
Stránka 1 z 6 

 

Z Á P I S 
 

z 30. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 9. března 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Bohumila Kubišty P1.443 v budově 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová Mgr. Petr Hamáček, 

Mgr. Josef Chvalina, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Martina 

Šmídová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Jan Grulich, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, JUDr. Dita 

Vávrová  

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová  

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena), Mgr. Svatava 

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

Cermanová, Mgr. Martin Horák (omluven), Veronika Půrová 

 

Program jednání: 

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

na jednání 

Mgr. Edita Vaňková  

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020-2024 

RNDr. Jiří Ort 

3. Příprava projektu I-KAP II 

Mgr. Alena Svátková, Veronika Půrová 

4. 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 30. 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; při zahájení bylo 

přítomno 8 členů výboru. 

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

z pracovních, zdravotních či osobních důvodů.  

Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a vyzvala je 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 

 
USNESENÍ VVZ/30/295/2020 

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. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

2020-2024 

3. Příprava projektu I-KAP II 

4. Různé, diskuze, závěr 

 

 

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

souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 30. jednání výboru.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  8 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/30/296/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu  

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných na jednání. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   8 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/30/297/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného na celé jednání:   

 Veroniku Půrovou – referentku oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství KÚ 

KHK 

 

 

 

 

K bodu č. 2 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje   2020-2024 

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

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné členy, aby se vyjádřili k upravené verzi Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020-2024 (dále také jen 

„dlouhodobý záměr“) a vznesli případné finální připomínky, přičemž uvedla, že nejspornější bod 

týkající se počtu žáků přijímaných do prvních ročníků byl vypuštěn.  

 

Diskuze:  

Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, 

Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra 

Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Alena Svátková, RNDr. Jiří Ort 

 

Ze strany členů výboru byl vznesen požadavek na rozšíření výčtu dotčených subjektů o MŠMT v rámci 

podpory kariérového poradenství; členové diskutovali, do jaké části dlouhodobého záměru by bylo 

optimální toto rozšíření zařadit; dohodli se na jeho uvedení v kapitole 5.3.2 Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V této souvislosti bylo řešeno zejména financování kariérových 

poradců mimo realizaci projektů a šablon. 

Členové výboru ocenili důraz na podporu etické výchovy explicitně zahrnutý v dlouhodobém záměru.  
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Následně se členové výboru opět věnovali vzniku center, konkrétně vzniku Centra pro inkluzivní 

vzdělávání a Centra inovací ve vzdělávání, jejichž vznik v dlouhodobém záměru nadále zůstal. Někteří 

ze členů výboru namítali, že kromě sporného finančního a personálního zajištění center, je třeba si 

uvědomit, že plánované činnosti nejen Centra pro inkluzivní vzdělávání jsou v obdobné podobě 

poskytovány v rámci služeb již existujících organizací, např. pedagogicko-psychologických poraden, 

speciálně pedagogických center. Dle vyjádření odboru školství se však nemusí nutně jednat o vznik 

„nového“ subjektu - organizace, centra jsou pomyslně pojata jako záměr a/či směřování ve smyslu 

systémové a praktické podpory pro pedagogické pracovníky, rodiče, děti, žáky, studenty, širokou 

veřejnost apod. s cílem poskytovat pomoc, podporu, vzdělávání, dobrou praxi, variabilní nabídku 

možností spolupráce, partnerství a síťování. Vznik center může být do budoucna případně podpořen 

také čerpáním finančních prostředků z vyhlášených operačních programů.  

Závěrem bylo shrnuto, že dlouhodobý záměr vychází ze strategických dokumentů zpracovaných 

nejen na krajské, ale i národní úrovni a vyjadřuje prioritní cíle a záměry, ke kterým by krajské 

vzdělávání mělo v nejbližších letech směřovat. Při tvorbě dokumentu byl kladen důraz na otevřenost 

možností, neboť schvalovaný dlouhodobý záměr bude vizí především politické reprezentace 

nadcházejícího volebního období.  

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Libuše Friedlová a Mgr. 

Martina Šmídová. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   9 

Proti:   0 

Zdržel se:  2 

 

USNESENÍ VVZ/30/298/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 navrhované znění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje   2020-2024 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navrhované znění Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje   2020-2024 
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K bodu č. 3  

Příprava projektu I-KAP II 

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

Veronika Půrová, referentka oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství KÚ KHK 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Alenu Svátkovou a Veroniku Půrovou k předání informací 

k přípravě projektu I-KAP II. 

 

Veronika Půrová představila připravovaný projekt I-KAP II, jehož realizace v hodnotě cca 200 milionů 

Kč je plánována od ledna 2021 do listopadu 2023. Projekt bude zaměřen na realizaci klíčových témat 

KAP II, tj. bude řešit kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnické vzdělávání, 

digitální kompetence, odborné vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli, rozvoj 

kariérového poradenství, gramotností a centra celoživotního učení. V rámci projektu se uvažuje také 

o cyklu projektových dnů zacílených na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, provedení 

komunikačního auditu, z jehož výstupů vzejde plán podpory pro rozvoj žáků a případné činnosti, 

které by mohlo vyvíjet centrum pro inkluzivní vzdělávání. Mimo jiné, vysoká důležitost je udělena 

realizaci cyklu seminářů etické výchovy. Součástí projektu jsou tentokráte šablony pro střední školy 

a vyšší odborné školy (např. stáže pedagogů u zaměstnavatelů, zapojení odborníka z praxe, pozice 

koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, tandemová výuka, pozice školního kariérového 

poradce, zahraniční mobility), které jsou podmíněny ŠAP/PA s vydanou doložkou a aktivní či pasivní 

účastí v aktivitách projektu KAP a/nebo I-KAP. Projekt pracuje s konkrétními informacemi a výstupy 

získanými ze společných jednání se zástupci škol, rodičů a dalších zainteresovaných subjektů, snaží se 

maximálně odrážet potřeby škol a jejich žáků a v neposlední řadě také cílí na spolupráci ve všech 

komunitních rovinách počínaje pedagogickými pracovníky, přes děti, žáky, studenty až po širokou 

veřejnost. 

 

Diskuze:  

Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, 

RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Alena Svátková, RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová 

 

Při diskuzi členové výboru upozornili na nebezpečí, které s sebou přináší nutnost absolvovat pouze 

akreditované vzdělávací programy, neboť jejich cena v důsledku nutnosti splnění této podmínky 

mnohonásobně vzrůstá. Další dotazy se týkaly podpory etické výchovy, resp. realizace seminářů 

etické výchovy -  odbor školství informoval, že právo poskytovat tyto semináře samozřejmě nutně 

nemusí přináležet pouze jednomu subjektu, přičemž průřezovým tématům, ke kterým se právě etická 

výchova řadí, bude také vyhrazen dostatečný prostor např. v rámci vzdělávání celých pedagogických 

sborů. V diskuzi nebylo opomenuto ani digitální vzdělávání, které se řadí k prioritám v současném 

vzdělávání.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:               11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/30/299/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o přípravě projektu I-KAP II 

 

 

 

K bodu č. 4 

Různé, diskuze, závěr 

 

Mgr. Robert Novák upozornil, že je třeba řešit finanční ohodnocení ředitelů co do osobního příplatku 

i odměňování, a to nejen s ohledem na zvyšující se platy pedagogických pracovníků, míněno učitelů. 

V této souvislosti byla nastíněna i problematika odměňování v případech, kdy je ředitel školy či 

školského zařízení zapojen do realizace projektů a šablon.  

Ze strany odboru školství bylo přislíbeno zpracování návrhů úprav směrnic k finančnímu ohodnocení 

a odměňování ředitelů škol a školských zařízení. Na příští jednání výboru, jež se bude konat 27. 4. 

2020, bude připraven alespoň zevrubný návrh úpravy Směrnice č. 10 – k poskytování odměn 

ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, tento by měl mj. také řešit 

odměňování v souvislosti s aktivním zapojením ředitelů do realizace projektů a šablon.  

 

 

31. JEDNÁNÍ VÝBORU  

Předsedkyně výboru informovala o konání příštího jednání výboru, a to v pondělí 27. 4. 2020 

od 13:00 hodin v zasedací 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 v 14:30 hodin.  

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Edita Vaňková       Ing. Jiří Franc  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

 

 

Dne 10. 3. 2020 zpracovala: Jindřiška Smejkalová 


