diskuze 

 

Předsedkyně členům výboru připomněla termíny jednání a témata k projednávání v roce 

2020, které byly schváleny na předchozím jednání výboru (viz níže). 
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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 

 

 

Předsedkyně výboru následně přítomným připomněla první setkání v roce 2020, které se 

uskuteční dne 3. 2. 2020 od 13:00 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

(obvyklá červená zasedací místnost Karla Poláčka P1. 905); v tomto případě se bude jednat 

o pracovní setkání k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2020-2024, nikoliv standardní jednání výboru. 

 

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  
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 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) 

 

 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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Ing. Markéta Cermanová krátce osvětlila své názory a postoje ke stávce učitelů, která proběhla 

6. 11. 2019, s cílem zamezit jejich desinterpretaci. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Libuše Friedlová. 

 

Předsedkyně výboru poděkovala stálým hostům, zejména pak Mgr. Martinu Horákovi, řediteli 

krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové a Ing. Markétě Cermanové, 

předsedkyni KROS pro Královéhradecký kraj; dále pak paní náměstkyni hejtmana Mgr. Martině 

Berdychové, PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství KÚ KHK, a všem vedoucím 

jednotlivých oddělení odboru školství za aktivní účast na jednáních výboru. 

 

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, poděkovala všem 

přítomným za jejich celoroční aktivní činnost ve výboru a popřála všem krásné a klidné 

sváteční období a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

 

 

K bodu č. 6 

Závěrečné posezení včetně poledního menu 

 

V závěru jednání proběhla neformální diskuze. 

 

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za celoroční činnost a zároveň všem popřála 

krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok. 

 

 

Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo oficiálně ukončeno ve 14:15 

hodin dne 2. 12. 2019.  

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Edita Vaňková       Ing. Jiří Franc 

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 

Dne 2. 12. 2019 zpracovala:  Jindra Smejkalová 


